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INNLEDNING

Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region øst, Fredrikstad kommune og Sarpsborg
kommune har inngått en 5-årig samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling
(2011-2016), hvor hensikten er å sikre helhetlig og koordinert virkemiddelbruk hos partene.
I den forbindelse er det utarbeidet en nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glomma,
med horisont 2040.
Hovedhensikten med analysen har vært å foreta en objektiv kartlegging av dagens
næringsstruktur og næringsarealer i Nedre Glomma, og i lys av dette skissere muligheter og
utfordringer for å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig region.
De tettbebygde delene av Sarpsborg og Fredrikstad utgjør et tilnærmet sammenhengende
byområde med drøyt 115.000 innbyggere (av til sammen 130.000 innbyggere i de to
kommunene). Frem mot 2040 er det ventet en årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig 1,2
%, som vil gi nærmere 35.000 nye innbyggere i regionen. Befolkningsveksten skyldes i all
vesentlig grad økt tilflytting, noe som gir planmessige utfordringer i forhold til å kunne
håndtere veksten på en bærekraftig måte.
Et viktig premiss for fremtidig utvikling i Nedre Glomma er konsentrasjon og fortetting i
bysentre og transportknutepunkt, og langsiktig styrking av publikumsgrunnlaget for et
effektivt kollektivsystem. Begge kommuner har dessuten uttrykte mål om å tiltrekke seg
kompetanseintensive arbeidsplasser.
Utredningen er delt inn i fem deloppgaver:
1)
2)
3)
4)
5)

Kartlegging av dagens virksomheter
Kartlegging av dagens næringsarealer
Lokalisering av dagens virksomheter og næringsarealer i forhold til ABC-prinsippet
Vurdering og drøfting av muligheter og utfordringer
Anbefalinger

Innledningsvis gis det er presentasjon av den planmessige forankringen av analysen.
Kapittel 3 presenterer forventet befolkningsvekst og hvilke konsekvenser dette vil kunne få
for utviklingen av arbeidsmarkedet i regionen. Kapittel 4 inneholder en kartlegging av dagens
virksomheter i regionen, sett i forhold til funksjoner, lokaliseringspreferanser og
transportmessige konsekvenser. Kapittel 5 inneholder en kartlegging av næringsarealene i
de to kommunene. Kartleggingen tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplaner, og det gis et
anslag på dagens utnyttelsesgrad av områdene. Næringsarealer er i denne sammenheng
vurdert å være alle arealer som inneholder et visst omfang av arbeidsplasser. Kapittel 6
presenter først teorien bak ABC-metodikken som grunnlag for planlegging for «rett
virksomhet på rett sted». Det presenteres et ABC-kart for Nedre Glommaregionen og
statistikk som viser kommunenes næringsarealer, inkludert arealreserven, er tilpasset ABCprinsippet. Kapittel 7 inneholder en drøfting av generell utviklingstrekk og
lokaliseringspreferanser i for næringslivet og hvilke muligheter og utfordringer kommunene
har til å styre utviklingen i ønsker retning. I kapittel 8 gis det anbefalinger om hvordan
kommunene kan fortsette arbeidet med å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig region.
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2.1

Planmessig forankring

6

Utredningen tar utgangspunkt i gjeldende planer i de to kommunene; kommuneplanens
samfunnsplan og arealdel, samt Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050. Begge
kommunene deltar også i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.
Kommuneplanens arealdel viser eksisterende og planlagt arealbruk, mens samfunnsdelen er
kommunenes overordnede styringsdokument og beskriver langsiktige utfordringer, mål og
strategier for samfunnsutviklingen som helhet i de to kommunene.
Fylkesplanen Østfold mot 2050 er et strategisk dokument med en langsiktig horisont, som
beskriver mål, strategier og tiltak for fremtidig utvikling både på fylkesnivå og regionsnivå.
Fylkesdelplanen er inndelt i en samfunnsdel og en arealdel, hver med sine mål og strategier.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging trådte i kraft i 1993.
Disse ligger til grunn for Areal- og transportplan for Nedre Glomma, og er videreført i
fylkesplanen. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av areal- og
transportplanlegging, både innen kommunene og på tvers av kommunegrenser, sektorer og
forvaltningsnivå.
Framtidens byer er et forpliktende samarbeid mellom staten og de 13 største bykommunene
i Norge, og har som formål å redusere klimagassutslipp og gjøre byene bedre å bo i.

2.2

Fredrikstad kommune

Fredrikstad er Norges sjette største by med i underkant av 77 000 innbyggere. Kommunen er
i vekst og forventes å nå en befolkningsmengde på 85-90 000 innen 2025. Godt etablerte og
levende lokalsamfunn, et rikt kulturliv, Gamlebyen, Høgskolen i Østfold, samt flere nye
sentrumsnære utviklingsområder som blant annet sykehusområdet og Værste (tidligere
Fredrikstad Mekaniske Verksted), gir et godt utgangspunkt for å utvikle byen videre.
Tradisjonell næringsstruktur og lavt utdannelsesnivå skiller samtidig Fredrikstad fra
sammenlignbare norske byer, og det er behov for økt verdiskapning i kommunen.
Økt verdiskapning skal oppnås ved å satse på skole og videregående utdannelse, høyere
studier, og kunnskapsbasert næring, blant annet gjennom partnerskap med høyskole,
næringsliv, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling. I tillegg prioriteres et attraktivt
kollektivtilbud på lokalt (buss/ferge) og regionalt (tog) nivå, et sammenhengende
sykkelvegnett, samt en effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Kommunen ser også for seg
samarbeid mellom høyskole og næringsliv for å identifisere og løse miljøproblemer, og at
dette kan være med å styrke verdiskapningen i Fredrikstad.
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En hovedutfordring for Fredrikstad er å legge til rette for større verdiskapning lokalt.
Næringslivet i byen investerer i liten grad i forskning og utvikling, og hovedfokus er i stor grad
rettet mot den daglige produksjonen.
Fredrikstad skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling med nøktern arealbruk og et
hensiktsmessig og ressursbesparende transporttilbud for personer, varer og tjenester. Dette
krever at kommunens arealplanlegging bygger opp om et bærekraftig utbyggingsmønster
hvor arealbruk og transportbehov reduseres i tråd med nasjonale føringer. Næringslivet kan
på sin side søke en lokalisering som i størst mulig grad reduserer transportbehovet, legge til
rette for valg av miljøvennlige transportbærere, samt oppfordre ansatte og
forretningsforbindelser til å benytte miljøvennlige transportalternativer.

2.3

Sarpsborg kommune

Sarpsborg er Norges tiende største by med i overkant av 53 000 innbyggere. Kommunen er i
vekst, og planlegger for en befolkningsmengde på 60 000 innen 2023. Nytt sentralsykehus
for Østfold, Inspiria science center, nytt bytorv, strategisk beliggenhet langs E6 mellom Oslo
og Sverige, samt store sentrumsnære transformasjons- og fortettingsområder (blant annet
Borregårdsjordene og strekningen Sandesund-Greåker) gir et godt utgangspunkt for å utvikle
byen videre. Transformasjonsområdene mellom Sandesund og Greåker muliggjør også en
større sammenheng i bystrukturen mellom Sarpsborg og Fredrikstad.
Inspiria science center, Borregaard og nytt sentralsykehus forventes å kunne synliggjøre
Sarpsborg som en kunnskapsintensiv by med satsning på helse, miljø og energi. Dette
følges opp med tilrettelegging for etablering av kompetansevirksomheter, med sentrum som
hovedsatsningsområde. For å legge til rette for et attraktivt og levende bysentrum skal det
satses på handel, kontorvirksomheter og servicefunksjoner i bykjernen, og samarbeid
mellom gårdeiere og næringsdrivende. Boligutviklingen skal bygge opp om et effektivt, trygt
og miljøvennlig transportsystem.
Med utgangspunkt i en målsetning om å kunne legge til rette for et allsidig og
konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og spennende jobbmuligheter skal
Sarpsborg kommune tilby egnede og attraktive arealer tilpasset næringslivets behov og som
gir forutsigbarhet, gode boliger og boområder, stimulere til styrket forsknings- og
utviklingsaktivitet og etablering av flere arbeidsplasser i sentrum, samt bidra til å utvikle en
effektiv og miljøvennlig vare- og persontransport som ivaretar næringslivets behov og styrker
sentrum.
Sarpsborg skal være en by med miljøvennlige bo-, transport og arbeidsforhold. Dette skal
oppnås ved å utvikle et transportsystem som gir reell mulighet for å velge mellom bil,
kollektivtransport, sykkel og gange. Kommunen har som formål å doble andelen sykkelreiser.
Næringsområder skal lokaliseres som «rett virksomhet på rett sted» sett ut i fra
transportomfang, tilgjengelighet, kollektivhyppighet og besøksfrekvens (ABC-prinsippet), og
kommunen ønsker å ruste opp og gjenbruke nedslitte og ubenyttede bygge- og
næringsområder.

Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen
Region Øst

Asplan Viak AS

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen

2.4

8

Fylkesplanen Østfold mot 2050

Fylkesplanen, Østfold mot 2050, er et strategisk dokument med en langsiktig horisont.
Klimautfordringen er en av dagens de viktigste globale utfordringer, mens folkehelse er en av
Østfolds største utfordringer. Fylkesplanen har derfor et særskilt fokus på hvordan disse to
utfordringene kan møtes, blant annet ved å legge til rette for et mer klimavennlig
transportmønster lokalt.
Fylkesplanen legger føringer og begrensninger på lokalisering av boliger, hytter og næring,
samt spredt utbygging. Det kreves fortetting for å bygge opp om eksisterende senterstruktur
og kollektivtrafikk for å redusere transportomfang, klimautslipp og avgang av dyrka mark.
Følgende tiltak er særlig aktuelle:





Redusere transportarbeidet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, der
transporteffektivitet er førende for arealdisponeringen.
Øke arealutnyttelsen i byer og tettsteder gjennom fortetting og transformasjon av
bebygde arealer og høy utnyttelse i nye områder.
Overføre transportaktivitet fra bil til kollektive transportløsninger, bl.a. ved økt satsing
på kollektivtrafikk, og utvikling av kollektivknutepunkter og parkeringsstrategier.
Utvikle gode konsepter for byutvikling basert på god funksjonalitet og fortetting med
kvalitet, i et klima- og helseperspektiv.

Nedre Glomma skal utvikles som storby og viktig tyngdepunkt, slik at området blant annet
kan fungere som en avlastning for presset mot Oslo. Fram til 2050 vil Nedre Glomma etter
befolkningsprognosene få minst 50 000 nye innbyggere. Dette krever en strategisk satsning i
Nedre Glommaregionen, hvor effektiv arealbruk og infrastruktur er sentrale virkemidler.
En videreføring av dagens arealforbruk vil kreve hele 24 km2 nytt tettstedsareal ved en
befolkningsvekst på 50 000 frem mot 2050. Fylkesplanen legger i midlertid opp til en utvikling
med gradvis økt fortetting og redusert arealforbruk pr bosatt, slik at det kun kan tas i bruk
18,3 km2 nytt tettstedsareal. Det vises til at regionen har et stort potensial for å oppnå
helhetlige grep og mer effektiv arealutnyttelse, særlig gjennom transformasjon av gamle
industriområder.
Det forventes at sysselsettingsveksten i første rekke vil komme innen kunnskapsbasert
næring, tjenesteyting og reiseliv. Dette er næringer med begrenset arealforbruk og som
fortrinnsvis kan lokaliseres sentralt i byene. I tillegg er det pekt ut fire regionale
næringsområder i området:





Moum/Gretnes, for næringer med behov for tilknytning til havn og bane
Omberg/Valle, for næringsvirksomhet som transporterer gods på bane
Årum, med tilknytning til E6
Alvim vest, med tilknytning til E6
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Framtidens byer

Begge kommunene deltar i Framtidens byer (2008-2014), som er et forpliktende samarbeid
mellom staten og de 13 største bykommunene i Norge. Samarbeidet har som formål å
redusere klimagassutslipp og gjøre byene bedre å bo i. Programmet har fire innsatsområder,
hvor særlig Areal- og transport og Bedre Bymiljø er av relevans for denne utredningen.
Samordnet areal- og transportplanlegging for å redusere reiseavstandene i byområdene er
det viktigste tiltaket for å begrense utslippene fra transportsektoren. Dette innebærer også
etablering av et konkurransedyktig kollektivtilbud og god tilrettelegging for gående og
syklende. Samtidig må det finnes gode løsninger som kan ta hensyn til krav om å verne
dyrka mark, kulturminner og rekreasjonsområder. Sarpsborg og Fredrikstad er utfordret av
staten til å samarbeide om areal- og transportplanleggingen på et regionalt nivå.
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3

UTVIKLINGSTREKK NEDRE GLOMMAREGIONEN

3.1

Befolkningsutvikling

Påfølgende diagrammer er basert på offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), hvor
det er sett på de to kommunene under ett. Prognosene er basert på PANDA-modellen og er
beregnet med utgangspunkt i statistikken fra SSB (2012-data). PANDA-modellen er et
analyse- og simuleringsverktøy til bruk i regional planlegging og analyse. Modeller er godt
verktøy for å vurdere befolkningsutvikling, produksjons- og næringsutvikling og
sysselsettings- og arbeidsmarkedsutvikling. Aldersfordeling på befolkningsgrunnlaget gir
mulighet for mer detaljerte analyser og vurderinger enn offentlig statistikk fra SSB tilgjengelig
via for eksempel Statistikkbanken.

Figur 3-1. Befolkningsutvikling i Nedre Glomma 1980-2011. Den største veksten startet på midten av 1990-tallet

Figur 3-1 viser folketallsutviklingen samlet for Sarpsborg og Fredrikstad. I 1980 var det ca
110 000 samlet i de kommunene som i dag utgjør de to bykommunene. I dag er det bosatt
knapt 130 000 i Nedre Glommaregionen.
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Figur 3-2. Forventet befolkningsvekst frem mot 2040, basert på SSB MMMM og Panda-modellen. Innen 2040 vil
befolkningsmengden i Nedre Glomma regionen nærme seg 165 000. Usikkerheten øker utover i perioden,
spesielt etter 2030

Figur 3-2 viser folketall og årlig prosentvis vekst i perioden 1980 til 2012, samt prognose for
årene 2012 – 2040. Prognosen er utarbeidet ved hjelp av Pandamodellen, med
utgangspunkt i samme folketallsutvikling som i SSB 4 M fra 2012. Dermed oppnås for
analyseformål en prognose som er tilnærmet lik SSB’s, men der befolkningens bevegelse
(flyttinger, fødsler og antall døde) kan vises og tas hensyn til.
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Figur 3-3. Sammenlignet med utviklingen i Norge, antydes det noe svakere årlig vekst de nærmeste årene og
deretter noe høyere enn SSB’s prognoser for Norge.

Figur 3-3 viser den årlige folketilveksten i Sarpsborg og Fredrikstad sammenlignet med
landet som helhet. Siden SSB’s prognose kun går fram til 31.12.2039 blir det en teknisk feil i
diagrammet for 2040. For øvrig viser diagrammet at veksten i Nedre Glomma var lavere enn
landsgjennomsnittet i perioden 1980-1995. I de påfølgende 8 – 10 år var veksten i Nedre
Glommaregionen større enn for landet. I de senere år har Nedre Glommaregionen, i liket
med landet for øvrig, hatt en sterk befolkningsvekst.
Den lave veksten på starten av 90-tallet har sammenheng med de store nedleggelsene i
industrien i byene. Da var det en ledighet på opptil 8 % både i Sarpsborg og Fredrikstad.
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Figur 3-4. Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper.

Tabell 3-1- Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper, se Figur 3-4.

