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Bakgrunn 

• Prosjekteier Indre Østfold Regionråd 

• Styringsgruppe:Thor Hals, Kjersti N. Nilsen, Erik Unaas, Synnøve Rambek, Espen Jaavall, Tom Arne Tørfoss og 

Rune Melleby. 

• Arbeidsgruppe: Synnøve Rambek og Tom Arne Tørfoss og Rune Melleby. 

• Ramme: Inntil kr. 200.000,-. Askim og Eidsberg betaler kr. 50.000,- hver. Resterende kr. 100.000,- deles på 

kommunene etter samme fordelingsnøkkel som ved innbetaling til Regionrådet. 

• Konkurransegrunnlag sendt til 5 utvalgte leverandører: 

• Asplan Viak 

• Vista Analyse AS 

• Transportøkonomisk institutt 

• Pöyry Management Consulting 

• COWI AS 

• Valgt leverandør Vista Analyse AS, besluttet i SG 04.11.15 



Formål, ref. konkurransegrunnlaget 

• Analysen skal gi kommunene et grunnlag for å styre 
næringsutviklingen i regionen på tvers av kommunegrensene, med 
mål om helhetlig og langsiktig utvikling gjennom effektiv 
arealbruk og økt tilbudsomfang. Det er også et mål å styrke 
handelsutviklingen i eksisterende by- og tettsteder.  

• Analysen skal brukes som grunnlag for å utarbeide en omforent 
utviklingsstrategi og planmessig styring av handels- og 
næringsområder i Indre Østfold, samt gi oversikt over muligheter 
og utfordringer i å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig 
region med så stor vekst i næringsetableringer som mulig. Indre 
Østfold kommunene ønsker å arbeide helhetlig og koordinert i 
dette arbeidet.  
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Kravspesifikasjon  

• Ved prioritering av konsulentens ressursbruk for å 
oppfylle kravspesifikasjonen, skal arbeidet anslagsvis 
fordeles med 30% / 70 % på henholdsvis del 1 og del 2. 

• Del 1: Kartlegging av status og utvikling av næring og 
handel i Indre Østfold.  

• Del 2: Avlastningsområder for handel (plasskrevende 
varegrupper)  
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Generelle hovedtrekk i næringsutvikling. 

• Total attraktivitet viktig 

• Attraktive boområder m/høy kvalitet – Yngre (aldrende befolkning) 

• Rikt aktivitetstilbud (Friluftslivets samfunnsmessige påvirkning) 

• Urbanisering og fortetting med kontorer ved kollektive knutepunkt 

• Handelen vokser der det er folk – husholdningsrettet næring  

• Vi blir eldre – økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester 

• Besøksnæringer og opplevelsesindustri – Egenidentitet/ gjenkjøp 

• Samlokalisering (klynge) som fortrinn 
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Nye trender i varehandel 
 

• Forbruksendringer fra varer mot tjenester 

• Økt netthandel gir økt prispress og endret handelsmønster 

• Bransjeglidning 

• plasskrevende virksomheter har stadig større andeler av sine vareutvalg innen 
småvarer/utvalgsvarer og motsatt; at butikker med utvalgsvarer selger en 
økende andel store varer. 

• Endring i vareslag hos de store reduserer omsetning for de små, 
(plantesenter – dyrefor) 

• Økt differensiering innen enkelte bransjer, eks trelast (interiør og ute/ 
sportskonsepter) 

• Flere vareslag i billige bygg på billige tomter langs hovedtransportårene 

• Big-box-konsepter stimulerer ikke urbanitet 

• Shopping i sentrum. Boksene i randsonen. (shopping vs handel) 
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Sentrale funn Indre Østfold 

• Tydelig differensiert næringsstruktur i regionen 

• Ressursbasert næring i ytre kommuner 

• Boligmarked i vekst i kommunene i kortest avstand fra Oslo 

• Regionen tar i mot næring som presses ut av Oslo 

• Stor geografisk spredning i næringslokalisering i regionen, men likevel 

en viss samlokalisering av likeartet næring 

• Askim sentrum har potensial som motor for regionen 

• Eidsberg har et strategisk fortrinn for plasskrevende varehandel 

• Stort omfang av småbedrifter er spredt over hele regionen 
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Sammendrag og konklusjoner 

• Byenes betydning vil øke, og Askim bør styrkes som regionens senter. 

• Kompetansearbeidsplassene/kontorarbeidsplasser bør samlokaliseres i Askim 
sentrum tett opp mot det kollektive knutepunktet.  

• Tilgang til arealer ved E18 gir komparative fortrinn for arealkrevende virksomhet på 
lik linje med andre regioner i hovedstadsregionens ytre sone.  

• Fokusering på videreutvikling av de næringsområdene som er definert i dag blir 
viktigere enn å fokusere på nye. 

• Boligmarked i vekst, gir synergier for byggenæringene og husholdningsrettede 
næringstilbud i hele regionen – Bostedsattraktivitet grunnlag for næringsutvikling på 
lang sikt. 

