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Sammendrag  
 
Natur, Plan og Utvikling har utarbeidet en kartlegging og vurdering av boligbehov og - kapasitet i 
Marker kommune. Det er en del av konsekvensutredning av planforslag for ny reguleringsplan for 
Krogstad.  
 
Ut fra en befolkningsprognose ved metoden PANDA kan Marker kommune regne med økt 
innbyggertall og økt andel eldre og eldre eldre i årene som kommer. De har en utfordring i å tiltrekke 
seg yngre personer og barnefamilier som kan benytte seg av ulike tjeneste- og handelstilbud samt 
bidra til lokalsamfunnet i yrkesaktiv alder. Innbyggertallet i 2015 var 3627, og en optimistisk 
prognose er 4361 innbyggere i år 2040, dvs. en økning på 734 personer. Det gir et behov for 333,5 
nye boliger fram til 2040.  
 
Boligkapasitet er vurdert ut fra regulerte felter for boligbebyggelse og uregulerte arealer avsatt til 
boligbebyggelse i gjeldende kommunedelplan Ørje og gjeldende kommuneplans arealdel for Marker 
kommune. De ulike feltenes egnethet for boligbebyggelse er vurdert opp mot  

• gangavstand til sentrum,  

• terreng for gange,  

• boligtyper og  

• befolknings-/målgrupper 
I tillegg er vurdert muligheter for transformasjon og fortetting i Ørje. 
 
For reguleringsplanområdet Krogstad er det i tillegg vurdert mulighet for klimavennlig transport til og 
fra sentrum av Ørje, og utbyggingens konsekvenser for forretningsliv i Ørje sentrum.  
 
Alle de fem feltene på Lihammeren peker seg negativt ut i fht. egnethet for eldre. Avstanden dit er 
mer enn 1,9 km fra sentrum, og høydeforskjellen til/fra sentrum er mer enn 60 høydemetre. Det blir 
derfor naturlig at transport oftest blir bilbasert. Feltet vest for Rødenessjøen og deler av feltet 
Mosebyneset peker seg også ut i samme avstandsklasse selv om terrengsforskjellen er mye mindre. I 
sentrum faller feltet Brårudjordet meget godt ut i fht. eldre mht. avstand og bratthet, og det er 
derfor hensiktsmessig å tenke høy utnytting til boligbebyggelse der. Den nye bebyggelsen i feltet 
Krogstad er ca. 1,5-1,8 km fra sentrum, og terrenget er ganske flatt. Krogstad er derfor mest egnet 
for par, enslige og barnefamilier.  
 
Det antas ikke at utbygging av 25-30 flere boenheter på feltet Krogstad vil føre til økt handelslekkasje 
til andre steder i Østfold eller til Sverige. Flere innbyggere i Ørje kan derimot øke eller opprettholde 
lokal og stabil etterspørsel etter tjenester og varer i Ørje.  
 
Transport til og fra Krogstad-feltet og andre felter i avstandsklasse 3 og 4, dvs. > 1,2 km, vil skje både 
til fots og på sykkel selv om avstanden tilsier at en god del transport til og fra Ørje sentrum vil skje 
med bil, f.eks. trening vinterstid og handel i sentrum. Tiltak bør derfor vurderes og vektlegges for å 
gjøre det lettere og tryggere for myke trafikanter å ferdes mellom disse feltene og sentrum.  
 

Framtidig boligstrategi for Ørje bør legge vekt på befolkningsprognosene ifht. behov for boliger, og 
det må velges en bevisst strategi i valg av boligtyper og beliggenhet.  
 
For at potensielle kjøpere av tomt skal etablere seg i Ørje, må de ha flere og ulike tomter å velge 
mellom. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha høyere boligkapasitet enn boligbehovet til enhver 
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tid samt ta hensyn til endringer i ulike ønsker til beliggenhet og type bolig. Boligkapasiteten ser 
likevel ut til å være såpass høy i fht. behovet at det er gunstig å legge opp til følgende: 

- ulike felter siles ut ved en rullering av overordnet arealplan, og/eller 
- det vedtas i overordnet arealplan en rekkefølge for utbygging av de ulike feltene for 

boligbebyggelse.  
- Gode kriterier for utsiling /utvelgelse av felter ved rullering av overordnede arealplaner i 