Aldersintervall
0 - 9 år
10 - 19 år
20 - 29 år
30 - 39 år
40 - 49 år
50 - 59 år
60 - 69 år
70 - 79 år
80 - 89 år
90+ år
Sum

2011
15 056
16 644
14 940
16 480
19 356
16 839
17 333
8 648
5 059
1 032
128 916

2030
17 479
18 581
17 608
18 948
20 149
19 988
22 377
14 076
8 216
1 289
155 150

2011 - 2030
2 423
1 937
2 668
2 468
793
3 149
5 044
5 428
3 157
257
26 234

2011 - 2030
16,1 %
11,6 %
17,9 %
15,0 %
4,1 %
18,7 %
29,1 %
62,8 %
62,4 %
24,9 %
20,3 %

Tabell 3-1 tallfester Figur 3-4. Kolonnen til høyre viser samlet prosentvis vekst fra 2011 til
2030 i ulike aldersgrupper. Til grunn ligger SSB’s alternativ 4 M som drøftet foran.
Den prosentvise veksten i de yrkesaktive aldersgruppene er betydelig lavere enn blant de
eldre grupper. Særlig er den lav blant 40-åringene. Den skjeve vekstfordelingen får
betydning når behovet for arbeidsplasser skal drøftes. Det er veksten blant 20 til 69 som er
viktig for sysselsettingen i regionen.
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Nedre Glomma kommune, år 2010
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Figur 3-5. Befolkningspyramide, som forklarer utvikling i aldersstruktur

Den ulike veksten skyldes utgangspunktet. Få i +- 25 årsalderen betyr færre til å fylle opp i
trettiårgangene og etter hvert tynnes også 40-åringen ut (eller blir færre).

Figur 3-6. Utvikling i de eldste grupper

Veksten blant de yngste pensjonistene har startet og fortsetter med styrke. De eldre
pensjonistene blir litt færre de nærmeste årene (de små kullene under de harde
tredveårene), for deretter å vokse kraftig i de følgende 25 årene. Dette illustrerer eldrebølgen
som har sitt opphav i de store kullene like etter krigen.
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Figur 3-7. Forholdet mellom pendling til og fra Nedre Glommaregionen

Nettopendlingen øker fordi utpendling øker mer enn innpendling. Fortsatt økning i netto
utpendling påvirker forholdet bosatte/sysselsatte.

Figur 3-8. Utvikling i sysselsetning og arbeidsløshet i Nedre Glommaregionen
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Sysselsetting og arbeidsledighet, Stor strukturendring etter industriens nedleggelser i 1990årene. De næringsstrukturelle endringene rundt 1990 førte til at Nedre Glomma gikk fra å
være industrikommuner til ikke-industrikommuner.

Figur 3-9. Utvikling i næringsstrukturen

Sysselsettingen i industrien har gått ned og regionen er nå en postindustriell region, men var
inntil midten av 90-årene vært en industriregion. Vekst i handel, tjenesteyting og offentlig
sektor
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Figur 3-10. Sysselsetning i Nedre Glommaregionen, fordelt på hovednæringer

Figur 3-10 viser sysselsettingen i regionen fordelt på de viktigste næringer. En betydelig
andel av arbeidsplassene er innen varehandel, til tross for handelslekkasje til Sverige. Ifølge
analyser gjennomført av Østfoldforskning har Nedre Glomma en sammensetning på
undergrupper innen industri og tjenesteyting som er atypisk og ulik landet for øvrig.
Eksempler er næringsmiddelindustri og emballasje.
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Oppsummering

Ulik veksttakt i aldersgruppene fram til 2030 betyr:








Gjennomsnittlig vekst i hele befolkningen: 0,98 %
Gjennomsnittlig vekst i de yrkesaktive aldersgrupper: 0,58 %
Gjennomsnittlig vekst i eldre aldersgrupper: 2,51 %
Gjennomsnittlig vekst i yngre aldersgrupper: 0,68 %
Behov for arbeidsplasser vokser lavere enn folketallet
Økende behov for arbeidskraft til eldreomsorgen
Økt andel eldre betyr færre per bolig – økt behov for boligbygging

Hva betyr befolkningsveksten for arbeidsplasser:




Ca 10000 flere i yrkesaktive aldersgrupper, anta 75% yrkesdeltaking:
Behov for 7500 flere arbeidsplasser enn i 2012, eller:
Endring i yrkesdeltaking – heving av aldersgrenser?
Endring i netto pendling
Mange vil trenges i helse- og sosialsektoren – særlig øker behovet etter 2025

Yrkesdeltakelsen ligger vanligvis fra 69 % og opp mot 80 %, avhengig av om gruppene
under 25 år og over 65 år er med i grunnlaget. Nevnte grupper har av ulike årsaker lavere
yrkesdeltaking enn de øvrige grupper. Om det velges 75 % som en illustrasjon, vil dette vise
omtrent det samme behovet for arbeidsplasser som en lavere prosent av en større gruppe.
Noen av disse arbeidsplassene vil bli dekket ved generell vekst innen offentlig forvaltning og
tjenesteyting som følge av befolkningsveksten. Videre kan det tenkes at noe av
yrkesdeltakingen blant bosatte i regionen vil bli dekket ved økt utpendling. Behovet for økte
arealer til næringsformål tilsvarer derfor et noe lavere nivå for arbeidsplasser en prosentvis
vekst i folketallet totalt indikerer.
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4

ABC-PRINSIPPET – RETT VIRKSOMHET PÅ RETT
STED

4.1

Om ABC-metoden

ABC-metoden er et planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket
sine transportbehov på en samfunnsmessig mest gunstig måte. Dette innebærer at det tas
hensyn både til virksomhetenes transportbehov, og nasjonale målsetninger om å redusere
ulempene av transport i byer og tettsteder.
ABC-metoden handler om å planlegge og legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted”, ut i
fra en målsetning om å minimere det samlede transportarbeidet i en region, samtidig som at
det legges til rette for et konkurransedyktig næringsliv og gode vilkår for trafikkavvikling.
ABC-metoden er opprinnelig utviklet i Nederland, og er etter hvert prøvd ut i flere norske byer
og regioner, blant annet Trondheim, Jæren, Drammensregionen og Kristiansandsregionen.
Forhold ved ansatte, besøkende og godstransport bidrar til en virksomhets samlede
transportbehov. I utgangspunktet bør virksomheter med høy besøksintensitet lokaliseres nær
kollektivknutepunkt, mens virksomheter med lav arbeidsplass- og besøksintensitet kan
lokaliseres i mindre sentrale områder, men gjerne i tilknytning til kollektivtraseene.
Optimal lokalisering bestemmes ut i fra områders tilgjengelighetsprofil og virksomheters
mobilitetsprofil.

4.2

Tilgjengelighetsprofil

Ved planlegging for redusert biltransport, som også innebærer optimalisering av utnyttelsen
av kapasiteten på eksisterende vegnett, er det et viktig prinsipp at utbygging foregår i
områder med best mulig tilgjengelighet for alternative transportformer (kollektivtransport,
gange og sykkel). ABC-metoden innebærer således at det tas hensyn til eksisterende
utbyggingsmønster ved planlegging av ny utbygging.
Kriterier for å definere A-, B-, og C-områder vil til en viss grad variere fra region til region,
blant annet i forhold til lokalt og regionalt kollektivtilbud, samt regionens og de enkelte
tettsteders størrelse og geografi.
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Tilgjengelighet uten bil
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HØY

A
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HØY

Biltilgjengelighet

Figur 4-1. Modell for å beskrive områders tilgjengelighetsprofil, basert på ABC-metoden (ref.Strømmen)

A-områder
A-områder er knutepunkt med god regional kollektivbetjening1 og lav biltilgjengelighet. Med
god regional kollektivbetjening menes mulighet for å reise til/fra knutepunktet til andre
regioner (Oslo, Sverige, resten av Østfold og lignende). A-områder bør ha et gunstig
reisetidsforhold mellom bil og kollektivtilbud, og god tilgjengelighet for fotgjengere og
syklister. Det bør også være enkelt å gå og sykle innenfor selve området. A-områder bør
også ha relativt kort avstand til hovedveg, fortrinnsvis for å sikre effektiv
godstransportavvikling, men dette kriteriet bør vektlegges mindre enn kollektivtilgjengelighet
og begrenset biltilgjengelighet.
For å redusere biltilgjengeligheten vil det ofte være nødvendig å innføre restriksjoner på
biltrafikken, for eksempel i form av få, og avgiftsbelagte parkeringsplasser innenfor området.
Et viktig kriterium for å avgrense fysisk utbredelse av et A-område vil være gangavstand til
kollektivknutepunkt. Anbefalt avgrensning er 500-800 meter, avhengig av størrelsen på
regionen knutepunktet er lokalisert i.
B-områder
B-områder er områder med god lokal kollektivbetjening og middels god biltilgjengelighet. Bområder vil som regel ha dårligere reisetidsforhold mellom bil og kollektivtilbud enn Aområder. Middels god biltilgjengelighet innebærer relativt kort avstand til hovedveg og
middels kort reisetid for planområdets befolkning. Parkeringsrestriksjoner kan benyttes for å
styre biltilgjengeligheten, selv om dette kan være vanskelig å gjennomføre i praksis, spesielt
ved mer besøksintensive virksomheter hvor det som regel vil være et godt parkeringstilbud
for besøkende.

1

Kollektivbetjening omfatter både tog og buss
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Ved fysisk avgrensing av B-områder må det regnes med kortere gangavstand til
kollektivknutepunkt enn for A-områder, grunnet dårligere kollektivbetjening. Anbefalt
avgrensing er 300-500, avhengig av regionstørrelse og kvalitet på kollektivtilbudet.
C-områder
C-områder er områder med god biltilgjengelighet og mindre god kollektivbetjening. Det er
allikevel anbefalt at det er et visst innslag av kollektivbetjening av området. God
biltilgjengelighet innebærer nærhet til hovedveg og nok parkeringsplasser til ansatte.
Besøksintensive arbeidsplasser skal i prinsippet ikke lokaliseres til C-områder, og således
bør det heller ikke etableres egne parkeringsplasser for besøkende i disse områdene. Det er
anbefalt at utbygging ikke skjer lengre enn 300-500m fra nærmeste kollektivholdeplass.
D-områder
I noen sammenhenger opereres det også med D-områder (eller R-områder, restområder),
områder med både dårlig biltilgjengelighet og dårlig kollektivtilgjengelighet. Dette er områder
som normalt ikke inngår i tettbebyggelsen, og hvor det ikke bør etableres andre virksomheter
enn primærnæring.

4.3

Mobilitetsprofil

En virksomhets mobilitetsprofil beskriver virksomhetens generering av transport, og
kjennetegnes ved transportskapende egenskaper ved ansatte, besøkende og gods. De
viktigste faktorene er:






Arbeidsplassintensitet
Besøksintensitet
Bilavhengighet
Geografisk rekkevidde
Omfang av godstransport

En modell for inndeling av bedrifter i ABC-kategorier basert på transportskapende
egenskaper ved ansatte, besøkende og gods er vist i Figur 4-2. Transportbehovet er knyttet
til bebygd areal, mens bilavhengigheten vil være andel biltransport i forhold til samlet
transport for en virksomhet.
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Transportbehov pr m2
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Figur 4-2. Modell for å fremstille bedrifters mobilitetsprofil, basert på ABC-metoden (ref. Strømmen)

Arbeidsplassintensitet
Arbeidsplassintensiteten angir antall ansatte pr m2 bebygd areal. Høy arbeidsplassintensitet
indikerer mange ansatte pr m2, og dermed mulighet for høy arealutnyttelse, slik at
virksomheten i utgangspunktet kan lokaliseres i et tett utbygd område, med gode muligheter
for kollektivbetjening. Virksomheter med høy arbeidsplasstetthet bør i utgangspunktet
lokaliseres til A-områder.
Besøksintensitet
Besøksintensitet angir antall besøkende pr m2 bebygd areal. Høy besøksintensitet indikerer
mange besøkende pr m2, og i utgangspunkt stort potensial for bruk av kollektivtransport.
Vilkåret avhenger av de besøkendes behov for bruk av bil i forbindelse med besøket, for
eksempel for å frakte større varer, samt det geografiske nivået virksomheten retter seg mot.
Virksomheter med høy besøksintensitet bør i utgangspunktet lokaliseres til A-områder,
spesielt dersom bilavhengigheten er lav (for eksempel lavt behov for varetransport).
Bilavhengighet
Bilbasert besøksintensitet og ansattes reiseomfang i løpet av dagen påvirker
parkeringsplassbehovet og hvor virksomheten bør lokaliseres. Virksomheter som baserer
mye av sin drift på transport, for eksempel håndverksbedrifter og lagervirksomhet, har lavere
potensial for kollektivtransport, og bør lokaliseres i områder med god biltilgjengelighet,
spesielt hvis besøksintensiteten er lav. Virksomheter med stor bilavhengighet bør i
utgangspunktet lokaliseres til C-områder.
Geografisk rekkevidde
Hvor de besøkende kommer fra bestemmer virksomhetens geografiske rekkevidde.
Virksomheter som primært retter seg mot et nærmiljø, for eksempel barneskole og
nærbutikk, kan lokaliseres i alle områdetyper, men bør ha god tilgjengelighet for gående og
syklende. Virksomheter med regional rekkevidde og høy besøksintensitet bør lokaliseres i
områder med god kollektivbetjening (A-områder). Vektleggingen av geografisk rekkevidde
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avhenger av virksomhetens besøksintensitet. Jo høyere besøksintensitet jo mer bør
virksomhetens geografiske rekkevidde vektlegges.
Omfang av godstransport
Mengden godstransport en virksomhet genererer vil være et viktig lokaliseringskriterium.
Virksomheter som generer mye godstransport bør lokaliseres i områder med god
biltilgjengelighet (C-områder).
Så å si alle virksomheter har behov for noe godstransport, slik at viktigheten av
godstransport ikke kan være et avgjørende lokaliseringskriterium i seg selv. I områder med
redusert biltilgjengelighet må man samtidig sørge for tilfredsstillende tilgjengelighet for
godstransport.
Ankomsttid for ansatte
Virksomheter hvor majoriteten av de ansatte ankommer arbeidsstedet mellom kl 7 og 9 om
morgenen vil ha et godt grunnlag for kollektivbetjening og bør lokaliseres i A-områder, eller
B-områder med god kollektivbetjening. I C-områder vil det ikke et like godt kollektivtilbud.
Lokaliseringsanbefaling
Isolert sett kan de enkelte lokaliseringsfaktorene gi motstridende anbefalinger. For eksempel
vil et kjøpesenter ha lav arbeidsplasstetthet, høy besøksintensitet, og mye godstransport.
Høy besøksintensitet tilsier lokalisering i at A-område, mens lav arbeidsplassintensitet og
mye godstransport tilsier lokalisering i et C-område.
Mulighetene for redusert biltransport bør være avgjørende ved avveining av de ulike
kriteriene. Siden det vil være vesentlig flere besøkende enn ansatte ved et kjøpesenter bør
det legges størst vekt på besøksintensiteten ved bestemmelse av moblitetsprofil, noe som
tilsier lokalisering i et A-område.
Hvordan de enkelte egenskapene i mobilitetsprofilet egner seg i ulike områdetyper er vist i
Tabell 4-1 (basert på Strømmen).

