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Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov 

gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som 

planmyndighet

Fra Ot. Prp. nr 10 (2008-2009) om 

gjennomføring av forvaltningsreformen:
”Cicero anslår at omtrent 20 prosent av de nasjonale 

utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale 

aktiviteter og aktivitet på områder kommunene kan 

påvirke gjennom sine virkemidler”

• Regionale planer er viktige klimavirkemidler

• Fylkeskommunen har fått nye virkemidler, 

bl.a. regionale planbestemmelser

• Fylkeskommunen har hovedansvaret for å 

samordne virksomheten i fylket gjennom ny 

fylkesplan og de regionale planene

• Planene vil danne et felles grunnlag for 

virksomheten i Østfold, slik at klimamålene kan 

nås!
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Høy vekst vist 2007-47 for hver region, trendutvikling

2007 2047

(+ 39 %)

(+ 51 %) (+ 44 %)

(+ 28 %)

År 2050: Mer enn 50 000 flere 

innb. i Nedre Glomma

Arealstrategi Østfold, KU seminar 10-11 januar 2008



Planforutsetninger og arealalternativer
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Transporteffektivitet og ATP

 Å utvikle arealene i 

Østfold, slik at 

transportbehovet 

blir minst mulig

 Å utvikle gode, 

funksjonelle byer 

og tettsteder med 

høy arealutnyttelse



Oppfølging av:

-RPR for ATP

- Osloregionens areal- og transportstrategi

- ATPNG

- Utviklingsplan Mosseregionen

- ATP for Indre Østfold

Osloregionens areal-

og transportstrategi:

”…Det må derfor utvikles 

et samordnet areal- og 

transportsystem, der 

innbyggerne bor tettere 

og reiser mer kollektivt 

enn i dag. En slik 

utvikling vil være et viktig 

bidrag i en mer 

bærekraftig retning…”



 Sterke føringer for arealbruk er 

et avgjørende virkemiddel for å 

oppnå målene i fylkesplanens 

samfunnsdel.

 I arealstrategien er det foreslått 

langsiktige grenser for by- og 

tettstedsutvikling hvor det er 

romslig med arealer, mens 

strenge retningslinjer styrer 

arealbruken innenfor grensene.

 Det kreves fortetting

• for å bygge opp om 

eksisterende senterstruktur 

og kollektivtrafikk

• av jordvern- og 

landskapshensyn

• for å redusere 

transportomfang og 

klimautslipp

 Mer kompakte byer med god 

funksjonalitet vil bidra til bedre 

folkehelse.



Regionvise strategier

 Verdiskapning

 Levekår og folkehelse 

 Miljø
• Redusere klimautslipp

• Felles strategi arealdisponering og 
infrastruktur

• Arealer langs Glomma

• Høy gra av fjernvarmeutbygging

• Kollektivtilbud, gang-/sykkelveier

• Luftkvalitet

• Avfall

• Klimaendringer

• Miljøvennlig boligutbygging

• Biogoass

• Areal- og tansportplanlegging





Areal- og transportplan 1996



Oppfølging av arealstrategien i 

fylkesplanen

 Utviklingsavtaler

 planforum/temadager

 regionale planmøter

 behandling av arealplaner 
på høring,

 satsing på LUK-prosjekt

 Interreg prosjekt Trans In 
Form

 Tilskudd til 
fortettingsutredninger 
mm

 Arealrengskap



Hva og hvorfor – formålet med et 

arealregnskap

1. Hvor mye areal forbrukes?
- Dagens arealforbruk

- Hvordan er utviklingen over tid (feks ved hver 

kommuneplanrullering)

2. Hvordan fordele utbyggingsareal 

mellom kommunene

- Fordeling av arealpott mellom kommuner og gjennom

3 kommuneplanperioder



1.Hvor mye areal forbrukes? 

 Datakilder og def. av 
arealbruk 

 Matrikkelen 
(Bygningsenheter og 
eiendomsflater)

 AR5 (Arealressursdata fra 

Skog og Landskap)

 Ortofoto

 Kombinasjon av ulike kilder, 
semi-automatisk

 Når er et område tatt i bruk?

 For å finne STATUS: 
AREALER TATT I BRUK PR 
01.01.2010



Status pr 01.01.2010



1. Hvor mye arealer forbrukes?
Ulike boligutbyggingsalternativ

 Innenfor Fylkesplanens 
tettstedsavgrensing

• Som fortetting innenfor 

eksisterende tettstedsareal 

• Som nytt areal

 I nærområdet til lokale senter 

definert i Fylkesplanen

• Primært for å opprettholde 

”levende bygder”

 Som spredt utbygging

• Maksimalt 1,5 % av kommunens 

samlede boligutbygging

 Måle den enkelte kommunes 

utvikling + planverktøy



1.Hvor mye arealer forbrukes?

Hvordan fordeler utbyggingen seg?



2. Verktøy for fordeling av 

fremtidige arealer i regionen

 Fylkesplanens 

befolkningsprognoser

 Arealbehov for bolig for 

å møte 

befolkningsveksten

 Påslag for å dekke 

andre arelabruksformål

 Fortettingspotensialet i 

eksisterende 

tettstedsareal i den 

enkelte kommune



Fortettingsalternativ bolig-soner

 Sentrumsområdet 

• Gangavstand til sentrum 

(kollektivterminal)

• Funksjonsblanding (bolig og 

næring/handel)

 Høyverdige kollektivårer

• 300-400m buffer langs 

hovedtraseene

• Primært boligformål

 Resten av tettstedsarealet

• Boligformål



Den nye 

fylkesplanen er et 

viktig verktøy for å 

nå målene om en 

bærekraftig utvikling 

i Østfold

Arealregnskapet 

hjelper oss på veien