Marker i tråd med nasjonale og regionale føringer og Kommuneplanens samfunnsdel for 
Marker.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
Marker kommune ønsker å endre reguleringsplan for Krogstad vedtatt 1991, utvide planområdet noe og 

samtidig avgrense planområdet mot dagens dyrket mark, se figur 1. Varsel om oppstart av planarbeid ble 

gjennomført 13.12.2017, og planprogram for planarbeid ble etter høring og offentlig ettersyn godkjent av 

kommunestyret i Marker i møte 13.06.2017. Hovedformålet i ny reguleringsplan er boligbebyggelse.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gjeldende reguleringsplan Krogstad, 
vedtatt i 2003. I tillegg er vist dagens grense i 
nord for dyrket mark med blå stiplet strek, og 
plangrense for nye reguleringsplan med svart 
stiplet strek. Kartframstilling: Vindveggen 
Arkitekter AS.   

 

 

Rapporten er utarbeidet av Natur, Plan og Utvikling, v/Lisbet Baklid. Firmaet har lokalkunnskap om 

området. Ansatte i Marker kommune har bidratt med innspill.   
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 1.2 Alternativer for boligutbygging  
Det er to hovedalternativer for utbygging, et øvre og nedre tall for antall boliger, hhv. 25-30 og 0 økning i 

boenheter sammenlignet med gjeldende reguleringsplan.  

Hovedhensikten med planarbeidet for alternativet A med høyest antall boliger, er:  

1. å endre utforming av de nordlige boligarealene med tilhørende infrastruktur innenfor arealet 

tilsvarende gjeldende reguleringsplan for Krogstad, vedtatt 14.09.1991.  

2. å endre planavgrensningen i vest i nordre del av planområdet for å skåne mer av dagens dyrket 

mark. Dette innebærer å flytte ubebygde boligarealer fra vest i gjeldende reguleringsplan til øst 

for gjeldende reguleringsplan.  

3. å utvide planområdet i den nordlige delen av gjeldende reguleringsplan. Utvidelsen er i hovedsak 

ønsket i retning nordøst. Hensikten er å tilrettelegge for flere boligtomter og helhetlige 

løsninger, bl.a. med mindre lekeareal for små barn.   

4. å justere og oppdatere gjeldende reguleringsplan søndre deler av boligfeltet slik at det er bedre 

samsvar mellom plan og eksisterende forhold.  

 

Endring og utvidelse av arealene som beskrevet i punktene over, medfører flere boliger enn i gjeldende 

reguleringsplan, Reguleringsplan for Krogstad. Det endrede og utvidede arealet skal legge til rette for 

opptil ca. 44 boliger, og det er vurdert både eneboliger, tomannsboliger og/eller rekke-/kjedehus. Av de 

40 boligene, vil 10-15 av dem være boligtomter i dagens reguleringsplan som flyttes øst- og nordøstover, 

se punkt 2 over. Netto økning i antall boliger i fht. gjeldende reguleringsplan vil derfor bli ca. 30 boliger.  

 

Alternativet til maksimum-utbyggingsalternativet, alternativ B, er at 10-15 ubebygde boligtomter flyttes 

som beskrevet over, for å skåne dyrka mark. Alternativet omfatter punktene 1, 2 og 4 beskrevet over. 

Alternativet innebærer altså ingen netto boligøkning, kun endring i plassering av 10-15 boliger.  

 

Hvilket alternativ som velges evt. en løsning i antall boliger som ligger mellom disse beskrevne 

hovedalternativene, vil utredningene som beskrives i planprogrammet legge grunnlag for.  

 

1.3 Planprogrammet vs. utredningen  
Fylkesplan Østfold mot 2050 avgrenser tettstedet Ørje med en linje, se vedlegg 1. I reguleringsplanen fra 

1991 er noe av den planlagte boligbebyggelsen likevel utenfor denne tettstedsavgrensningen. Det samme 

er det varslede planområdet for nye reguleringsplan Krogstad, både fordi planområdene overlapper og 

fordi planområdet er noe utvidet for å skåne dyrket mark. Planlagt boligbebyggelse er likevel i begge 

planområdene inntil og svært nær nevnte tettstedsavgrensning. Adkomstvei til fv. 21 i nord og 

planområdets avgrensning i vest er kun endret for å skåne dyrket mark mest mulig.  