Tabell 4-1. Vurdering av hvor godt hver enkelt egenskap i mobilitetsprofilet egner seg i ulike områdetyper, basert
på Strømmen

Mobilitetsvariabel
A-område
B-område
C-område
Arbeidsplassintensitet
+++
+
Besøksintensitet
+++
0
Bilavhengighet
+
+
Lokal geografisk rekkevidde
+
++
+
Regional geografisk
++
+
-rekkevidde
Godstransport
-+
+++
Ankomsttid mellom 7 og 9
++
+
-+++ Meget godt egnet, ++ godt egnet, + ganske godt egnet, 0 nøytral, - lite egnet, -- ikke
egnet
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Anvendelse av ABC-metoden i planlegging

Selv om ABC-metoden i første rekke har blitt brukt som et verktøy for å lokalisere
virksomheter på rett sted i forhold til virksomhetens trafikkgenererende egenskaper, vil det i
mange sammenhenger være vel så nyttig å bruke metoden for å vurdere eventuelle behov
for forbedring av tilgjengelighet med alternativer til bil for et område. Gjennom å kartlegge
hva slags virksomheter som er lokalisert på et gitt område, kan det gjøres en vurdering av
om det er samsvar mellom områdets tilgjengelighetsprofil og virksomhetenes mobilitetsprofil,
og om det eventuelt er potensial for å endre tilgjengeligheten for ulike transportmidler ved
behov. Aktuelle tiltak kan være å gjøre forbedringer på kollektivtilbudet, i form av nye ruter,
flere avganger eller flere holdeplasser, eventuelt om det kan etableres et ekspressbusstilbud
i rushtiden. Nyetablering av en større transportgenererende virksomhet i et område kan også
være med på å øke etterspørselen etter kollektivtransport, og således legge grunnlag for
bedre betjening av området som helhet.
Endring av biltilgjengelighet i form av redusert parkeringstilbud kan være vanskeligere å
gjennomføre i praksis, men i områder med mye gateparkering kan det eventuelt innføres
boligsoneparkering.
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5

KARTLEGGING AV DAGENS VIRKSOMHETER

5.1

Klassifiseringsgrunnlag

For å kunne utarbeide forslag til lokaliseringskriterier for ulike virksomheter er det nødvendig
å dele virksomhetene inn i noen hovedgrupper med ulike transportskapende egenskaper.
Standard for næringsgruppering (NACE), som er et system for koding av næringstype for
foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås
bedrifts- og foretaksregister, kan benyttes som utgangspunkt for denne klassifiseringen.
NACE-kodesystemet opererer med 21 hovednæringsgrupper, med flere undergrupper. Ikke
alle hovedgrupper er naturlig å plassere i bebygde områder, mens andre igjen ikke er
stedbundne slik at arbeidsstedet varier etter behov (for eksempel håndverkere), disse er vist
i kursiv i tabellen nedenfor.
Noen av næringskategoriene vil ha samme mobilitetsprofil for alle undergrupper, mens for
andre kan det være store forskjeller innenfor samme kategori. I enkelte tilfeller kan også
virksomheter med samme næringskode ha forskjellige mobilitetsprofiler, for eksempel
dersom den geografiske rekkevidden er forskjellig. Klassifisering av virksomheter basert på
NACE-koder må således tolkes med et visst skjønn.
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Tabell 5-1. Inndeling i virksomhetstyper og tilhørende lokaliseringsanbefaling

Hovedkategori

NACE-kode (SN2007)

1. Primærnæring

2

Lokalisering

Kommentar

D-områder

Vanligvis ikke i
tettbebygde områder

2. Bygg og anlegg

01-03 Jordbruk, fiske, skogbruk;
05-09 Bergverk; 35 El-gassdampforsyning; 36-39 Vann, avløp,
renovasjon
41-43 Bygg og anlegg

Uplassert

Varierende
oppmøtested

3. Industri

10-33 Industri

4. Engros- og
transport

46 Agentur/Engros; 47.9 Handel
utenom salgssted; 49 -53
Transport;
56.2 Catering; 77 Utleievirksomhet;
82.92 Pakkevirksomhet, 82,11
Logistikk Sikkerhet/servicetjenester
80.1, 80.2. 81.101,
Renholdstjenester 81.21, 81.22
45 Handel/Rep motorvogn; 47.3
Drivstoff; 47.521 Byggevarer; 47.53
Tapet, tepper; 47.54 El- artikler;
47.59 Møbler; 47.529; 47.524
Trelast/sag; 55.3 Campingplasser;
93.292 Marina; 93.299 Jaktutleie;
47.522; 47.523; Fornøyelsespark
93.21
47.11 og 47.2 Handel med
nærings- og nytelsesmidler; 96
Personlig tjenesteyting);
Undervisning innen
idrett/rekreasjon 85.51;
Kiosk/tipping 92; 97 Lønnet arbeid i
privat husholdning
47.4, 47.51, 47.6, 47.7, 47.8
(diverse handel); 55 Overnatting,
56 Servering; 79 Reisebyrå; 64.1
Bankvirksomhet; 91 Bibliotek,
museum ol; Ballettskole 90.012;
Kunst/galleri/cafe 90.031, 90.033,
90.034, 90.039, 90.04; Bibliotek
91.011; Museum 91.022, 91.04;
Kinodrift 59.14; Museum 91.021

C-områder
(B for lett
industri, med lite
godstransport)
C-områder

5. Arealkrevende
forretning

6. Daglig service
(dagligvarehandel og
personlig
tjenesteyting)

7. Service og kultur
(annen handel, hotell,
café, restaurant m.m.)

Bør være muligheter for
omlasting bil, bane, båt

B- og Cområder

Ofte bruk av bil for å
frakte varer

Alle
områdetyper

Lokaliseres både i
sentre og boligområder

A-områder (Bområder med
god
kollektivbetjenin
g)

Detaljvarehandel
utenom dagligvarer og
plasskrevende handel

2

Innført 01.01.2009 som erstatning for SN2002. SN2007 og SN2009 er ikke direkte sammenlignbare da det er
endret både på hovedgrupper, nummerering og spesifisering av innhold for mange av undergruppene
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Hovedkategori

NACE-kode (SN2007)

8. Offentlig adm inkl
helse, lokal
rekkevidde

85.1 Førskole, 85.2 Grunnskole, 86
Helse og sosialtjenester, 87 Pleie
og omsorg; Eldresenter,
barnehage, 93.1 Sports- og
idrettsanlegg), 75 veterinær);
Kulturskole 85.521; Trafikkskole
85.53; Voksenopplæring 85.594;
PP-tjeneste o.l. 85.601; 81.3
Parkvesen
81.299 Anleggsgartner/privat
parkvesen; 81.291
Skadedyrservice/renhold
Danseskole 85.522
84 Offentlig adm; 85.3
Videregående skole, 85.4 Høyere
utdanning, 85.5 Annen
undervisning) Folkehøgskole
85.591; Arkiver 91.013
Privat skole 85.429; Regionale
helsetilbud 86.1; Høgskole 85.423,
85.41
64.2-66; 68; 69-74; 94-95; 99;
58.11 (forlag o.l.); 58.13, 58.14,
58.19, 58.21, 58.29, 59.11, 59.2,
60,2, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09,
63.11, 63.12, 63.99 (media og
kommunikasjon); 61.1, 61.2, 61,9,
Bemanning 78.1, 78.2;
Kontor/renhold/eiendom 81.109;
82.202, 82.3, 82.91;
Konsulenttjenester 82.99; 85.529,
85.593, 85.609; Kontor 85.595;
Inkasso 82.201; Media 63.91;
Radiostasjon 60.1; Filmprod. 59.12;
Musikkprod. 90.011, 90.02;
Event/tour 93.291; Festival 91.03

9. Offentlig adm inkl
helse, regional
rekkevidde

10. Andre
kontorvirksomheter

27

Lokalisering

Kommentar

B-områder

I tilknytning i lokalsenter,
eventuelt i boligområder

A-områder

Lokaliseres i kommuneog regionsentre

A-områder

Større virksomheter
lokaliseres i A-områder,
mindre kan også
lokaliseres i lokale
sentre

3

Innført 01.01.2009 som erstatning for SN2002. SN2007 og SN2009 er ikke direkte sammenlignbare da det er
endret både på hovedgrupper, nummerering og spesifisering av innhold for mange av undergruppene
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Mobilitetsvurderinger
Tre hovedprinsipper ligger til grunn ved kategorisering av virksomheters mobilitetsprofil:
1. Kategoriseringen må være hensiktsmessig i forhold til målsetningen om å redusere
det samlede transportarbeidet samtidig som at det legges til rette for gode
konkurransevilkår for næringslivet
2. Kategoriseringen bør omfatte alle typer virksomheter det er naturlig å ha i byer og
tettbebygde områder
3. Kategoriseringen bør være enklest mulig

I Nederland opereres det med 11 hovedkategorier, mens i Trondheim benyttes det 8
kategorier. I Katrine Strømmens dr. gradsavhandling anbefales det å bruke 8 kategorier, hvor
primærnæring og ressursutnytting, bygge- og anleggsvirksomhet, samt stedbunden
virksomhet holdes utenfor. Klassifiseringen av virksomheter i Nedre Glomma-regionen tar
utgangspunkt i Strømmens anbefalinger, men med enkelte justeringer for noen bransjer.
Kategorien U – uplassert omfatter arbeidsplasser uten fast oppmøtested. Her inngår byggog anleggsvirksomhet, vaktmestertjenester, diverse forsvarstjenester,
hjemmehjelpstjenester, selvstendig kunstnerisk virksomhet, diverse sports- og idrettslag,
samt lønnet arbeid i privat husholdning.
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Resultater

Basert på kriteriene definert i Tabell 5-1 kan det gis følgende karakteristikker/bekrivelser på
næringslivet i Nedre Glomma-regionen.

Tabell 5-2 Antall ansatte innenfor de ulike virksomhetstypene i Sarpsborg og Fredrikstad kommune

Virksomhetstype
Primærnæring
Bygg- og anlegg
Industri
Engros og transport
Arealkrevende forretning
Daglig service (dagligvarehandel og personlig tjenesteyting)
Service og kultur (annen handel, hotell, café, restaurant m.m.)
Offentlig adm. (inkl. helse) - lokal rekkevidde
Offentlig adm. (inkl. helse) - regional rekkevidde
Andre kontorvirksomheter
SUM

Sarpsborg
542
2512
3044
2443
1116
954
1730
5263
2243
2641
22488

Fredrikstad
466
2745
4843
3478
1416
1296
2414
7139
5931
3681
33409

Antall ansatte innenfor ulike virskomhetstyper
8000
7000

Sarpsborg
Fredrikstad

Antall ansatte

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Figur 5-1 Grafisk fremstilling av tabell 3, antall ansatte innenfor ulike virksomhetstyper i Sarpsborg og Fredrikstad
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Tabell 5-3 Prosentvis fordeling av antall ansatte innenfor ulike virksomhetstyper i Sarpsborg, Fredrikstad, Østfold
og Norge

Virksomhetstype
Primærnæring
Bygg- og anlegg
Industri
Engros og transport
Arealkrevende forretning
Daglig service (dagligvarehandel og personlig
tjenesteyting)
Service og kultur (annen handel, hotell, café,
restaurant m.m.)
Offentlig adm. (inkl. helse) - lokal rekkevidde
Offentlig adm. (inkl. helse) - regional rekkevidde
Andre kontorvirksomheter
SUM

Sarpsborg
2%
11 %
14 %
11 %
5%

Fredrikstad
1%
8%
14 %
10 %
4%

Østfold
2%
9%
14 %
11 %
5%

Norge
4%
8%
10 %
13 %
4%

4%

4%

4%

4%

8%
23 %
10 %
12 %
100 %

7%
21 %
18 %
11 %
100 %

7%
24 %
13 %
10 %
100 %

8%
22 %
13 %
15 %
100 %

Prosentvis fordeling av antall ansatte innenfor ulike virksomhetstyper
30%

Antall ansatte [%]

25%

Sarpsborg
Fredrikstad
Østfold
Norge

20%

15%
10%
5%
0%

Figur 5-2 Grafisk fremstilling av tabell 4, prosentvis fordeling av antall ansatte innenfor ulike virksomhetstyper i
Sarpsborg, Fredrikstad, Østfold og Norge
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Tabell 5-4 Fordeling av antall arbeidsplasser pr ABC-kategori

Kommune A-virksomheter B-virksomheter C-virksomheter D-virksomheter Uplasserte Sum
6466
6767
5199
449
2944 21825
Sarpsborg
12026
8552
8321
466
3211 32576
Fredrikstad

Antall ansatte pr ABC-virksomhet
14000
A-virksomheter
B-virksomheter

12000

C-virksomheter

Antall ansatte

10000

D-virksomheter
Uplasserte

8000
6000
4000

2000
0
Fredrikstad

Sarpsborg

Figur 5-3 Grafisk fremstilling av tabell 5, fordeling av antall arbeidsplasser pr ABC-kategori for virksomheter i
Fredrikstad og Sarpsborg kommune
Tabell 5-5 Andel arbeidsplasser pr ABC-kategori i forhold til samlet antall arbeidsplasser pr kommune

Kommune

A-virksomheter

B-virksomheter

C-virksomheter D-virksomheter Uplasserte

Fredrikstad

30 %

31 %

24 %

2%

13 %

Sarpsborg

37 %

26 %

26 %

1%

10 %

Fordeling i forhold til antall arbeidsplasser pr kommune
40 %
37 %

A-virksomheter

35 %

Antall ansatte [%]

30 %

B-virksomheter
30 %

31 %

C-virksomheter
26 %

25 %

D-virksomheter

26 %

Uplasserte

24 %

20 %
15 %

13 %
10 %

10 %
5%
2%

1%

0%
Fredrikstad

Sarpsborg

Figur 5-4 Grafisk fremstilling av tabell 6, andel (%) arbeidsplasser pr ABC-kategori i forhold til samlet antall
arbeidsplasser for Fredrikstad og Sarpsborg kommune
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Figur 5-5. Antall ansatte pr næringsområde i Fredrikstad tettstedsområde. For mer detaljert kart henvises til
vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser at arbeidsplassene i Fredrikstad er fordelt utover store deler av den
tettbebygde delen av kommune. Flere av de tyngste arbeidsplasskonsentrasjonene ligger et stykke utenfor
sentrum, blant annet Øra, Rolvsøy/Lisleby og Gressvik. Glommaringen muliggjør betjening av deler av
næringsområdene på Rolvsøy.
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Figur 5-6. Antall ansatte pr næringsområde i Fredrikstad sentrum. For mer detaljert kart henvises til vedlagt
kartmateriale i A1-format. Sykehuset utgjør den største arbeidsplasskonsentrasjonen i sentrum. Flere områder i
sentrum med lav utnyttelse kan muliggjøre fortetting og transformasjon (forbehold om at enkelte av kvartalene
inneholder en blanding av boliger og arbeidsplasser og således fremkommer med lav utnyttelse).

Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen
Region Øst

Asplan Viak AS

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen

34

Figur 5-7. Oversikt over antall ansatte i hhv A. B. og C-virksomheter pr næringsareal i Fredrikstad
tettstedsområde. For mer detaljert kart henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser at A- og Barbeidsplassene i vesentlig grad har en sentral lokalisering, og av C-bedriftene ligger lengre ut.
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Figur 5-8. Oversikt over antall ansatte i hhv A. B. og C-virksomheter pr næringsareal i Fredrikstad sentrum. For
mer detaljert kart henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser høy grad av A-bedrifter i sentrum.
Sykehuset er klassifisert som en B-bedrift og ligger i utgangspunkt godt lokalisert ift kollektivsystemet i regionen.
Elvefrontene preges av C-bedrifter, som eventuelt kan vurderes flyttet på sikt dersom dette er hensiktsmessig for
bedriftene og byen.
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Figur 5-9. Antall ansatte pr næringsområde i Sarpsborg tettstedsområde. For mer detaljert kart henvises til
vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser at arbeidsplassene er fordelt utover store deler av det tettbebygde
området i kommunen. Borregaard beslaglegger det største næringsområdet, langs Glomma fra fliselageret i
nordøst til Sandesund i sørvest. Med unntak for sentrum er det relativt få næringsområder langs hovedkollektivtilbudet gjennom byen (Glomma-ringen).
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Figur 5-10. Antall ansatte pr næringsområde i Sarpsborg sentrum. For mer detaljert kart henvises til vedlagt
kartmateriale i A1-format. Kartet viser at med unntak for Borregaard ligger de største arbeidsplasskonsentrasjonene vest i sentrum, med gangavstand til kollektivterminalen. Borregaards areal er mer enn4 ganger
så stort som øvrige næringsområder i sentrum, men inneholder kun 1/6 av arbeidsplassene.
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Figur 5-11. Oversikt over antall ansatte i hhv A. B. og C-virksomheter pr næringsareal i Sarpsborg
tettstedsområde. For mer detaljert kart henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser at sentrum
preges av A- og B-arbeidsplasser, men at det også er mange A-arbeidsplasser på Grålum ved E6. Med unntak
for Borregaard ligger hovedtyngden av C-virksomhetene på mindre sentral steder i kommunen.
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Figur 5-12. Oversikt over antall ansatte i hhv A. B. og C-virksomheter pr næringsareal i Sarpsborg sentrum. For
mer detaljert kart henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser stort innsalg av A- og Barbeidsplasser nær kollektivterminalen i sentrum. C-virksomhetene i sentrums ytterkant kan eventuelt vurderes
flyttet på sikt dersom dette er hensiktsmessig for bedriftene og byen.
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6