• Attraktive boliger for unge ettersom andelen unge i forhold til eldre er lav i regionen. 

• Fortetting av bysentrum og tettstedssentre, skaper flere tilbud innen service og tjenester 

• Viktig med et attraktivt aktivitetsmangfold i fritiden 

• Beholde eksisterende bedrifter – oppdatert på lokaliseringspreferanser 
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Sammendrag og konklusjoner 

• Klyngetenkning og næringsmessig spissing et strategisk fortrinn - nødvendig med 
aktivt samarbeid mellom næringsliv og sentrale politikere. For å oppnå målet om 
næringsklynger kreves god dialog med næringslivet i gjensidig forståelse og felles 
ambisjon. 

• Gjennom høy sysselsettingsandel i landbruket og næringsmiddelindustri lokalt, 
representerer landbruket et strategisk fortrinn med betydelig sektorkompetanse. 
Jordbruksproduksjon har høy prioritet i næringssammenheng. Det bør være mulig å 
utvikle dette som en tydeligere stedegen profil for Indre Østfold. 

• Plasskrevende handel 

• Brennemoen, videreutvikles for plasskrevende varer. 

• Sekkelsten, konkrete tema/næringsklynger (Bolig/bygg, Bil/ motor)  

• Forventet befolkningsvekst – derfor ikke et dysfunksjonelt konkurranseforhold mellom de 
to områdene. Det vil i stedet skje en markedsmessig tilpasning med et bredere tilbud for 
kunden, noe som igjen vil kunne gi gode priser for beboerne. 

• Det planmessige virkemiddelet er detaljregulering med bruk av spesifikke næringskoder 
som de to kommunene kan enes om i en interkommunal områdeplan. (NACE - koder og 
min/maks bruksareal/ rekkefølge og tematikk) 
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Sammendrag og konklusjoner 

• Naturbaserte og kortreiste opplevelser er viktig og gir grunnlag for eksport (kunder). 

• Lokale og regionale gjester er svært viktig og kortreiste opplevelses- og aktivitetstilbud 
(friluftsliv, rekreasjon og kultur) gir samtidig godt supplement i boligmarkedet. Desto flere 
tilbud som finnes i regionen desto mer attraktivt blir boligmarkedet. 

• “Motor, mat og mosjon” – stedsprofil for Indre Østfold? 

• Sett fra utsiden er motorsporten en viktig profil, matproduksjon er en annen profil og 
friluftsliv gir muligheter for god folkehelse. 

• Intervjuundersøkelsen mot bedriftene: 

• sterk interesse for samlokalisering i klynger. 

• næringslivet ønsker også et godt næringsklima der kommunene står sammen om en felles 
næringsstrategi. 

• Andre næringsområder – sammen står man sterkere 

• Arbeide interkommunalt for å ikke spre virksomhetene mer, men arbeide for 
samlokalisering på prioriterte områder. Alle næringsområder i regionen bør rette fokus mot 
samlokalisering av likeartet virksomhet. 
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Sammendrag og konklusjoner 

• Indre Østfold er en funksjonell region, men en pulverisering, oppsplitting eller 
intern konkurranse kan ødelegge de strategiske fortrinnene som ligger i denne 
funksjonaliteten. Samarbeid, samlokalisering, arealeffektivisering og effektiv 
infrastruktur er viktig. Like viktig er tetthet og kompakt byutvikling. 
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Hva nå? 

- Analysen = objektiv faglig vurdering  

- på veien til å utarbeide en omforent utviklingsstrategi og planmessig 
styring av handels- og næringsområder i Indre Østfold,  

- gi oversikt over muligheter og utfordringer i å utvikle en bærekraftig 
og konkurransedyktig region med så stor vekst i næringsetableringer 
som mulig.  

 

 

Hva nå –veien videre? 
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10. februar i Trøgstadhallen, klokken 08.00 – 12.00 
Møteplassen for privat næringsliv og offentlig virksomhet i Indre 
Østfold - ÅRSKONFERANSEN 2017 

• Makroøkonom Jan Ludvig Andreassen Eikagruppen 

• Verdensøkonomi og næringsutvikling i Indre Østfold  

• Sparebankenes næringspris 

• Alex Rosén – Verdensrekord på Nordpolen!  

• Hør Alex fortelle om hårete mål, samhold og ledelse gjennom sine opplevelser.  

• Årskonferansen = Business 2 Business  

• en unik mulighet til å profilere deg og din bedrift!   

• Over 50 % av fjorårets deltakere knyttet nye kontakter. Det ble «business» i etterkant av 
konferansen.  

• Konferansen er et samarbeid mellom de lokale Sparebankene i Indre Østfold, Trøgstad kommune, 
Hobøl kommune, Spydeberg kommune, Askim kommune, Skiptvet kommune, Eidsberg kommune, 
Marker kommune, Rømskog kommune og Stiftelsen Trøgstad Næringsfond 

• Kr 5.000,- i støtte fra hver ordfører – Vår felles møteplass for og med Næringslivet! 

 

 