 

Planprogrammet for detaljregulering Krogstad, godkjent 13.06.2017, beskriver at det skal utarbeides en 

nærmere utredning av konsekvenser for tettsteds- og sentrumsutviklingen som følge av den planlagte 
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utbyggingen av nye boliger på Krogstad. I planprogrammet heter det om boligbygging i planområdet, s. 

17: 

 

«Det vil innebære en vurdering av boligbehov og mulig/ønsket boligmengde i Ørje sentrum. Det vil også 

innebære en analyse av ulike boligtyper i fht. etterspørsel og behov for Marker kommune, planområdet og 

for Ørjes kjernesentrum. Hovedspørsmålene er om utbyggingen i planområdet vil være negativ for 1) 

sentrumsutviklingen i Ørje, 2) en målsetting om redusert transportbehov og økt miljøvennlig transport og 

3) øvrige overordnede føringer og planer. 

 

I vurdering av oppfølging av overordnede planer og føringer vil målsettingene i Kommuneplan 

Samfunnsdel Marker, vedtatt 15.12.2015, være en viktig del av dette. Beskrivelse av forholdet til Ørje 

sentrum vil være viktig tema.»  

 

Denne utredningen skal svare på utredningsbehovet beskrevet i nevnte sitat, med unntak av spørsmålet 

om utbyggingen vil være negativ for «..øvrige overordnede føringer og planer» siden den vurderingen 

gjøres i planbeskrivelsen.  

 

2. METODE 

2.1 Hovedspørsmål 
Utredningen skal svare på følgende hovedspørsmål om utbygging av Krogstad-feltet: 

 

1. Vil utbygging føre til mindre eller for liten etterspørsel etter boliger i Ørje sentrum? Hva er 

boligbehovet og boligkapasitet i Ørje og Marker? 

2. Vil utbygging være negativt eller positivt for forretningslivet i sentrum?  

3. Er utbygging i strid med målsetting om redusert transportbehov og økt miljøvennlig transport?  

4. Vil utbygging være negativt eller positivt i forhold til andre føringer i gjeldende fylkesplan og 

kommuneplan samfunnsdel? 

2.2 Delspørsmål og metode 
For hvert hovedspørsmål i kapittel 2.1 er det definert delspørsmål og metode. 

 

For å besvare spørsmål 1 er delspørsmål og metode: 

Del A Boligbehov: 

- Hva er forventet framtidig befolkningsutvikling fordelt på ulike befolkningsgrupper?  

- Hvilke boligtyper er det behov for i årene framover? 

 

Metode for utredning: 
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- Finne befolkningsendringer i Marker for årene 2015-2040 evt. til 2050. Finne endringer i framtidig 

befolkningssammensetning. Ut fra befolkningssammensetning og -økning se på antall boliger og 

boligtyper det er behov for.  

 

Spørsmål 1 del A er besvart i kapittel 3.1. 

 

Del B Boligkapasitet: 

- Hvor og hvor mange ledige tomter er det i Ørje og Marker per dags dato? Hvilke boligtyper er 

ledige eller kan bygges ut?  

- Hvor egnede og attraktive er de ledige regulerte og uregulerte boligtomtene /-arealene ved 

forventet befolkningsendring? Hvor egnet er de for ulike befolkningsgrupper? 

- Hva bør ledig boligkapasitet være for at potensielle kjøpere skal kunne ha attraktive boliger å 

velge mellom?  

 

Metode for utredning: 

- Finne antall ledige regulerte tomter og antatt boligantall i uregulerte avsatte arealer i 

kommuneplanens arealdel og kommunedelplanens arealdel. Muligheter for transformasjon og 

fortetting i sentrum – hvor og hvor mange boliger? Hvilke boligtyper dreier den ledige 

boligkapasiteten seg om?   

- Vurdere egnethetskriterier for ulike potensielle boligkjøpere/-leietagere for ledige boligtomter og 

-arealer, bl.a. kriteriene avstand til sentrum, terreng og mulige transporttyper. 

- Vurdere hva ledig boligkapasitet bør være i fht. egnethet, attraktivitet og etterspørsel for ulike 

boligtyper.  