KARTLEGGING AV DAGENS NÆRINGSAREALER

6.1

Grunnlag

Næringsarealer er i denne kartleggingen definert som alle arealer hvor det er arbeidsplasser,
med unntak for rene boligområder. Arealinndelingen er basert på gjeldene kommuneplan for
de to kommunene, matrikkeldata (bruksformål på bygning) og stedfestet bedriftsregister
(kilde SSB, lokalisering kvalitetssikret av Asplan Viak).
Kommuneplanene i de to kommunene er utarbeidet med ulike arealformålskoder (ny og
gammel plan- og bygningslov), og har heller ikke samme detaljeringsgrad, slik at direkte
sammenligning ikke er mulig.
Arealinndelingen i kommuneplanen i Fredrikstad har en mer overordnet karakter.
Avgrensning av næringsarealer er basert på polygoner slik de foreligger i planen (kode 1001
- bebyggelse og anlegg) dersom disse følger en naturlig avgrensing mot rene boligområder,
grønne områder eller lignende (kontrollert ved bruk av matrikkeldata og flyfoto). I andre
tilfeller har det vært nødvendig å splitte enkelte polygoner for å skille på næring og
bolig/andre formål. Splittingen er gjort langs eiendomsgrensene i aktuelt område.
For Sarpsborg er det kun brukt arealer/polygoner slik de foreligger i kommuneplanen.
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Tabell 6-1. Arealformålskoder anvendt i kartlegging av dagens næringsarealer i Fredrikstad kommune

Fredrikstad (koder fra PBL2008)
KPAREALFORMÅL (kode)
Formål (beskrivelse)
1001
Bebyggelse og anlegg
(overordnet)

1110

Boligbebyggelse

1130
1160

Sentrumsformål
Offentlig eller privat
tjenesteyting
Næringsbebyggelse
Kombinert bebyggelse- og
anleggsformål

1300
1800

2080

Parkering

Kommentar
Gjelder kun areal hvor det er
identifisert bedrifter i
størrelsesorden > ca. 5
ansatte. Arealene er klipt ut
etter eiendomsgrenser
Gjelder kun areal hvor det er
identifisert bedrifter i
størrelsesorden > ca. 5
ansatte. Arealene er klipt ut
etter eiendomsgrenser
Alle flater
Alle flater
Alle flater
Gjelder kun areal hvor det er
identifisert bedrifter i
størrelsesorden > ca. 5
ansatte. Arealene er klipt ut
etter eiendomsgrenser
P-plasser tilknyttet bedrifter
er limt inn i tilhørende
næringsflate

Tabell 6-2. Arealformålskoder anvendt i kartlegging av dagens næringsarealer i Sarpsborg kommune

Sarpsborg (koder fra gammel PBL)
OPLAREAL (kode)
Formål (beskrivelse)
641
Terminalbygg
620
Parkering

190

Annet byggeområde

150
133
130
110

Offentlige bygninger
Erverv - industri
Erverv
Boligområde

Kommentar
Alle flater
P-plasser tilknyttet bedrifter
er limt inn i tilhørende
næringsflate
Flater hvor det er identifisert
bedrifter i størrelsesorden >
ca. 5 ansatte.
Alle flater
Alle flater
Alle flater
Flater hvor det er identifisert
bedrifter i størrelsesorden >
ca. 5 ansatte.

Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen
Region Øst

Asplan Viak AS

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen

6.2

42

Arealforbruk næring

Ved hjelp av dato for tatt i bruk, ferdigstillelse, midlertidig bruksattest for næringsbygg4 er det
sett når de enkelte næringsområder i kommunene er tatt i bruk, se Figur 6-1 til Figur 6-3.
Basert på denne kartlegging er det estimert gjennomsnittlig årlig arealforbruk til
næringsformål, samt hvor mye bygningsmasse som er bygget pr år (bygningsmassens
fotavtrykk). Det er kun sett på bygninger tatt i bruk etter 1990, da eldre GAB-data enn dette
erfaringsmessig inneholder mye feil.
For begge kommunene inneholder grunnlaget bygninger til og med 2013.
Registrering av bruksareal er ufullstendig i GAB-dataene (spesielt for eldre bygninger), slik at
det kun er sett på bygningenes fotavtrykk.
I enkelte områder er det vanskelig å se om utbyggingen er fortetting/transformasjon eller
nybygg.

Tabell 6-3. Estimert arealforbruk til næringsformål i Nedre Glomma for perioden 1990-2012

Kommune
Fredrikstad
Sarpsborg

Samlet arealforbruk (tomteareal)
1 550 dekar
1 120 dekar

Årlig forbruk tomteareal
70 dekar
51 dekar

Tabell 6-4. Estimert årlig ny bygningsmasse til næringsformål i Nedre Glomma for perioden 1990-2012

Kommune
Fredrikstad
Sarpsborg

Bygningsmasse
332 500 m2
208 250 m2

Bygningsmasse bygget pr år
15 100 m2
9 500 m2

Disse verdiene kan leggs til grunn ved estimering og planlegging av fremtidig arealbehov til
næringsformål.

4

Følgende bygningstyper inngår: '211 - Fabrikkbygning', '212 - Verkstedbygning', '219 - Annen industribygning',
'231 - Lagerhall', '232 - Kjøle- og fryselager', '239 - Annen lagerbygning', '311 - Kontor- og adm.bygning rådhus',
'312 - Bankbygning posthus', '313 - Mediabygning', '319 - Annen kontorbygning', '321 - Kjøpesenter varehus', '322
- Butikk/forretningsbygning', '329 - Annen forretningsbygning', '415 - Godsterminal', "= '419 - Annen eksp. og
terminalbygning', ‘619 – Annen skolebygning’, '621 - Univ./høgskole m/auditor.leses', '629 - Annen
universitet/høgskolebygn'
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Figur 6-1. Næringsarealer i Fredrikstad tatt i bruk etter 1990. Kilde Fredrikstad kommune. For mer detaljert kart
henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Nye utviklingsområder ligger hovedsakelig i utkanten av dagens
tettstedsbebyggelse. Transformasjon og fortetting fremkommer ikke i kartet.
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Figur 6-2. Tatt i bruk år for næringsbygg i Fredrikstad for perioden 1990-2012. Kilde Fredrikstad kommune. For
mer detaljert kart henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser at mye av næringsutbyggingen etter
år 2000 har kommet på Lisleby/Råbekken og Øra.
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Figur 6-3. Næringsarealer i Sarpsborg tatt i bruk etter 1990. Kilde Sarpsborg kommune. For mer detaljert kart
henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Nye utviklingsområder ligger hovedsakelig i utkanten av dagens
tettstedsbebyggelse. Transformasjon og fortetting fremkommer ikke i kartet.
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Figur 6-4. Tatt i bruk år for næringsbygg i Sarpsborg for perioden 1990-2008. Kilde Sarpsborg kommune. For mer
detaljert kart henvises til vedlagt kartmateriale i A1-format. Kartet viser at mye av næringsutbyggingen etter år
2000 har kommet på Oppstad/Grålum og Kampenes.
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ABC-kart for Nedre Glommaregionen

ABC-kartet for Nedre Glommaregionen er basert på tilgjengelighet for gående, syklende og
kollektivreisende (uttrykt som antall bosatte innenfor gitte avstander), tilgjengelighet med bil,
samt avstand til avkjørsel fra hovedveg (E6, rv 110 og rv 111).
ABC-kartet er en beskrivelse av dagens situasjon, og ikke nødvendigvis slik man ønsker at
regionen skal se ut i fremtiden. Gjennom arealplanlegging og styring av kollektivtrafikken kan
kommunene legge til rette for å endre tilgjengelighetsprofilen til ulike områder dersom det er
ønskelig.
Grunnlaget for ABC-kartet er basert på følgende:






ATP-modell for dagens kollektivnett (etablert av Asplan Viak) som inneholder alle
ruter med minst en avgang i timen i rush, supplert med en ny, fiktiv rute til Kalnes fra
Sarpsborg sentrum (korresponderende med Glommaringen, med 3 avganger pr time)
ATP-modell for sykkelvegnettet (etablert av Fredrikstad kommune), hvor
sykkelhastighet varierer fra 3-35 km/t, avhengig av stigningsforholdene langs veien
ATP-modell for gangvegnett (del av kollektivnettet), med ganghastighet lik 5 km/t
ATP-modell for bilvegnettet, hvor hastighet er satt til 30 km/t i sentrum, 10 % av skiltet
hastighet i på veger med 50-60km/t og 5 % av skiltet hastighet på veger med 80-100
km/t

Ved bestemmelse av ABC-profil for Nedre Glommaregionen er følgende kriterier lagt til
grunn5:
A-område (god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivreisende)







Knutepunkt med minst 2 regionale kollektivtilbud6 innenfor maks 800m gangavstand
Minst en avgang pr time for regionalt kollektivtilbud
Maks 800 m fra regionalt knutepunkt
Minst 20 000 bosatte innenfor 30 min med kollektivtransport
Minst 30 000 bosatte innenfor 20 min med sykkel
Minst 7 500 bosatte innenfor 20 min til fots

B-område (middels god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivreisende, god med bil)





Minst 10 000 bosatte innenfor 30 min med kollektivtransport
Minst 20 000 bosatte innenfor 20 min med sykkel
Minst 3 000 bosatte innenfor 20 min til fots
Gjennomsnittlig maks 20 min reisetid med bil

5

Basert på K. Strømmen (dr. gradsavhandling om ABC-metoden) og T. Medalen (forelesning om
ABC-metoden)
6
Kollektivtilbud som muliggjør reiser ut av Nedre Glommaregionen
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C-område (god tilgjengelighet med bil, nærhet til regional hovedvei med god standard)



Gjennomsnittlig maks 20 min reisetid med bil
Inntil 1km fra avkjørsel fra E6 (regional hovedvei med god standard)

D-område (god tilgjengelighet med bil, lav tilgjengelighet med andre transportformer, uten
nærhet til regionalt hovedvegnett)




Gjennomsnittlig maks 20 min reisetid med bil
Lav tilgjengelighet med andre transportformer
Mer enn 1 km fra avkjørsel fra E6

Basert på kartene i Figur 6-1 til Figur 6-11 kan det gjøres følgende betraktninger om
tilgjengeligheten for ulike trafikantgrupper i Nedre Glomma-regionen:








Svært god biltilgjengelighet, hvor hovedtyngden av det tettbebygde området er
tilgjengelig innenfor gjennomsnittlig 10-15 min
Svært dårlig kollektivtilgjengelighet, hvor gjennomsnittlig reisetid med
kollektivtransport til selv de mest sentrale deler av regionen er 3,5-4 ganger så høy
som med bil (utgjør 30-40 min lengre reisetid)
Områdene langs Glommaringen, hovedsakelig vest for elva, har den beste
kollektivtilgjengelighet i regionen
Innenfor det tettbebygde området er det vesentlig bedre tilgjengelighet med sykkel
fremfor kollektivtransport (antall bosatte innenfor 20-30 reiseavstand)
Sentrumskjernene har den beste tilgjengeligheten, for alle transportmidler (bil,
kollektiv, sykkel og gange)
Sykehusområdet på Kalnes vil ha en svært dårlig kollektivtilgjengelighet, selv med et
estimert rutetilbud med 20-minutters frekvens. Tilsvarende vil området ha en svært
dårlig tilgjengelighet for gående og syklende (antall bosatte i 20-30 min reiseavstand),
og relativt dårlig tilgjengeligheten med bil (gjennomsnittlig 20 min reisetid)

Denne oppsummeringen er lagt til grunn ved utarbeidelse av ABC-kart for Nedre Glommaregionen vist i Figur 6-12 (alle områder) og Figur 6-13 (kun næringsområder).
ABC-kartene kan blant annet benyttes til







Identifisere områder med behov for bedre kollektiv- og/eller sykkeltilgjengelighet,
blant annet sett i forhold til antall arbeidsplasser (endre områders
tilgjengelighetsprofil)
Å sette krav til hvor nye virksomheter kan og ikke kan lokaliseres, basert på
virksomhetens lokaliseringsprofil (samt flytting av eksisterende)
Avgrense hvor det kan åpnes for nye utbyggingsområder (både bolig og næring)
Utgangspunkt for å motivere virksomheter med «feil lokalisering» til å flytte til mer
egnet lokalisering dersom de har økonomi til dette
Grunnlag for utarbeidelse og samordning av parkeringsnormer i på regionalt nivå
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Figur 6-5. Sentralitetskart for bil i Nedre Glommaregionen. Kartet viser at nesten hele det tettbebygde området av
Nedre Glommaregionen er tilgjengelig innenfor en gjennomsnittlig reisetid på 10 min for alle som bor i regionen.
Alle lokaliseringer innenfor det røde området vil være tilgjengelig innenfor gjennomsnittlig 10 min reisetid med bil
for alle som bor innenfor området vist på kartutsnittet. Det nye sykehuset vil bli liggende i et område med relativt
dårlig biltilgjengelighet sammenligne med andre deler av regionen (nærmere 20 min).
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Figur 6-6. Frekvenser på dagens kollektivtilbud i Nedre Glommaregionen, for avganger i morgenrush. Områder
langs Glommaringen har den beste kollektivbetjeningen i området, i første rekke strekningen HannestadSellebakk, via Fredrikstad sentrum, samt gjennom Sarpsborg sentrum. Kartet tar ikke hensyn til eventuelle
skjevheter i frekvensen over en time.
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Figur 6-7. Sentralitetskart for kollektivtransport i Nedre Glommaregionen. Kartet viser at sentrumsområdene og
strekningen Glemmen-Fredrikstad sentrum har den beste kollektivtilgjengeligheten i regionen. Dette er de
områdene flest reisende kan nå i løpet av 30 min med buss/tog. Det nye sykehusområdet ligger den minst
tilgjengelige delen av regionen.
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Figur 6-8. Reisetidsforhold kollektiv og bil (reisetidsforhold = reisetid kollektiv / reisetid bil). Gjennomsnittlig
reisetid til sentrumsområdene er 3,5-4 ganger høyere med kollektivtransport sammenlignet med bil. Generelt er
det anbefalt at dette forholdstallet ikke bør overstige 2,5 dersom kollektivtransport skal kunne fremstå som et reelt
alternativ for korte til mellomlange reiser (under én time).
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Figur 6-9. Differanse i reisetid med hhv kollektiv og bil (differansen = reisetid kollektiv – reisetid bil). Differanse
oppgitt i antall minutter. Reisetiden til de mest tilgjengelige deler av regionen vil gjennomsnittlig være 30-40 min
lengre med kollektivtransport sammenlignet med bil.
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Figur 6-10. Sentralitetskart for gange i Nedre Glommaregionen. Kartet viser at de de to sentrumsområdene har
den beste tilgjengeligheten for gående. Dette er de områdene flest bosatte kan nå i løpet av 20 min til fots.
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Figur 6-11. Sentralitetskart for sykkel i Nedre Glommaregionen. Kartet viser at Fredrikstad sentrum har den beste
tilgjengeligheten for syklende i regionen. Dette er det området flest bosatte kan nå i løpet av 20 min med sykkel.
Sarpsborg sentrum får lavere tilgjengelighet grunnet færre bosatte i sykkelavstand til sentrum sammenlignet med
Fredrikstad.
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Figur 6-12. ABC-kart for Nedre Glommaregionen. Kartet er basert på en sammenstilling av kartene vist i Figur 6-5
til Figur 6-11, med utgangspunkt i kriteriene gitt i kapittel 6.3. Dersom et område faller innenfor to kategorier er
høyeste nivå lagt til grunn (et område som kan være både B og C vil bli satt til B).
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Figur 6-13. ABC-kart for næringsarealene i Nedre Glommaregionen. Kartet viser både nåværende og planlagte
områder (hhv arealstatus 1 og 2). Kartet er basert på en sammenstilling av kartene vist i Figur 6-5 til Figur 6-11,
med utgangspunkt i kriteriene gitt i kapittel 6.3. Dersom et område faller innenfor to kategorier er høyeste nivå lagt
til grunn (et område som kan være både B og C vil bli satt til B).
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Fordeling av ABC-virksomheter i forhold til ABC-områder

Sammenstilling av kartleggingen av regionens virksomheter i kapittel 5.2 og ABC-kartet vist i
kapittel 6.3 gir følgende fordelinger som grunnlag for å vurdere hvordan næringsarealene er
utnyttet i forhold til prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». Oppsummeringen gjelder
kun de arbeidsplasser som faller innenfor næringsområdene vist i Figur 6-13. Avvik i antall
arbeidsplasser sammenlignet med oppsummeringene i Tabell 5-4 og Figur 5-3, skyldes at
disse sammenstillingene også inkluderer arbeidsplasser lokalisert i boligområdene
(hovedsakelig små bedrifter med 1-4 ansatte, men som utgjør en viss andel sett under ett).
Sarpsborg
Områdetype A-virksomhet

B-virksomhet

C-virksomhet Sum

A-område

2110

1281

463

3854

B-områder

1854

1724

3164

6742

C-områder

1646

944

1069

3659

D-områder

388

480

662

1530

5998

4429

5358

15785

Sum

Figur 6-14. Fordeling av ansatte ABC-virksomheter pr ABCD-område i Sarpsborg. Figuren viser fordeling av
arbeidsplasser lokalisert innenfor hver områdetype for kommunen sett under ett (målt i antall ansatte).
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Figur 6-15. Fordeling av ABC-virksomheter i Sarpsborg. Figuren viser lokalisering av virksomheter innenfor hver
virksomhetskategori fordelt på områdetyper for kommunen sett under ett (målt i antall ansatte).

I A-området i Sarpsborg er 55 % av arbeidsplassene i A-virksomheter og kun 12 % i Cvirksomheter, noen som indikerer at dette området er relativt godt utnyttet i forhold til
prinsippet om «rett virksomhet på rett sted», se Figur 6-14. B-områdene har et høyt innslag
av C-virksomheter, og tilsvarende er det en overvekt av A-virksomheter i C-områdene. Dette
betyr at det er relativt mange arealintensive arbeidsplasser i områder med relativt dårlig
tilgjengelighet med miljøvennlig transport. Dette fremkommer av Figur 6-15 som viser at kun
35 % av arbeidsplassene i A-virksomheter er lokalisert i A-områder, mens nærmere 60 % er
lokalisert i B- eller C-områder. Mange av disse virksomhetene kunne med fordel vært
lokalisert annerledes. Grålum-området er for eksempel et C-område med mange
kontorarbeidsplasser. Det er også en høy andel C-virksomheter i B-områder (59 %).
Glommaringen utgjør det beste kollektivtilbudet i kommunen, men går via store områder uten
bebyggelse og/eller typiske C-virksomheter, blant annet Greåker og Hafslund. Etableringen
av nytt sykehus på Kalnes vil føre til en stor andel B-ansatte i et C-område.
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Fredrikstad
Områdetype
A-område
B-områder
C-områder
D-områder
Sum

A-virksomhet B-virksomhet
C-virksomhet
Sum
4258
4026
589
8873
2404
3357
4063
9824
469
1144
2384
3997
528
1871
1457
3856
7659
10398
8493
26550

Figur 6-16. Fordeling av ansatte ABC-virksomheter pr ABCD-område i Fredrikstad. Figuren viser fordeling av
arbeidsplasser lokalisert innenfor hver områdetype for kommunen sett under ett (målt i antall ansatte).
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Figur 6-17. Fordeling av ABC-virksomheter i Fredrikstad. Figuren viser lokalisering av virksomheter innenfor hver
virksomhetskategori fordelt på områdetyper for kommunen sett under ett (målt i antall ansatte).

I A-området i Fredrikstad jobber 48 % i A-virksomheter og kun 7 % i C-virksomheter, noen
som indikerer at dette området er relativt godt utnyttet i forhold til prinsippet om «rett
virksomhet på rett sted», se Figur 6-16. I C-områdene er 60 % av arbeidsplassene i Cvirksomheter og kun 12 % i A-virksomheter, noe som er en god fordeling i forhold til
områdenes egnethet for denne typen arbeidsplasser. Fredrikstad har relativt mange
arbeidsplasser i D-områder, og over 50 % av disse er i A- eller B-virksomheter, som med
fordel kunne vært lokalisert i områder med bedre tilgjengelighet for miljøvennlige
transportløsninger. Alternativt kan tilgjengeligheten til noen av disse D-områdene bedre med
endringer i kollektivtilbudet, dersom det er grunnlag for dette. Sykehuset med nesten 3000
ansatte utgjør hovedtyngden av ansatte i B-virksomheter i A-området Fredrikstad. Dette
bildet vil endre seg når sykehuset flytter til Kalnes i Sarpsborg.
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Arealreserve næringsareal

Det er gjort en grovkartlegging av «utnyttelsesgrad» på tilgjengelig næringsareal i regionen,
basert på gjeldende kommuneplaner og bygningsmassens fotavtrykk (hentet fra
kommunenes digitale kartdatabaser).
Som næringsområder inngår følgende arealbruksformål:







Sentrumsformål
Bebyggelse og anlegg (dersom området inneholder arbeidsplasser)
Erverv/næringsbebyggelse (forretning, kontor, industri, lager)
Havn
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (dersom området inneholder arbeidsplasser)
Enkelte parkerings og vegarealer (dersom de inngår i et større næringsområde, for
eksempel Øra havn)

I prinsippet omfatter dette alle arealer i regionen som inneholder arbeidsplasser av et visst
omfang, med unntak for rene boligområder, skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og andre
offentlige arealer (disse ansees som mindre aktuelle for fortetting og transformasjon).
Sykehusområdet på Kalnes inngår dermed ikke i oversikten, mens det er gjort unntak for
sykehusområdet i Fredrikstad, som inngår som potensielt transformasjonsområde.
Kartleggingen av utnyttelsesgrad gir en indikasjon på andel ubebygd areal i de enkelte
næringsområder, og kan brukes som et utgangspunkt for å identifisere potensielle
fortettingsområder. Mer detaljerte analyser av aktuelle fortettingsområder i de enkelte
kommunene vil kunne avdekke det reelle fortettingspotensialet. Potensialet vil avhenge av
hva områdene benyttes til i dag. Mange virksomheter har behov for større asfalterte flater
(for eksempel lager, logistikk og havn), mens andre virksomheter kanskje har store
parkeringsflater som burde kunne fortettes.

Tabell 6-5. Dagens næringsareal, inkludert planlagte områder (arealstatus 2). Alle verdier i dekar.

Utnyttelsesgrad Ubebygd < 10 %

10 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

> 75 %

Sum

Sarpsborg
Fredrikstad

2 285
4 017

1 179
1 593

158
237

15
47

5 537
9 906

526
1 292

1 374
2 721
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Figur 6-18. Dagens næringsareal, inkludert planlagte områder (arealstatus 2). Alle verdier i dekar

Sett i forhold til ABC-kartet for regionen for en følgende fordeling for Sarpsborg kommune:
Lokalisering Ubebygd

< 10 %

A
B
C
D
Annet

0,8
369
152

Sum

10 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

> 75 %

Sum

4
1 610
314
356
0,4

40
654
317
167
0,1

115
41
0,8
1,4

11
4

4

147
304
619
300
5

318
2 983
1 403
824
9

526

1 374

2 285

1 179

158

15

5 537

Figur 6-19. Utnyttelsesgrad for næringsområder i Sarpsborg sett i forhold til en ABC-inndeling
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Det kan antas at fortettingspotensialet i første rekke ligger i områder med mindre enn 25 %
utnyttelsesgrad. Dersom det legges til grunn at 50 % av ubrukt areal i arealer med inntil 25 %
utnyttelsesgrad kan bebygges, gir dette følgende arealreserver for Sarpsborg:

Lokalisering
A
B
C
D
Annet
Sum

Arealpotensial [daa]
69
1 150
556
277
6
2 058

Dersom det legges til grunn et årlig arealforbruk på 50 dekar (ref kapittel 6.2) gir dette en
teoretisk arealreserve for drøyt 40 år.
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Figur 6-20. Teoretisk utnyttelsesgrad for eksisterende og planlagte næringsarealer i Sarpsborg kommune. Kartet
viser at sentrum har den høyeste utnyttelsen. Borregaardsjordene er en sentral fortettingsressurs som bør kunne
utnyttes for å legge til rette for mer arealintensive virksomheter nær sentrum. Det samme gjelder deler av
fliselageret.
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Figur 6-21. Teoretisk utnyttelsesgrad for eksisterende og planlagte næringsarealer i Sarpsborg sentrum. Det er
flere ubebygde og lavt utnyttende tomter i sentrums ytterkant. Blant annet omlegging av jernbanetraseen gjennom
byen vil kunne utløse bedre utnyttelse av disse.
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Sett i forhold til ABC-kartet for regionen for en følgende fordeling for Fredrikstad kommune:
Lokalisering

Ubebygd

< 10 %

10 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

> 75 %

Sum

A
B
C
D
Annet
Sum

9
623
607
20
34
1 292

14
1 039
1 608
42
19
2 721

86
1 007
1 851
1 012
62
4 017

122
1 220
136
106
7,9
1 593

158
65

24
23

412
3 976
4 202
1 194
122
9 906

14
237

47

Figur 6-22. Utnyttelsesgrad for næringsområder i Fredrikstad sett i forhold til en ABC-inndeling

Det kan antas at fortettingspotensialet i første rekke ligger i områder med mindre enn 25 %
utnyttelsesgrad. Dersom det legges til grunn at 50 % av ubrukt areal kan bebygges gir dette
følgende arealreserver for Fredrikstad:

Lokalisering

Potensial

A
B
C

49
1 493
2 071

D
Annet
Sum

443
67
4 124

Dersom det legges til grunn et årlig arealforbruk på 70 dekar (ref kapittel 6.2) gir dette en
teoretisk arealreserve for drøyt 60 år.
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Figur 6-23. Teoretisk utnyttelsesgrad for eksisterende og planlagte næringsarealer i Fredrikstad kommune.
Sentrum har den høyeste utnyttelsesgraden. Det er flere fortettingsmuligheter i sentrums ytterkant, samt mulighet
for C-virksomheter ved E6 på Årvoll.
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Figur 6-24. Teoretisk utnyttelsesgrad for eksisterende og planlagte næringsarealer i Fredrikstad sentrum. De
største forettingsarealene ligger hovedsakelig i sentrums ytterkant og litt vanskelig tilgjengelig fra dagens
kollektivterminal. Ny jernbanestasjon på Grønli vil ventelig utløse transformasjon og fortetting i nærområdet.
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VURDERING OG DRØFTING AV MULIGHETER OG
UTFORDRINGER7

Hva er de grunnleggende drivkreftene for næringslivets lokaliseringsbeslutninger? Og i
hvilken grad er det slik at ulike næringstyper har ulike lokaliseringsbehov?

7.1

Grunnleggende fellestrekk

Det er særlig to lokaliseringsbetingelser som kan holdes fram som allmenngyldige for å
forklare næringslivets lokaliseringsvalg. Det er nærhet til marked og nærhet til sentrale
ressurser. Vi vil nå se nærmere på hva som ligger i dette, og hvordan det innholdsmessige
har endret seg fra historisk til moderne tid.

7.1.1

Nærhet til marked

Nærhet til markedet er en opplagt viktig lokaliseringsfaktor for de fleste bedrifter. Variasjonen
går i større grad på hva som defineres som markedet. Bedrifter som primært retter seg mot
husholdningsmarkedet (varehandel, personlig tjenesteyting, servering), vil søke tette
befolkningsstrømmer, og søker lokalisering i byer og tettsteder. Bedrifter med sluttprodukt
som leveres på et nasjonalt eller internasjonalt marked (industri, logistikk/lager/transport), vil
ha andre definisjoner for hva som er nært til markedet. For denne typen bedrifter er nærhet til
markedet som regel det samme som nærhet til overordnet veinett og enkel aksess til havner,
jernbaneterminaler og flyplasser. I de senere årene har det også vokst fram en stadig større
populasjon av bedrifter som primært leverer tjenester til andre bedrifter. Disse har sitt marked
der de andre bedriftene er lokalisert. Dermed får man det tradisjonelle lokaliseringsmønsteret
med varehandel, personlig tjenesteyting og servering i sentrumskjernen, og øvrig næringsliv i
transportknutepunkt og langs byens hovedfartsårer.
Begge bedriftstypene vil dessuten ha nærhet til et velfungerende arbeidsmarked som sterk
lokaliseringspreferanse. Tilgang til kompetent arbeidskraft er allerede en av de mest sentrale
suksessfaktorene for næringslivet, og kan ventes å bli en ytterligere forsterket

7

Kilder for dette kapittelet er blant annet:
Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser. Bergen. Asplan Viak (2009).
Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser. Stavanger. Asplan Viak (2006).
Næringsklynge-hvordan kan de beskrives og vurderes? Menon Business Economics. Jakobsen, E. V. (2008).
Næringslivets lokaliseringsmønster og arealutvikling: problemstillinger, teoretiske perspektiver og
undersøkelsesopplegg. Paper til NFR-seminar ”Byutvikling – Drivkrefter og planleggingsutfordringer”.
Rogalandsforskning. Leknes, E m.fl. (2002).
Kunnskapsnæringer, innovasjon og regional utvikling i Norge. I Regionale trender 1/2008; NIBR. Onsager, K.
(2008).
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lokaliseringsfaktor etter hvert som demografiske forhold fører til at det blir andelsmessig
færre av samlet befolkning som er i yrkesaktiv alder. Bedrifters ønske om å lokalisere seg
nær konsentrasjoner av potensielle arbeidstakere møtes av arbeidstakernes ønske om å
bosette seg i områder med god tilgang til arbeidsplasser. Begge disse mekanismene gjør at
både bedrifter og arbeidstakere søker seg inn mot sentraliserte områder.
Hva som defineres som kompetent arbeidskraft vil variere fra næring til næring. Mange
steder har man over tid utviklet en form for «klyngekompetanse» i det regionale
arbeidsmarkedet, som er en viktig forutsetning for videre utvikling av næringsklyngen. I
Nedre Glommaregionen virker ikke slike klyngedannelser å være tydelig til stede i dagens
næringsstruktur.

7.1.2

Nærhet til ressurser

Nærhet til sentrale naturressurser kombinert med gode transportmuligheter er opphavet til de
fleste byer og tettsteder i Norge, og er fremdeles en viktig lokaliseringsfaktor for en rekke
virksomheter.
Slik sett har Glomma, med mulighet for både kraftproduksjon og tømmerfløting gitt grunnlag
for mye av den opprinnelige industrivirksomheten og sysselsetningen i Nedre Glommaregionen. Men mange av disse virksomhetene er enten borte i dag, eller har gått igjennom
store forandringer som gjør at antall arbeidsplasser er kraftig redusert samtidig med at
omsetningen har økt. Næringslivet for øvrig er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset dagens krav
om kompetansearbeidsplasser.
Klyngedannelser, der kollektiv kunnskap vokser og utvikler seg gjennom utveksling av
arbeidskraft, samspill mellom krevende kunder og innovative leverandører, samarbeid og
konkurranse mellom ulike aktører, er viktige for bedrifters lokaliseringsvalg.
Byvekst og større skille mellom arbeidssted og bosted har ført til at mye industrivirksomhet
som tidligere kunne ligge tett på byene, ønsker seg ut i mindre bebygde områder. Første
flyttebølge av denne typen fant sted på 60- og 70-tallet, og i mange byregioner ser man nå
konturene av en ny flyttebølge ut av byområdene, ettersom byveksten har innhentet disse
bedriftene på nytt. Flyttebølgene henger også sammen med at eiendomsverdiene for
bedriftenes opprinnelige lokalitet har blitt stor nok til å kunne betale for flyttingen. Dette har
vært viktige mekanismer i byutviklingsprosessene de siste årene, men krever altså både
tilgang til ubebygde arealer på utsiden av byene og et velutviklet eiendomsmarked innenfor
byene.

7.2

Endring i betydning over tid

Den klassiske lokaliseringsformen, med varehandel og personlig tjenesteyting i
sentrumskjernen, og industri og bedriftsrettet næring i byenes randsone er likevel ikke så
enkelt og entydig som det her fremstår. Innenfor handelsnæringen har det de siste tiårene
funnet sted en like stor effektivisering og organisatorisk utvikling som i de produksjonsrettede
næringene. Utviklingen har særlig vært drevet av følgende faktorer;
Effektiv organisering;
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Fra frittstående enkeltbutikker til kjøpesentra der mange butikker samles under
samme tak og underlegges felles styring. Gir mulighet for styring av butikkmiks,
åpningstider, felles markedsføring, og vedlikehold, utsmykking, renhold og sikkerhet i
fellesområder, noe som gjør dem til svært effektive og attraktive handelsløsninger.

Bransjeglidning


Bransjeglidning innenfor varehandelen har ført til store endringer i både
handelsmønster og konkurranseforhold. Framveksten av dagligvaretilbudet på
bensinstasjoner er et typisk eksempel på dette, det samme er innslaget av
detaljvarepreget tilbud på hagesentra, møbelvarehus og byggevaresenter.