 

Spørsmål 1 del B er besvart i kapittel 3.2 og 3.3 og i drøftingen. 

 

For å besvare spørsmål 2 er delspørsmål og metode: 

- Vil boligbygging på Krogstad-feltet gi mer klima- og miljøfiendtlig transport? 

- Vil det i ny reguleringsplan med bestemmelser for Krogstad og andre felt utenfor kjernesentrum, 

være mulig å forbedre mulighetene for myke trafikanters ferdsel? 

 

Metode for utredning: 

- Vurdere avstander før gående og syklende bruker bil til daglige gjøremål og attraksjoner. Vurdere 

alternativer for bedre tilrettelegging.  

- Vurdere muligheter for å tilrettelegge bedre for gående og syklende mellom felt > 1 km fra Ørje 

sentrum enn i dagens situasjon.  

 

Spørsmål 2 er besvart i kapittel 3.4. 

 

For å besvare spørsmål 3 er delspørsmål og metode: 
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- Hvor stor andel vil potensielt benytte seg av forretningslivet i Ørje sentrum ved utbygging i 

Krogstad-feltet?  

- Vil en utbygging av boliger i Krogstad-feltet være negativt for forretningslivet i Ørje? 

 

Metode for utredning: 

- Avstander for ulike transportmetoder fra gående, syklende til bilbruk. Belyse og vurdere 

sannsynlighet for kjøp i forretninger i Ørje og alternative forretninger utenfor Ørje med og uten 

utbygging på Krogstad.  

 

Spørsmål 3 er besvart i kapittel 3.5. 

 

3. RESULTATER  
 

3.1 Befolkningsendringer og boligbehov 
I Kommuneplanens Samfunnsdel 2016-2028 er det lagt til grunn befolkningsprognoser etter PANDA-

modellen. Disse gir et folketall på 3 627 i år 2015 og 4 361 i år 2040, dvs. en økning på 734 innbyggere. 

Netto fødselsoverskudd og netto flytting ligger til grunn for beregningene. Prognosen viser i årene 2015 – 

2040 ganske jevn fordeling av antall personer i aldersgruppene til og med 50 års alder, figur 2. 

Aldersgruppene 51 år – 80+ år øker fra 1518 personer til 2070 personer, dvs. en økning på 588 personer. 

Av disse er i aldersgruppen 67+ år i 2015 727 personer og i år 2040 1150 personer, dvs. en økning på 423 

personer. Antall personer i aldersgruppen 80+ år øker fra 200 personer i 2015 til 397 personer i 2040. 

 

 

Figur 2. Befolkningssammensetning i Marker 2015-2040. Kilde PANDA-modellen.  
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Prognosen fra Statistisk Sentralbyrå ved middels nasjonal vekst (MMMM) gir en økning i samme 

tidsperiode fra 3610 til 3715 personer totalt. Økningen skjer først og fremst i aldersgruppen 67+ år, der 

antallet øker fra 764 innbyggere i 2015 til 999 i 2040, dvs. en økning på 235 personer. Nedgangen skjer i 

den yrkesaktive aldersgruppen 16-66 år, fra 2253 personer i 2015 til 2129 personer i 2040.  

 

De to prognosene støtter hverandre i at det blir en ganske jevn befolkningsvekst i Marker fram mot 2040. 

Befolkningsutviklingen i Marker har hatt en jevn svak økning også i perioden 2001-2015. Prognosene gir 

en økning i antall personer på 67 år eller eldre. Andelen yrkesaktive innbyggere er viktig for å 

opprettholde samfunnsfunksjoner, næringsliv og befolkningsnivå på lengre sikt. Marker kommune må 

derfor forholde seg til en utfordring som ikke bare handler om å ivareta en aldrende andel av dagens og 

framtidig befolkning, men det vil også være en utfordring: 

- å tiltrekke seg nye innbyggere i yrkesaktiv alder, gjerne barnefamilier eller personer i 

etableringsfase.  

- å beholde innbyggere i yrkesaktiv alder. 

- å få de som vokser opp evt. studerer utenfor kommunen, til å flytte tilbake til kommunen.  