Vertikal integrasjon




Økt kjedeorientering – med felles innkjøpsavtaler, markedskampanjer og krav til
utforming av butikklokaler og lokalisering. Har også ført til framvekst av butikk-kjeder
som varemerker, med typiske eksempler som Hennes & Mauritz, Zara og Starbucks.
Virksomheter der grossist og detaljist smelter sammen, og der lager og kundearealer
flyter over i hverandre. Typiske eksempler er Elkjøp, IKEA og Biltema. For mange av
disse virksomhetene er det behov for et regionalt omland som markedsområde

Flere av disse endringene går i retning av større, mer arealkrevende enheter som trenger et
større geografisk handelsomland for å sikre seg tilstrekkelig omsetning. Dette har ført til at
deler av handelsnæringen i en periode har søkt seg ut i de tradisjonelle næringsområdene
langs hovedtrafikkårene.
Samtidig har globalisering og økende internasjonalt varebytte ført til store endringer i den
bedriftsrettede vare- og tjenesteproduserende delen av næringslivet. Utviklingen har gått i
retning økt spesialisering og fragmentering av produksjonsprosesser fra integrerte selskaper
med kontroll over hele produksjonsprosessen til spesialister som tar seg av bare deler av
prosessene. Dette har gitt et langt mer komplekst sammensatt næringsliv som går fra en
typisk horisontal (bransjeinndelt) struktur, til en vertikal struktur (på tvers av bransjer) basert
på en eller flere tjenestebaserte kjeder. Dette har gitt økt fokus på fremveksten av byøkonomier i det som kalles den post-industrielle økonomien. Kjennetegnet ved disse
regionene er mangfoldet og et kunnskapsintensivt arbeidsmarked, som kan tilpasse seg ulike
kundegrupper og produksjonssystemer, dvs. de har mangedriftsfordeler. Nærhet til store
arbeidskraftkonsentrasjoner har blitt viktig for stadig større deler av næringslivet, noe som de
siste årene har gitt en økt integrasjon av bolig og næring særlig i de større byene. Gamle
bynære industriområder blir transformert til moderne kontorområder og næringslivet søker
seg inn mot de sentrale kollektivknutepunktene.
Den økende betydningen av tilgang til kvalifisert arbeidskraft har også gjort at næringslivet i
økende grad er opptatt av at kommunene utvikler attraktive bomiljø og gode kommunale
tjenester som grunnlag for økt bosetting i bedriftens nærområde.
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Andre faktorer som også kan påvirke
lokaliseringsbeslutninger

Der de grunnleggende faktorene er til stede, vil det også være andre faktorer som er med å
påvirke næringslivets lokaliseringsbeslutninger.
Langsiktighet og utvidelsesmulighet





Skjerming i forhold til konkurrerende eller begrensende arealbruk
Tilstrekkelig ekspansjons- og utviklingsrom
Robusthet og beredskap
Leie eller eie? Tilstedeværelse av et velfungerende utleiemarked

Attraksjon og image





Særpregede næringsområder med klar profil og sterke funksjonelle og estetiske
kvaliteter
Områder med høy historisk verdi og lange tradisjoner
Nærhet til sentrale institusjoner/ bedrifter
Områder med velkjent regional rolle og fokus.

Intern infrastruktur, estetikk og organisering






7.4

God planmessig tilrettelegging
Godt utbygget teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, gass, tele, fjernvarme/kjøling)
God skilting, oversiktlige strukturer og uterom med kvalitet
Gode estetiske kvaliteter
Felles drift og vedlikehold av sentrale funksjoner.

Ulike næringer – ulike drivkrefter

Bedrifter vil vektlegge de enkelte elementene ulikt, alt etter hva som er bedriftens primære
kundegrupper og hvilke krav de har knyttet til arealbehov og arealutnyttelse

7.4.1

Husholdningsrettede næringer

Husholdningsrettede næringer (eller besøksintensive næringer) søker seg inn i
befolkningskonsentrasjonene, og er den næringsgruppen som i minst grad ønsker skjerming
i forhold til boligbebyggelse. De er avhengig av høy publikumstilstrømning og ønsker seg
derfor både nærhet til overordnet vegnett, høy parkeringsdekning og høy kollektivdekning.
Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig først og fremst i forhold til de sentrale
trafikkstrømmene, og de er sårbare overfor endringer som fører til redusert persontrafikk
(redusert fremkommelighet, dårlig parkeringstilbud, endring i kollektivtrafikk-ruter m.m)
Denne typen næringer er sterkt opptatt av områders image og attraksjon, og søker mot
områder med sterke klyngefordeler, velkjent rolle og sterkt image. Estetiske kvaliteter
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vurderes høyt, det samme gjør oversiktlighet, enkel fremkommelighet og god skilting.
Forpliktende avtaler om drift og vedlikehold er viktig, særlig for disse næringene som ofte
består av mange små aktører.
Husholdningsrettede næringer søker hovedsakelig mot sentrumsområder og bydelssentra,
men i økende grad også sentrale næringsområder. Dette gjelder spesielt for varehandelen,
der bransjeutviklingen har ført til ønske om større handelsarealer og økt biltilgjengelighet,
kombinert med arealknapphet og høye utviklingskostnader i sentrumsområdene. Dette har
ført til framvekst av rene handelsområder utenfor byene; Tunejordet og Alvim i Sarpsborg, og
Dikeveien i Fredrikstad.

7.4.2

Bedriftsrettede næringer – arealeffektive

Arealeffektive bedriftsrettede næringer (eller arbeidsplassintensive næringer) består primært
av bedrifter som driver ulike former for kontorbasert virksomhet. På lik linje med
husholdningsrettede næringer vil også disse søke mot de sterke
befolkningskonsentrasjonene, med begrunnelse i nærhet til et velfungerende arbeidsmarked.
De søker veletablerte og store næringsområder med mangedriftsfordeler, der de også finner
en rekke av sine kunder. Også disse bedriftene har preferanser for lokalisering i områder
med høy kollektivdekning, men er i like stor grad opptatt av høy biltilgjengelighet og nærhet
til overordnet vegsystem. Dette er bedrifter som i høy grad søker urbanitetsfordeler ved sin
lokalisering, ikke minst for å fremstå som attraktive arbeidsplasser.
Denne typen bedrifters behov for forutsigbarhet knytter seg først og fremst til
opprettholdelsen av et områdes mangedriftsfordeler og et bredt sammensatt næringsmiljø.
Mange leier heller enn å eie egne lokaler, og har dermed større mulighet til å flytte om
rammebetingelsene ikke lenger svarer til forventningene.
Mange bedrifter innenfor denne kategorien vil være sterkt opptatt av image og områdets
attraksjon, og søker seg til områder som bidrar til å forsterke bedriftens egen historie,
tradisjon og identitet. Estetiske kvaliteter vurderes høyt, det samme gjør oversiktlighet, enkel
fremkommelighet og god skilting. God organisering av områder og bygninger vurderes som
viktig.
Arealeffektive bedriftsrettede næringer har preferanser for lokalisering i sentrumsområder og
sentrale næringsområder med mangedriftsfordeler. Deres lokalisering vil også være preget
av lokaliseringen til sentrale enkeltbedrifter og institusjoner, og flytter gjerne med når slike
institusjoner flytter.
Arbeidsplassintensive bedriftsrettede næringer er i første rekke kontorbedriftene - eller i stor
grad resten av bedriftsrettet næringsliv utenom industribedriftene
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Bedriftsrettede næringer – arealkrevende

Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende bedrifter og
bedrifter som driver med lager/ engros og transport. Disse bedriftene vil først og fremst være
opptatt av nærhet til det overordnede vegsystemet, nærhet til sentrale terminaler og gode
forhold for godstransport. Mange av disse bedriftene er virksomheter som påfører sine nære
omgivelser negative eksterne effekter i form av støy, støv, lukt eller risiko. De er derfor
avhengig av en lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til
boligutbygging og institusjoner.
Forutsigbare rammebetingelser i form av tilstrekkelige utviklingsmuligheter og skjerming
betyr som regel mer enn et områdes image, omdømme og estetiske kvaliteter. De har gjerne
spesialiserte krav til teknisk og funksjonell infrastruktur, og er som regel store nok til å ivareta
denne type tilrettelegging selv.
Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de tetteste
befolkningskonsentrasjonene, er de likevel avhengig av å være sentralt plassert i regionen.
De leverer varer og utfører transporttjenester til andre bedrifter i regionen og er følsomme
overfor store transportkostnader.
Også disse foretakene søker etter klyngefordeler og ønsker samlokalisering med tilsvarende
virksomheter, men behov for tilstrekkelig ekspansjonsrom og armslag vurderes oftest som
viktigere.

7.4.4

Næringer med behov for stedgitte kvaliteter

En undergruppe av de arealkrevende bedriftene er de som er avhengig av stedegne
kvaliteter som sjøfront, jernbanelinje, spesielle energikilder, nærhet til naturressurser e.l for å
drive sin virksomhet. Høyst spesialisert og kostbar infrastruktur eller bygningsmasse bør
også betraktes som stedgitte kvaliteter. Dette er virksomheter som har svært liten fleksibilitet
i forhold til alternativ lokalisering, eller der alternativ til flytting er nedleggelse. Som en del av
denne kategorien kan man også regne sentral logistikkinfrastruktur som havn,
jernbaneterminaler og godsterminaler.
Denne typen bedrifter vil være spesielt avhengig av forutsigbarhet og tilfredsstillende
skjerming i forhold til konkurrerende arealbruk. Når eldre industriområder transformeres til
andre formål (bolig og kontor) er det gjerne disse virksomhetene som blir liggende igjen, og
deres rammebetingelser for videre drift kan på sikt bli vesentlig forringet.
I de fleste tilfellene utgjør disse bedriftene også nødvendig infrastruktur for samfunnet, som
f.eks produksjon og eller innførsel av byggeråstoff (asfaltverk og betongblandeverk) eller
lager og deponiområder, som samfunnet er avhengige av og som trenger en sentral
plassering for å redusere transportarbeidet.
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Bedriftsrettede næringer – den store mellomgruppen

Arbeidsplassintensive kontorbaserte foretak og arealkrevende, store industribedrifter utgjør
to ytterpunkt på en skala. Det store flertallet av virksomheter plasserer seg mellom disse
ytterpunktene.. Disse virksomhetene søker nærhet til store befolkningskonsentrasjoner
samtidig som de ønsker tydelig skjerming fra disse. De søker nærhet til det overordnede
vegsystemet og høy parkeringsdekning, og de søker de store områdene med
mangedriftsfordeler og variert næringsstruktur. De har hovedfokus på næringstrafikken, og
ønsker ikke store innslag av privattransport i sine nærområder.
De har problemer med å oppfylle krav til høy arealutnyttelse fordi de har behov for
kombinasjonsbygg tilpasset både lager/produksjon og kontor. Videre har de behov for store
utearealer for lagring, manøvrering og parkering.
De er opptatt av at områdene rundt dem skal være vel tilrettelagt, godt skiltet og med gode
estetiske kvaliteter, men de er hver for seg for små til å kunne påvirke dette alene. God
organisering og tilrettelegging er derfor viktig for denne gruppen.
De søker etter de markerte og veletablerte næringsområdene, hvor de finner både kunder og
leverandører. Her finner de også en infrastruktur som de ellers ikke ville hatt økonomi til å
skaffe selv.
Dette kan være typiske småindustribedrifter og kombinerte ingeniør- og produksjonsbedrifter
som det blant annet finnes mye av i Teknologiparken på Kongsberg. Deler av Borregaard
kunne for så vidt også vært i denne gruppen.

7.5

Marked, arbeidskraft og ressurser

Økonomisk aktivitet i Norge, som for mange andre vestlige land, har i løpet av de siste 50
årene endret karakter fra vareproduksjon til produksjon av informasjon og tjenester.
Bakgrunnen for dette er flerdelt:
Utviklingen i sysselsettingen det siste tiåret viser at de store nasjonale vekstsektorene, målt i
vekstrater og antall sysselsatte, har vært kunnskapsintensive tjenester, offentlig sektor og
private tjenester som bygg og anlegg, handel og transport. Høye vekstrater har det også
vært innenfor mindre sektorer som olje, gass og maritime industrier og kreative og
opplevelsesbaserte næringer (Onsager, 2008). Også i disse næringene er ofte
tjenesteelementet sterkere enn vareproduksjonselementet.
Hovedlinjen i den globale økonomien er at virksomhetene går fra å være produsenter med
hånd om flere ledd i produksjonskjeden, til å være en kjede av tjenesteytere organisert i flere
små spesialiserte virksomheter. Lokaliseringsmessig betyr dette at stadig flere bedrifter
etterspør et fleksibelt og stort arbeidsmarked. Dette er en drivkraft mot økt urbanisering, der
vi nettopp finner de fleksible egenskaper både ved arbeidsmarked og nødvendige kollektive
løsninger som får dette markedet til å fungere. Dette ser vi igjen som forklaringsmodell for
byregionenes betydning for framgangsrikt næringsliv.
Også næringslivet i Nedre Glommaregionen følger denne typiske utviklingstrenden. Stadig
mer av sysselsettingen er knyttet til tjenesteøkonomien, og lokaliseringsmessig søker slike
virksomheter gjerne inn til de større sentrumsområdene. I motsetning til hva som skjer i
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andre sammenlignbare byområder er det en tendens i Nedre Glommaregion til slike aktører
ser ut til å foretrekke lokalisering langs E6 fremfor bysentraene.
Samtidig er det fremdeles mange bedrifter innenfor industri-, engros- og transport som har
behov for å bygge nytt for å få bedre logistikk og forenkle og effektivisere
produksjonsprosesser. Dette er en byggevirksomhet som i liten grad henger sammen med
sysselsettingsutviklingen, og man finner like gjerne en negativ sammenheng mellom
arealbehov og sysselsettingsutvikling innenfor disse næringene (færre sysselsatte – økt
arealbehov).
Byvekst og fortetting de senere årene har også ført til en ny utflyttingsbølge for deler av
industri, lager og transport. Etter hvert som boligbebyggelsen har hentet inn det som en gang
var frittliggende næringsareal, virker dette begrensende på utviklingsmulighetene. Når de så
flytter ut av det tettbygde området, vil de normalt etterspørre vesentlig større arealer enn det
de flytter fra.

7.6

Utfordringer ved fortetting

Den forventede sterke veksten i både husholdningsrettede næringer og
arbeidsplassintensive næringer (forretning og kontorarbeidsplasser), forventes å føre til en
vedvarende sterk etterspørsel etter lokaliseringsmuligheter i områder med
mangedriftsfordeler og urbant preg (høy arealeffektivitet). Dette medfører store utfordringer
knyttet til tilrettelegging for fremtidig fortetting.

7.6.1

Forholdet mellom boligmarkedet og næringsmarkedet

Eiendomsmarkedet er generelt relativt komplisert og styres i stor grad av vanskelig
tilgjengelig informasjon, komplisert regelverk og store transaksjonskostnader. Dertil er
verdien på arealet i stor utstrekning avhengig av arealbruken, der næringsarealer tradisjonelt
har hatt en lavere verdi enn areal regulert til bolig.
Mens en for boliger i stor grad har kunnet følge en relativt forutsigbar utvikling, er variasjonen
innenfor næringsmarkedet såpass sterk at det setter helt andre krav til langsiktighet og
profesjonalitet blant aktørene Figuren under illustrerer godt utfordringene ved å operere i et
åpent eiendomsmarked. Mens næringsbygg i sterk grad følger konjunktursvingninger,
varierer dette i mindre grad for boliger. (Kurvene er glattet).
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Figur 7-1. Utvikling i areal til næringsformål, kontra boligbygging i regionen, eksempel fra Stavangerregionen.
Kilde: Asplan Viak 2007

Dette er særlig en utfordring i næringsområder som er fleksible hva angår bolig og
næringsformål, som sentrumsområder og transformasjonsområder. I tider med liten aktivitet
på næringsmarkedet (eller med svært høy aktivitet i boligmarkedet), står slike områder i fare
for å få et for stort innslag av boliger, eller i sin helhet bli omgjort til boligområder.