 

Framtidig boligbehov kan ut fra foregående beskrives delt i tre: 

- møte en aldrende befolkning i form av flere mindre, lettstelte boliger i kort gåavstand til butikker 

og andre daglige gjøremål 

- tilby attraktive boliger for personer i etableringsfase og barnefamilier 

- tilby attraktive boliger for personer 51-66 år som lever i parforhold eller som enslige 

 

Dette gir behov for boliger i sentrum for aldersgruppen 67 + år. Det gir behov for eneboliger med god 

mulighet for rekreasjon og gode lekemiljøer for barn og unge. Det gir også behov for 

flermannsboliger/rekkehus/kjedehus for aldersgruppen 51-66 år og enslige og par i etableringsfasen.  

 

Ved beregning av boligbehov ved økning av befolkningen fram til 2040 er lagt til grunn 2,20 personer per 

husstand siden dette er det gjennomsnittlige for Østfold (Statistisk Sentralbyrå). Dette gir behov for 

333,64 boliger for en økning på 734 innbyggere fram til 2040.  

 

Konklusjon om boligbehov 

Det bør legges til grunn et potensial for 333,5 nye boliger fram til år 2040. Det må legges til rette for en 

økende andel eldre med behov for mindre og sentrumsnære leiligheter. Det er viktig å satse på 

barnefamilier, yngre par og enslige for å opprettholde lokalsamfunnet på sikt.  

 

3.2 Boligkapasitet 
3.2.1 LEDIGE AREALER OG TOMTER 
Kommunen registrerer manglende interesse for oppføring av leilighetsbygg i Ørje, herunder 

transformasjon. Potensialet for transformasjon og fortetting antas å være rundt 20 leiligheter i Ørje, se 
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også kapittel 3.4. Utenfor Ørje anses mulighetene for transformasjon svært begrensede siden 

etterspørselen der er langt lavere. Det ble i 2017 oppført åtte boenheter i bygg langs fv. 21 i Ørjes sørlige 

utkant, og disse skal ha universell utforming. 

 

Bebyggelsen i Ørje består i Storgata av en del eldre trehus som ønskes beholdt i opprinnelig byggestil. 

Boligene i Ørjes kjernesentrum sør for Storgata består av høy andel frittliggende eneboligbebyggelse på 1-

1,5 etasje. Det er enkelte blokker mot tidligere Ørje bruk og i området med matforretninger. Noe av dette 

er kombinasjon forretninger i første etasje og leiligheter i etasjene over.  

 

Det er foretatt en gjennomgang av antall tomter i gjeldende reguleringsplaner og arealer avsatt til 

framtidig boligbebyggelse i gjeldende Kommunedelplan Ørje 2007-2019, tabell 1 og figur 3. Antall mulige 

boenheter er vurdert etter skjønn basert på areal, terreng, avsatt og regulert formål innen 

boligbebyggelse og størrelse på tomter i nærliggende felt. I vedtatte reguleringsplaner med avgrensede 

tomter er det telt ubebygde tomter.  

 

Tabell 1. Ledige boliger i reguleringsplaner og uregulerte arealer i kommunedelplanområdet pr. okt. 2017.   

Nr. på 

felt, jf. 

figur 2 

Navn på reguleringsplan eller 

område 

Ledige tomter eller 

vurdering ifht. 

arealer Regulert/Uregulert 

Gangavstand til 

sentrum1 

1 Lihammeren 20 Regulert 2-3 km via fv.  

2 Nord for Lihammeren I 12 Regulert 1,8-2 km via fv. 

3 Nord for Lihammeren II 3 Uregulert 2 km via fv. 

4 V for Rødenessjøen/Ysterud 124 Uregulert Ca. 2 km 

5 Øst for Lihammeren 10 Uregulert 2,3-2,7 via fv. 

6 Sør for Lihammeren 15 Uregulert > 3 km via fv. 

7 Mosebyneset 492 Regulert  1,5-2,2 km 

8 Torpåsen Øst 4 Regulert Ca. 1,3 km 

9 Brårudjordet 20 Regulert.  0 km 

10 Kilebu 10 Regulert 0,5-0,6 km 

11 

Saga brygge 20 

Regulert.  

Blokkbebyggelse  

under utbygging. 

Ca. 0,5-0,6 km 

12 E18 gjennom Ørje, vedtatt 

1986 17 Regulert  

Ca. 0,5-0,6 km  

13 

Krogstad 27-29 

Regulert. Ca. 25 av  

dem er utenfor kdpl3 

1,5-1,8 km fra 

feltet i nord 

14 Øst for Kilebu/Åstoppen og 

Krogstad 40 Uregulert 

Ca. 1 km 

 SUM 262 
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1Gangavstand til sentrum er målt til rundkjøringen i kjernesentrum. Avstandene er målt på digitale kart, 
og det kan tillegges 10% i de anslåtte avstandene.  
2Antall ubebygde tomter. Det var i 2017 opplyst av utbygger at ca. 55 tomter var solgt.  
3Kdpl er forkortelse for avgrensning kommunedelplan Ørje 2007-2019. 
4Ved tettere utbygging er det mulig å opparbeide ca. 20-23 boliger.  
 

 

Figur 3. Utsnitt fra Kommunedelplan Ørje 2007-2019.  
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Den nordlige delen av Krogstad er var tiltenkt golfbane da den ble vedtatt i 2007 og er følgelig ikke avsatt 

til boligformål i kommunedelplan Ørje 2007-2019. I kartlegging av ledige tomter er derfor telt ledige 

tomter i Reguleringsplan for Krogstad vedtatt i 2003 i tabell 1. 

 

Det er ingen arealer avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommunedelplanens arealdel som ikke er nevnt 

over. Totalt er ledig boligkapasitet i Ørje på 262 i tabell 1, åtte boenheter langs fv.21 i sør og 20 boenheter 

som transformasjon/fortetting, dvs. 290 boliger per 31.12.2017. Disse potensielle boligene utgjør ledig 

boligkapasitet i Ørje innenfor kommunedelplanområdet. Noen få av disse er utenfor 

tettstedsavgrensningen for Ørje, jf. fylkesplanen.  

 

Kommuneplanens Arealdel 2005-2016 viser arealer utenfor kommunedelplanområdet og utenfor 

reguleringsplanene nevnt i tabell 1. Utenfor Ørje viser en reguleringsplan ved Otteid 10 eneboligtomter, 

og de er per dags dato ubebygde. Det er videre avsatt Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) 

med tillatt spredt boligbygging og tillatt spredt hytte- og boligbygging. Det er ukjent hvor mange boliger 

som er bygd siden planen ble vedtatt i 2005 i LNF-områder, og det er ukjent hvor mange antall boliger 

som er tillatt bygd i de samme områdene. Et skjønn gir en boligkapasitet på 30 boliger utenfor områdene 

nevnte i tabell 1. Det antas at ca. åtte boliger er bygd i de samme områdene siden 2005, hvilket gir 32 

«ledige» boligtomter utenfor kommunedelplanområdet.   

 

3.2.2 TRANSFORMASJON OG FORTETTING 
Mulighetene for transformasjon og fortetting er begrensede i Ørje kjernesentrum og sentrum. Det 

har flere årsaker utover at Ørje sentrum er lite i areal; E18, hensyn til bevaring av eldre 

trehusbebyggelse, bygging av nytt bibliotek, eksisterende offentlig og privat virksomhet og 

eksisterende lav boligbebyggelse. Det er ikke mer areal med grøntstruktur enn det som bør være av 

hensyn til landskap, trivsel og lek, og generelle hensyn til naturmangfold. Mange som bor i Ørje, 

verdsetter nærhet til natur.  

 

Deler av reguleringsplanen for Saga brygge ble oppført i løpet av 2017. Ellers har investorer og 

etterspørsel manglet for realisering av flere større byggeprosjekter i Ørje. 

 

Transformasjon er en løpende vurdering siden nedleggelse av næringsarealer eller annet, kan føre til 

ledige lokaler som kan transformeres. I denne rapporten er det ut fra lokalkunnskap gjort et generelt 

anslag på potensiale 20 boliger økning ved transformasjon. Det er ingen konkrete prosjekter det er 

tatt utgangspunkt i, slik at det kan være et lavere antall enn 20 leiligheter som kan tilrettelegges som 

følge av transformasjon. Det beror først og fremst på utbyggeres interesse og etterspørsel blant 

boligkjøpere. Det generelle inntrykket i dagens marked samt lokal erfaring er at de som gjerne vil 

flytte til Ørje av barnefamilier og yngre, ønsker egen tomt.  
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Feltet Torpåsen Øst er et eksempel på et felt som kunne vært regulert fra frittliggende 

småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus eller kjedehus. Det ville dermed 

være mer aktuelt for par og enslige, men fortløpende. Brårudjordet ligger så sentralt til at høy 

utnytting må oppnås for boligbygging, som lavblokk eller rekkehus, og parkeringskjeller bør vurderes.  