7.6.2

Markedssvikt

Modne, komplekse næringsområder preges ofte av en fragmentert eierstruktur og fravær av
profesjonelt eierskap. Dette utgjør en stor utfordring ved ønske om fortetting og bedre
utnyttelse av eldre næringsområder. Som eksempel er det innenfor sentrumsområdet i
Stavanger registrert 2000 eiendommer med 1600 ulike eierforhold.
For mange av eierne er tomten ikke å betrakte som en normal salgsvare som de er villige til
å selge bare prisen er god nok. Eiendommen betraktes som en strategisk ressurs for egen
næringsvirksomhet, og beslutninger om salg av eiendom vil henge tett sammen med
beslutning om videre drift av virksomheten.
Også for grunneiere som leier ut eiendom, er det ofte strukturelle utfordringer knyttet til
eierstruktur som gjør at normale markedsmekanismer ikke virker. I noen sammenhenger er
det affeksjonsverdi og familiebånd som er avgjørende, i andre sammenhenger skyldes det
passivt eierskap.
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Et annet eksempel på markedssvikt er mulighetene for monopolmakt. Strategisk beliggenhet
vil alltid være en kilde til monopolmakt i eiendomsmarkedet, og utgjør en sentral utfordring i
forbindelse med fortettingsprosjekter. Også ved utvikling av nye områder kan grunneiere
påvirke utbyggingstakten ved å unnlate å tilby salg av eiendom, selv om etterspørselen er til
stede. Inngåelse av langsiktige opsjonsavtaler mellom grunneiere og utviklingsaktører er
også med å begrense smidigheten i eiendomsmarkedet.
Ulike former for markedssvikt fører først og fremst til en utfordring i forhold til å få
eiendommer i omsetning. Det fører også til at tomteprisene kan bli kunstig høye i
fortettingsområder, og dermed gjøre disse områdene mindre konkurransedyktige ift
nyetableringer. Et større innslag av profesjonelt eierskap vil gi løsning til deler av denne
utfordringen.
Det er viktig med tilstedeværelse av langsiktige, gjerne ikke-kommersielle aktører i dette
markedet. Kjennetegnet ved de fleste av dagens vellykkede næringsområder er at de er eid
og utviklet av kommunene, tilrettelagt og forvaltet med et langt tidsperspektiv og solgt under
andre forutsetninger enn rene profitthensyn. Offentlig eie og forvaltning av næringsområder
er også viktig i forhold til muligheten for virksomhetsstyring, positiv tilrettelegging og
etablering av næringsflyttekjeder
I Storbritannia kanaliseres store offentlige ressurser til arbeid med å korrigere markedssvikt i
eiendomsmarkedet. Regionale utviklingsselskap (med langt på veg sammenfallende
målsetting og virkefelt som Innovasjon Norge), er aktive aktører i eiendomsmarkedet, bl.a
gjennom strategiske eiendomskjøp og istandsetting av bygg og uterom for å stimulere til
videre privat investering.

7.6.3

Etablering av næringsflyttekjeder

Fortetting i sentrale næringsområder vil gå sent om man utelukkende skal basere det på
organisk utvikling (endring gjennom nedleggelse av eksisterende virksomhet). Mange av
virksomhetene som besitter sentrale næringseiendommer med høyt fortettingspotensial har
en lang fremtidig driftshorisont. Etablering av positive virkemidler for å sikre flytting av denne
typen virksomheter vil være en viktig forutsetting for å lykkes med en raskere fortetting.
For mange av disse virksomhetene vil det være behov for en fortsatt sentral lokalisering, og
forholdet til ansatte, kunder og leverandører kan være med å begrense det de betrakter som
relevante tomtealternativ. I motsetning til de virksomhetene som ønsker seg ut av byområdet
for å få større ekspansjonsrom og avstand til boligbebyggelse, kan disse fint drive videre
innenfor dagens rammebetingelser. Alternativ lokalisering må derfor oppleves som
interessant, relevant og sentral for at de skal være villig til å flytte.
Tilgang til en bred palett av alternative næringsområder vil derfor være viktig for å utløse
nødvendige næringsflyttekjeder i de mest sentrale fortettingsområdene.
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Virkemidler for optimal utnyttelse av næringsarealer

Kommunens rolle i byplanleggingen er blitt mindre de siste årene, mens det private markedet
kommer stadig sterkere inn. Dette gir nye utfordringer i forhold til offentlig styring med
byutviklingen og kommunens mulighet til å bruke den myndighet de har.
Dagens plansystem ble utformet i en tid da det offentlige spilte en dominerende rolle i
utbyggingen lokalt. Helt fra Plan og bygningsloven trådte i kraft i 1965 har idealmodellen for
gjennomføring vært at kommunene praktiserer aktivt grunnerverv kombinert med regulering
av potensielle utbyggingsområder. Mer indirekte bygger systemet videre på et avklart
ansvarsforhold for finansiering av infrastruktur og andre offentlige fellesinnretninger
I dag er de fleste kommuner mindre aktive når det gjelder å skaffe seg tomter for utbygging,
og mer nølende til å bruke kommunens skatteinntekter til utbygging av infrastruktur, anlegg
og bygninger for lokal service. Stadig mer av utviklingen overlates til grupper av grunneiere,
utbyggere og finansinstitusjoner.

7.7.1

Urbant jordskifte

Kompliserte og sammensatte eiendomsforhold er ofte en utfordring for å kunne utnytte
arealene i byer og tettsteder på en bedre måte. Virkemidlene i plan- og bygningsloven har
klare begrensninger i forhold til å håndtere forhold mellom grunneiere og rettighetshavere.
Og virkemidlene i oreigningslovas om ekspropriasjon ved utbygging er det mange kommuner
som vegrer seg mot å bruke.
Ved lovendringen 01.01.2007 ble jordskiftelovens virkemidler gjort tilgjengelig i byer og
tettsteder som et supplerende virkemiddel med endringer i jordskifteloven og plan- og
bygningsloven. Jordskifterettene har lang erfaring med å omforme eiendommer som er
vanskelig å utnytte på en hensiktsmessig måte etter dagens forhold, samt i å samordne
interesser mellom flere eiendommer. Til nå har disse virkemidlene hovedsakelig vært brukt i
landbruksområder. Mange av problemstillingene jordskifterettene håndterer er likevel mye av
de samme man finner igjen i byer og tettsteder. I flere andre land er lignende systemer tatt i
bruk i denne typen områder.
Når det stilles krav om jordskifte i reguleringsplanen, kan saken etter de nye reglene tas opp
til jordskifte dersom minst 2/3 av grunneierne som til sammen eier minst 2/3 av arealet krever
jordskifte. Dersom det ikke stilles krav om jordskifte i reguleringsplanen må alle grunneierne
være enige om at arealverdiene og kostnadene til fellestiltak skal fordeles ved jordskifte.
Jordskifteretten kan gjennomføre tiltak om å forandre eiendomsgrenser, ordne
rettighetsforhold, dele opp personlige sameier, få i stand tiltak /investeringer med flere
involverte parter, gi regler for arealbruk i områder der det foregår en felles bruk for flere
parter, holde skjønn som egen sak eller i sammenheng med andre virkemidler i
jordskifteloven og avklare eiendomsgrenser og rettighetsforhold.
Urbant jordskifte kan typisk være aktuelt å benytte i et planområde som har en fragmentert
og kompleks eierstruktur, enten i form av at små enkeltaktører forhindrer ønsket byutvikling,
eller at transformasjonsprosjektet får en samfunnsmessig dårlig utforming fordi man må
ekskludere enkelteiendommer fra det som fremstår som den ideelle områdeavgrensningen.
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Bruk av urbant jordskifte kan gi større frihet i planprosessen for både eiendomsutviklere og
kommuner ved at planene som utarbeides gir best mulig ressursutnytting for grunneierne og
for samfunnet, og uten at enkelte særinteresser skal kunne ødelegge for en ellers
samfunnstjenlig og god reguleringsplan. Den nye bestemmelsen gjelder særlig
jordskiftelovens § 2, bokstav h) og i) som går ut på å fordele arealverdier og kostnader ved
ulike felles tiltak i planområdet, samt å omforme eiendommer og rettigheter på grunnlag av
utjenlige eiendomsforhold som følge av godkjent reguleringsplan. De nærmere vilkår
fremkommer av jordskifteloven og plan- og bygningsloven.
Flere saker av stor betydning er behandlet etter de nye regler. Fra Akershus og Oslo
jordskifterett foreligger blant annet eksempler fra tre interessante saker som er Lodalen,
Trescowsgate og Grefsen stasjonsby8, den siste som er et stort transformasjonsområde i
Oslo. Det vises i refererte casestudie til at urbant jordskifte kan være å foretrekke på grunn
av de lave transaksjonskostnadene knyttet til for eksempel erverv av grunn, inngåelse av
avtaler, sammenføyninger, fradelinger og stadfestelse av grenser mm. Slike kostnader vil
typisk gjelde for konsulenttjenester, rettshjelp, gebyrer ved deling og oppmåling, offentlige
avgifter mm, og som er lavere ved bruk av jordskifte enn ved tradisjonell gjennomføring.
En antatt forutsetning for økt bruk at urbant jordskifte er at Jordskifteverket har den
nødvendige tillit blant urbane grunneiere og at kommunene legger til rette for bruk av
verktøyet ved å stille krav om jordskifte i reguleringsplansammenheng. Det må legges til at
økt bruk også forutsetter at jordskifterettene får bedre kapasitet slik at saksbehandlingstiden
blir mindre enn nå med opptil flere års ventetid.

7.7.2

Felles regional areal- og næringspolitikk

Det er vanskelig å styre ønsket næringsutvikling utelukkende ved hjelp av arealplan, men
man kan definitivt understøtte verdiskapingen ved hjelp av god arealpolitikk.
Arealpolitikken som understøttende for næringsutviklingen griper inn på 3 ulike nivåer.
Mange vil tenke på dens konkrete bidrag gjennom å åpne for en bred palett attraktive,
konkurransedyktige næringsområder/-tomter. Tilrettelegging for en konkurransedyktig
transportinfrastruktur for personer og gods er i tillegg et viktig element i arealpolitikken som
har stor betydning for næringslivet. Samtidig er kanskje arealpolitikkens viktigste bidrag til
utviklingen av et generelt attraktivt fylke som (enda flere) ønsker å bo i på lang sikt.
De menneskelige ressursene, de kompetente medarbeiderne, lederne og eierne er den aller
viktigste ressursen for så vel næringsliv som offentlig sektor. Mange av disse menneskene vil
velge å bo i et område som oppfattes attraktivt for seg og familien.
For omkringliggende samfunn blir det viktig at lokalisering og utbygging støtter opp om den
generelle samfunnsutviklingen, at eksisterende områder fortettes før nytt land tas i bruk slik
at knappe arealressurser utnyttes optimalt, at de arbeidsplassintensive virksomhetene kan

8

Sand, Erik: «Urbant jordskifte, en casestudie av jordskiftesaken Grefsen stasjonsby», UMB 2012
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ligger tett opp mot store befolkningskonsentrasjoner og kollektivknutepunkt, og at
senterstrukturen styrkes gjennom distribuert vekst i hele regionen.
Samfunnet er avhengig av at utbygger finner det økonomisk forsvarlig å investere – og at
bedriftene finner lokalisering som de opplever som relevant. Hvis ikke skjer ingen utvikling. I
Det er derfor viktig å finne det rette balansepunktet mellom ulike interesser.
Stadig mer av utbyggingen må skje innenfor allerede utbygde områder, i form av fortetting og
transformasjon. Dette er krevende prosesser, og det er viktig at samfunn og utbygger spiller
på lag for å få gjennomført dem.

7.8

Roller, strategier og virkemidler

Det er særlig tre forhold som er viktig i en kommunal næringsutviklingsrolle9:




Kommunens strategier for næring og sysselsetting i form av næringsplaner
Kommunens daglige saksbehandlingsarbeid overfor næringslivet
Kommunens næringsarbeid med nettverksutvikling, entreprenørskap og
sysselsettingsvekst

I møte med næringslivet kan kommunene innta ulike roller, som alle kan relateres til
fokuserte næringstiltak:
1) Forvaltningsrollen er en passiv tjenesteytende funksjon som skal ivareta brede
samfunnsmessige interesser i henhold til lovverket (saksbehandling/regelverk)
2) Produsentrollen er en aktiv og bedriftsrettet tjenesteytende funksjon som skal bidra til
å styrke bedriften der den trenger det, sammenfallende med kommunens
bistandsordninger.
3) Entreprenørrollen er en aktiv og næringsrettet tjenesteytende funksjon som skal
stimulere til vekst i næringslivet i et bredere framtidsperspektiv. Her innbefattes
strategiske næringsplaner med satsingsområder og tiltak for å nå disse målene.
Kommunenes rolle må avstemmes med ambisjonsnivå, aktivitetsnivå og øvrige aktører det
samarbeides med.
Forvaltningsrollen er viktig, men signaliserer ingen aktiv satsning. Kommunene bør derfor
fokusere på rollen som produsent og/eller entreprenør i en balanse mellom bedriftene og
samarbeidende aktører dersom de ønsker å ta del i utviklingen, og samtidig kunne ha styring
på hvor og hvordan denne skjer.

9

Østfoldforskning, Menon 2013 «Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma». OR 11.12, ISBN
978-82-7520-692-1
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Forventet fremtidig etterspørsel etter næringsareal

Det er mange faktorer som er usikre når en skal vurderer fremtidig arealbehov for
næringsaktivitet. En utfordring er å finne sammenhengene mellom befolkningsutvikling,
sysselsetting og fremtidig næringsstruktur, og en annen utfordring er å vurdere
arealkonsekvensen av en fremtidig utvikling i næringsstruktur. Likevel er det viktig å
reflektere over disse problemstillingene, for å kunne skissere potensielle arealkonsekvenser
av en forventet fremtidig utvikling.

7.9.1

Forventet fremtidig utvikling i næringsstruktur

Det er heftet stor usikkerhet basert på hva som vil være fremtidig næringsstruktur, men tunge
langsiktige trender tyder på fortsatt stabil eller svakt nedadgående sysselsetting innenfor
produksjon og transport, og en økning i forretningsmessig og husholdningsrettet
tjenesteyting. Nedenfor følger en drøfting av de arealmessige særpregene ved ulike
næringstyper.

Husholdningsrettede næringer
-

-

Forventer fortsatt stor sysselsettingsvekst og dermed økende
sysselsettingsmessig betydning
Forventer fortsatt distribuert vekst – vekst i hele regionen i takt med den
generelle befolkningsutviklingen
Arealbehov vil primært være knyttet til nye boligfelt, bydelssetra og bysentra/
kommunesentra.
Forventer fortsatt vekst innenfor det plasskrevende segmentet. Disse vil legge
beslag på store arealer både i sentrumsområder, sentrumsnære områder og
enkelte næringsområder.
Kultur og idrett som næring vil kreve sentralt plasserte arenaer. En del av disse
vil gjerne søke mot næringsområdene, særlig de sentrumsnære.

Bedriftsrettede næringer - arbeidsplassintensive
-

Forventer fortsatt stor sysselsettingsvekst og dermed økende
sysselsettingsmessig betydning
Forventes å øke mest i de sentrale delene av regionen.
Vil etterspørre arealer i områder med høy kollektivdekning og områder med godt
omdømme
Forventes å kunne stå for fortetting i eksisterende næringsområder med høy
kollektivdekning
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Bedriftsrettede næringer - arealkrevende
-

Forventer synkende relativ andel av sysselsettingen, men et relativt stabilt til
svakt økende arealbehov.
Sitter på nøkkelen til fortetting i sentrale områder – i den grad de er villige til å
flytte til mindre sentrale områder.
Forventes å legge beslag på mer arealer i nye områder enn det de bruker i dag,
både til økt bygningsvolum og behov for større manøvreringsarealer.
Det er gjerne disse virksomhetene, som i kraft av sin egentyngde, åpner opp nye
arealer i områder utenfor de etablerte strukturene.

Næringer med spesielle krav til beliggenhet
-

7.10

Vil oppleve stadig sterkere press i sentrale områder – derfor viktig med spesielt
fokus på disse virksomhetene.
Må sikres skjerming i forhold til bolig, og et minimum av ekspansjonsrom.
De aktuelle områdene representerer ofte en knapp ressurs, der det finnes få
reelle alternativer til lokalisering, eksempelvis havn.

Trender i forhold til bedrifters lokaliseringspreferanser

Som det fremgår har ulike typer bedrifter ulike lokaliseringspreferanser og –behov. Når vi
skal se på hva som vil være forventet utvikling i bedriftenes etterspørsel etter næringsareal
har vi gått nærmere inn på hva som kan ventes å være utslagsgivende trender for dette:

Bedriftsrettede, arealintensive virksomheter - «Kontorarbeidsplassene»








Fokus på arealeffektivitet
Fokus på energiforbruk
Sentralitet – ift arbeidskraft og persontransport
Søker profesjonelle eiendomsutviklere og velutviklede eiendomsmarkeder. Flere som
leier enn eier
Fredrikstad sentrum med Værste og sykehusområdet – og etter hvert også
Sarpsborg sentrum dersom det åpnes for en næringspark på Borregaardsjordene
forventes å ha størst attraktivitet og etterspørselspress
Kombinasjonsforetakene, som har både en stor forsknings- og utviklingsavdeling og
en produksjons- og uttestingsavdeling som for eksempel Borregaard, må ventes å
fortsatt være en viktig del av næringslivet, noe man må ta arealmessig konsekvens
av.