 

Det er ikke gjort en nærmere vurdering av mulighetene for fortetting innenfor arealet som dekkes av 

kommunedelplan Ørje, 2007-2019. Dette skyldes at boligarealene utenfor kjernesentrum i høy grad 

består av bebodde eneboliger på selveide tomter. Det er begrenset med ledige arealer for fortetting, 

jf. første avsnitt over. 

 

Potensialet for fortetting og transformasjon er anslått til ca. 20 boliger i denne rapporten, jf. kapittel 

3.2.  

 

3.2.3 OPPSUMMERING BOLIGKAPASITET 
Boligkapasiteten i Ørje er vurdert til 290 boliger per 31.12.2017. I Marker utenfor 

kommunedelplanområdet er det potensiale for ca. 32 boliger. Samlet gir det en ledig boligkapasitet i 

Marker på 322 boliger per 31.12.2017.  

 

3.3 Boligarealers egnethet  
Egnethet for ulike befolkningsgrupper er i utredningen vurdert etter følgende temaer: 

- gangavstand til sentrum 

- terreng for gange 

- boligtype 

- befolknings-/målgruppers preferanser; pensjonister, barnefamilier, par etc. 

 

3.3.1 GANGAVSTAND TIL SENTRUM 
Gangavstand til sentrum varierer fra 0 – 3 km for arealer nevnt i tabell 1. Avstandene er noe inndelt etter 

relevans for ulike befolkningsgrupper. Kategoriene er: 

• 0 = mindre enn 200 meter fra matbutikk ved rundkjøringen/rundkjøringen i sentrum,  

• 1 = 200 – 700 meter,  

• 2 = 701 – 1200 meter,  

• 3 = 1201 – 1900 meter, 

• 4 = mer enn 1900 meter.  

 

Ved avstand mer enn 200 meter er det naturlig at andelen transport med bil øker med økende avstand. 

Ved avstand mer enn 1,2 km er andelen som bruker bil kanskje høyere enn de som går. Om sommeren 

kan andelen reiser uten bil øke noe på grunn av mulighet for bruk av sykkel og mer attraktivt å gå. I denne 
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analysen vurderes felt i avstandsklasse 3 og 4 felter som der beboere har høy andel reiser med bruk av bil 

for handel, pendling, til og fra trening o.l.  

 

 

Figur 4. Avstand til hvert felt til sentrum er målt fra et representativt sted i feltet til rundkjøringen i 

sentrum vist med svart merke eller til matbutikk ved rundkjøringen.  

 

Avstand fra sentrum er målt i avstand til rundkjøringen i Storgata eller til matbutikk ca. 50-100 meter fra 

rundkjøringen om det er nærmere, figur 4. Naturlig gangavstand er målt på digitale kart og deretter er det 

lagt til 10-20% for svinger o.l.  

 

Avstandsklassene 0 og 1 innebærer opptil 700 meter fra sentrum, se tabell 2 i kapittel 3.3.5. I disse inngår 

Brårudjordet, Kilebu, Saga brygge og E18 gjennom Ørje (vedtatt 1986). Feltene som er lengst unna, inngår 

i kategori 4 mer enn 1900 meter fra sentrum. Alle de fem feltene på området Lihammeren, feltet vest for 

Rødenessjøen og nordlige deler av feltet Mosebyneset er i avstandsklasse 4.     

 

3.3.2 TERRENG  
Terreng for gange innebærer de tre kategoriene: 

• flatt 

• ganske flatt 

• bratt  

Det er gjort en enkel vurdering. Jo brattere det er, jo mindre attraktivt er det for gange generelt og for 

eldre og barn spesielt. Felt i kategorien bratt vil være lite attraktive for eldre og bevegelseshemmede.  
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De bratteste adkomstene mellom felt og sentrum er alle de fem feltene i området Lihammeren. De må 

enten ferdes langs fv. 843 eller via tursti, fortau og langs vei og på turvei mellom sentrum og feltene, og 

begge alternativene er bratte. Terrengsforskjellen er fra ca. 120 m.o.h. ved kryssing av Haldenvassdraget 

til ca. 180-182 m.o.h. på Lihammeren, og sentrum ligger på ca. 121 m.o.h.  