Bedriftsrettede, arealkrevende virksomheter - «Industri, lager og transport»





Nye arealer som muliggjør flytting
Langsiktig skjerming ift naboer
Stabilitet i rammebetingelser
Godt overordnet veinett og tilgang til havn, godsterminaler m.m
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Områdene langs avkjørslene på E6 og rv 111 mellom Øra og E6 vil være særlig
sentralt.

Husholdningsrettede virksomheter - «Handel»





7.11

Konsentrasjon viktig for vekst. Stadig flere kjeder stiller krav om minimum omsetning
både i egen og andre bransjer i umiddelbar nærhet til egen virksomhet
Kjøpesenter i bykjernen
Eksterne kjøpesentra presser seg fram i tettsteder der senterstrukturen er svak
Tilrettelegging innenfor eksisterende senterstrukturer i de enkelte kommunene vil
være viktig for å unngå press på eksterne områder.

Utviklingstrekk for Nedre Glomma-regionen

Forventet vekst i folketall og sysselsetting, sett i sammenheng med arealreserver i gjeldende
kommuneplaner, gir grunnlag for å vurdere behovet for eventuell klargjøring av nye
byggearealer.
I kapittel 3.1 er det illustrert en befolkningsprognose med en gjennomsnittlig vekst på 0,98 %
per år for regionen sett under ett, i tråd med MMMM-prognosen til SSB. Legges dette til
grunn vil befolkningsmengden i Nedre Glommaregionen nærme seg 165 000 innen 2040.
Det er også sett på konsekvensene av en alternativ prognose med en gjennomsnittlig årlig
vekst på 1,2 % frem til 2040. Et slikt vekstscenario vil bety at regionen vil nå en
befolkningsmengde på 165 000 ett til to år tidligere enn ved en veksttakt på 0,98 %.
Forskjellen mellom de to veksttaktene gir således ikke store utslag for 2040 som
planleggingshorisont. Det er således lagt til grunn at Nedre Glommaregionen vil nå en
befolkningsmengde på ca 165 000 i 2040, en samlet vekst på ca 35 000 fra 2013. I
vurderingene legges det til grunn en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,2 %.
Hva betyr befolkningsveksten fram til 2040 for sysselsettingen i regionen?
Ved en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,2 % vil folketallet i de yrkesaktive
aldersgruppene vokse med mellom 12 000 og 13 000 frem mot 2040. Dersom det legges til
grunn 75 % gjennomsnittlig yrkesdeltaking, vil det være et netto behov for en vekst i antall
arbeidsplasser på mellom 9 og 10 000. Hvor mange arbeidsplasser som i tillegg må skapes
for å dekke de arbeidsplassene som går tapt i eksiterende næringsliv i samme periode er
vanskelig å anslå.
Demografiske data presentert i kapittel 3.1 gir grunnlag for følgende vurderinger:
Mange vil trenges i helse- og sosialsektoren – særlig øker behovet etter 2025 når
eldrebølgen skyter fart. Det skyldes to faktorer: Flere over 70 år og særlig vekst i antall over
90 år etter 2030.
I perioden 1988 til 2011 var det en vekst i offentlig forvaltning og tjenesteyting på nær 7 000
sysselsatte (ikke korrigert for endrede definisjoner av sysselsatt). I 1988 var det 18 300
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sysselsatte i offentlig sektor, som tilsvarte 14 % av folketallet. Dersom det legges til grunn
samme forholdstall i 2040, vil det være behov for om lag 25 300 i offentlig sektor – en vekst
på ca 7 000 sysselsatte.
Dette betyr at det i privat sektor vil være behov for en netto vekst i arbeidsplasser i
størrelsesorden 2 000 til 4 000 fram mot 2040.
Handelsnæringen har ca 9 % av de sysselsatte, forutsetter vi at denne andelen
opprettholdes vil handelsnæringen ha behov for en vekst på ca 1000 arbeidsplasser
Østfoldforskning ved Steinar Normann og Menon Business Economics ved Anne Espelien
har sett på klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma10. Prosjektet er en del av arbeidet
med ny næringsplan for Fredrikstad kommune. Næringsplanen skal være et verktøy som
skal fremme samhandling mellom kommunen og næringslivet i lokal og regional
næringsutvikling. Målet er økt verdiskaping og en vekst i antall arbeidsplasser som er relativt
sterkere enn befolkningsveksten.
I rapporten fra Østfoldforskning og Menon pekes det på noen potensielle vekstnæringer i
Nedre Glommaregionen. Det antas at den største veksten vil kunne komme i følgende
næringer:






Bygge- og anleggsnæringene (BAE)
Rådgivende ingeniører (KIFT)
Handel
Privat personlig tjenesteyting
Resten av næringslivet – øvrige mindre næringer (RAN)

Videre vises det til at veksten i verdiskapingen har vært sterkest i




Bygg og anlegg
Fornybar energi og miljø
Næringsmidler

Slik som BAE-næringene er definert i et Kunnskapsbasert Norge – som nevnte rapport
viderefører, består denne både av utførende ledd og kontorarbeidsplasser. Med utførende
ledd menes byggevareindustri i tillegg til installasjon og anleggsarbeid. Det kan derfor være
betydelig vekst i BAE-næringene uten at behovet for faste arbeidssteder vokser tilsvarende.
Fornybar energi og miljø omhandler i stor grad vannkraftproduksjon. Dette er en næring med
høy omsetning men lav sysselsetting. Supplerende tjenester kan være drift- og vedlikehold
samt salg, men sysselsettingsomfanget antas å være beskjedent.
Det samme gjelder i stor grad næringsmiddelproduksjon, som har store anlegg men relativt
få ansatte sett i forhold til arealforbruk. Både i Sarpsborg og Fredrikstad er det
næringsmiddelproduksjon i svært sentrale områder (blant annet Borg Bryggerier i Sarpsborg

10

Østfoldforskning, Menon 2013 «Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma». OR 11.12, ISBN
978-82-7520-692-1

Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen
Region Øst

Asplan Viak AS

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen

87

og Brynhildsen i Fredrikstad). Dersom slike virksomheter eventuelt vurderer å flytte til mindre
sentrale områder vil de erfaringsmessig ha behov for større arealer enn det som benyttes i
dag. Utflytting av C-næringer til mindre sentrale områder vil således kunne føre til at det
samlede arealforbruket i regionen øker, Dersom de fraflyttende arealene benyttes til mer
arealeffektive næringer (for eksempel kontorbedrifter) vil allikevel flyttingen kunne være
hensiktsmessig sett i en transportmessig sammenheng.
Emballasje og prosessindustri (blant annet Glomma Papp og Borregaard) er særegne
næringer i Nedre Glommaregionen som det burde være mulig å etablere klynger rundt. En
næringspark på Borregaardsjordene som bygger opp under dette er en unik mulighet i
Sarpsborg for å legge til rette for arealeffektive og sentrumsnære arbeidsplasser.
En stor del av næringslivet i Nedre Glommaregionen havner utenfor de sterke nasjonale
klyngene, og består av mange små virksomheter. Næringslivet i Nedre Glommaregionen har
således ingen helhetlig profil det kan bygges overordnede strategier rundt, slik man for
eksempel har med Teknologiparken på Kongsberg og offshore-miljøet på Forus i
Stavanger/Sandnes.
En mulig strategi kan være å legge til rette for sentrumsnære næringsparker med rimelige
lokaler som kan samle bedrifter i oppstartsfasen, gjerne med utgangspunkt i etablerte
virksomheter som kan fungere som generatorer for samhandling og felles vekst.
Selv om sysselsettingen innenfor industri, lager og transport ikke ventes å øke like mye som
tjenesteytende næringer, vil disse næringene fortsatt ha et høyt arealbehov. Ikke minst fordi
bedrifter innenfor disse næringene sitter med nøkler til transformasjonsprosessene.
Mens arealene til varehandel, personlig tjenesteyting, hotell og restaurant og
forretningsmessig tjenesteyting til en stor grad må søkes gjennom fortetting i eksisterende Aområder, må arealene til bygg- og anlegg, transport, lager og industri i større grad finnes
som nye næringsareal.
Hvor mye arealer vil være tilstrekkelig for å ivareta industriens utviklingsbehov vil avhenge av
flere faktorer




Ønsket om – og muligheten for å flytte eksisterende arealkrevende virksomheter ut
fra bynære områder – men innenfor regionen - for å gjøre rom for fortetting
Ønsket om – og muligheten for flytting av eksisterende arealkrevende virksomheter
fra andre deler av Osloregionen – i takt med økende fortetting i denne regionen
Etablering av nye aktører med behov for større næringsareal
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Det offentlige har i liten grad hånd om næringsarealene i regionen. Kommunens mulighet for
styring av næringslokalisering blir derfor ofte knyttet til restriktive tiltak. Med en aktiv
entreprenørrolle vil kommunene kunne påvirke og tilrettelegge for ønsket utvikling gjennom
regulering av egnede næringsarealer for ulike typer virksomheter. Eierskap av strategiske
tomter kan gi kommunene mulighet til å initiere ønskede transformasjons- og
fortettingsprosesser og legge til rette for gode fordelingsnøkler mellom de enkelte
eiendomsbesitterene. I den sammenheng kan det også vurderes kommunalt eierskap av
typiske C-områder som kan tilbys næringsaktører som ønsker å flytte fra sentrale byområder
og sålede åpne for en transformasjon.
De fleste nye arbeidsplasser antas å komme i mindre arealkrevende virksomheter
(kontorarbeidsplasser, handel, småskalaproduksjon). Arbeidsintensive arbeidsplasser bør
etableres nær sentrum. De sentrumsnære områdene vil i hovedsakelig være utbygde
områder som derfor må tilrettelegges for transformasjon.
I næringsarealer utenfor sentrumsområdene bør det tilrettelegges for mindre
arbeidsplassintensive virksomheter og i liten grad åpnes for kontorarbeidsplasser

8.2

Arealbehov

Årlig har Sarpsborg og Fredrikstad tatt i bruk i størrelsesorden hhv 50 og 70 dekar
næringsarealer. Sett i forhold til forventet befolkningsvekst og ikke-realiserte næringsarealer
vil dette i teorien kunne holde i 40 år for Sarpsborg og 60 år for Fredrikstad. Det er da ikke
tatt hensyn transformasjonspotensialet som antas å være stort i begge kommuner.
En har lite grunnlag for å beregne behov for nye næringsarealer. Det antas likevel at den
type nye næringsarealer en har mest behov for er sentralt beliggende og vil kreve fortetting
og transformasjon av allerede utbygde næringsarealer. Dette vil redusere behovet for nye
næringsarealer dersom transformasjon og fortetting stimuleres i tilstrekkelig grad.
Likevel anbefaler vi at kommunene gjennom planer viser næringsarealer i samme
størrelsesorden for årene framover som forbruket har vært tidligere. En gjennomgang av
fortettings- og transformasonspotensialet i eksisterende næringsarealer bør gi grunnlag for å
vurdere behovet for nye ubebygde næringsarealer, blant annet for å sikre at regionen har
tilgjengelig et tilstrekkelig omfang av arealer egnet for ulike typer næring.
Det er vanskelig å gi et entydig svar på om det er samsvar mellom tilgang og etterspørsel
etter næringsarealer i Nedre Glommaregionen, og en av de mest sentrale spørsmålene
knytter seg til regionens egen ambisjon om å utvikle seg som næringsregion. Om
kommunene ønsker å gjennomføre en aktiv akkvisisjonsstrategi, f.eks gjennom å tiltrekke
seg plasskrevende virksomheter som er på flyttefot fra Oslo-området, vil arealbehovet være
et helt annet enn om man bare skal «omfordele» de virksomhetene som allerede ligger i
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regionen. Muligheten for å dekke inn fremtidig etterspørsel etter næringsareal gjennom
fortettingsprosjekt må ikke overvurderes. Dels fordi dette er tunge prosesser å få satt i gang,
men også fordi netto arealgevinst ved fortetting kan bli liten dersom virksomheten som flytter
ut skal ha alternative arealer
En konkret gjennomgang med bedrifter som er «feil» lokalisert i forhold til ABC prinsippene
bør gi grunnlag for å finne nye og mer hensiktsmessige lokaliseringer for disse. Kommunene
bør da kunne tilby mer egnende arealer innenfor regionen. Dette åpner for et mulig
samarbeid om relokalisering av virksomheter for å få til transformasjon.

8.3



















8.4

Videre planlegging

Gjennom denne utredningen har vi sett nærmere på egenskaper ved tilbuds- og
etterspørselssiden innenfor markedet for næringsarealer. Vi har beskrevet ulike næringers
forventede utviklingstrekk, og hvilke type arealer de kan forventes å etterspørre i fremtiden.
Basert på disse utviklingstrekkene vil vi anbefale at Nedre Glommaregionen legger følgende
forhold til grunn ved tilrettelegging for en bærekraftig næringsmessig utvikling:
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Videre styrking av sentrumsområdene som vekstnav:
-

-

Bysentrene er svært viktige næringsområder i regionen. De har høy
kollektivdekning, ligger sentralt plassert i forhold til store
befolkningskonsentrasjoner og har en høy publikumsgjennomstrømming både
på dag- og kveldstid. De er historie- og kulturbærere og tilbyr gjerne de mest
eksklusive og attraktive næringsadressene. Tett integrering mellom næring og
bolig innebærer en viktig dynamikk for de fleste virksomheter innenfor
husholdningsrettede næringer, men tilstedeværelse av sentrale institusjoner,
hovedkontor og sterke foretak innenfor forretningsmessig tjenesteyting gir
lokaliseringsfordeler også for et stort antall andre bedriftstyper. Ikke minst er
sentrumsområdene vår fremste arena for kulturbaserte virksomheter og hotellog restaurantnæringen.
Byene må legge praktisk og estetisk til rette for etablering av moderne
handelskonsept innenfor bykjernene. Politikken må være preget av positiv
tilrettelegging, ikke utelukkende negative virkemidler.

Regionale næringsområder
-

Sentralt plasserte regionale næringsområder vil også være viktig for den videre
utviklingen, ikke minst for å skape det nødvendige utviklingsrommet for ønsket
fortetting og transformasjon i sentrumsområdene. Bedrifter som ønskes (eller
selv ønsker) å flytte ut av senterområder må tilbys relevante alternativ for
lokalisering. Og mangler dette, mister man tempo i fortettings- og
transformasjonsarbeidet.

Aktiv offentlig tilrettelegging
-

-

-

Offentlig engasjement ift sentrumsutvikling og tilrettelegging for gode
transformasjonsprosesser er viktig. Særlig for å kompensere ulemper knyttet til
en fragmentert eierstruktur og mange enkeltaktører. Virkemiddelpalletten
strekker seg over et stort spenn, fra styring gjennom eierskap til styring gjennom
megling, aktiv tilrettelegging eller mer negative virkemidler som forbudssoner,
minstekrav m.m.
Fra 01.01.2007 ble det åpnet for at jordskifteloven kan anvendes på alle landets
eiendommer, og åpner derfor for bruk av urbant jordskifte også i Norge. De nye
reglene er ment å være et alternativ og supplement til lovverkets regler om
ekspropriasjon, og kan forventes å være et viktig virkemiddel særlig i forbindelse
med fortettingsprosjekt i byer. BID-ordning er et tilsvarende virkemiddel som er
under vurdering i Norge.
Gjennom planarbeidet bør man også vurdere hvilke virkemidler kommuner og
regionale myndigheter er villige til og har anledning til å ta i bruk. Forutsetninger
om vekst gjennom fortetting og transformasjon vil - særlig for næringsarealene –
ofte kreve aktiv tilrettelegging fra ikke-kommersielle aktører for å kunne
gjennomføres. Ensidig bruk av negative virkemidler vil kunne føre til at
prosessene stopper opp.

Videre regionbygging
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Regionen har behov for å utvikle mer kunnskap om regionens næringsstruktur,
næringsliv og utviklingspotensial, som utgangspunkt for å avklare hvordan
regionen kan utløse synergieffekter og styrke sin næringsmessige posisjon.
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