 

Brårudjordet er det eneste feltet som er flatt, selv om det innebærer 1-2 meters stigning opp til 

rundkjøringen som er målestedet.  

 

Alle de andre feltene er i kategori ganske flatt, dvs. at det er lave terrengforskjeller maks. ca. 5-7 meter. 

Noen av feltene har havnet i den kategorien fordi gange på strekning innebærer flere mindre/svært lave 

stigninger og hellinger.  

 

3.3.3 BOLIGTYPER 
Boligtyper er vurdert etter hva slags type boliger som er tilgjengelige av arealer i kommunedelplanen og 

formål boligbebyggelse i reguleringsplaner. Boligtypene kan vurderes opp mot befolkningsutvikling og 

befolknings-/målgrupper. I de aller fleste regulerte feltene for boligbebyggelse er det regulert til 

eneboliger, se tabell 2 kapittel 3.3.5. Kilebu er en av få der det er regulert til konsentrert 

småhusbebyggelse som rekkehus eller kjedehus. Saga brygge er et felt der det er regulert til lavblokk. 

Begge disse feltene er i avstandsklasse 200-700 meter fra kjernesentrum. Brårudjordet er det eneste 

feltet i kjernesentrum der det kan detaljreguleres i noen mindre felt til boligbebyggelse med høy utnytting 

som lavblokk og/eller rekkehus.  

 

3.3.4 BEFOLKNINGSGRUPPER OG MÅLGRUPPER  
Befolkningsgrupper og målgrupper: I denne analysen gjøres en enklere analyse av egnethet for de ulike 

gruppene. Gruppene har typiske kjennetegn, og feltene er vurdert i fht. hva hver gruppe aller helst 

verdsetter og etterspør, f.eks. nærhet til butikk, nærhet til skole, nærhet til stille og trygge boligfelt med 

mulighet for lek og rekreasjon. Boligtype er i en viss grad tatt i denne vurderingen.  

 

Gruppe 1 Eldre: 

For aldersgruppen 67+ år bør gangavstanden være maks. 1 km til matbutikk og andre daglige gjøremål, og 

for de av dem som bruker rullator eller stokk bør avstanden ikke være mer enn 100 – 200 meter. 

Terrenget bør være flatt eller svak helling. De ønsker mindre, lettstelte leiligheter.  

 

I denne kategorien inngår Brårudjordet. I tillegg delvis feltene Kilebu, Saga brygge, og E18 gjennom Ørje 

fra 1986.  

 

Gruppe 2 Barnefamilier: 

Barnefamilier bør ha maks. 1-3 km gangavstand til skole, butikk o.l. Ved lengre avstander blir bilbasert 

transport benyttet. Ved avstander på mer enn 1 km blir bilbasert transport ofte benyttet. En høy andel i 
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Ørje og Marker vil uansett bruke bil til og fra jobb. Barnefamilier i som ønsker å bo i Marker, ønsker 

primært enebolig med hageareal og et trygt og skjermet miljø for lek og uteopphold.  

 

I denne kategorien inngår alle feltene bortsett fra feltene nevnt under gruppe 1.  

 

Gruppe 3 Par og enslige: 

Gruppen omfatter unge i etablererfase samt enslige og par i alle aldre inntil 67 år. Det utelukker likevel 

ikke at personer over 67 år kan inngå i denne gruppen. Personene synes det er attraktivt med en mindre 

bolig, og de ønsker noe eget uteareal. Rekkehus, kjedehus og tomanns-/flermannsboliger kan være 

aktuelt.   

 

I denne kategorien inngår feltene Kilebu, Saga brygge, E18 gjennom Ørje (1986), Krogstad og Øst for 

Kilebu/Åstoppen/Krogstad.  

 

3.3.5 VURDERING AV BOLIGAREALERS EGNETHET 
Vurdering av de ulike feltene etter kriteriene i kap. 3.3.1-3.3.4 gir samlet en vurdering av hver felt, se 

tabell 2.  

 

Vurdering av egnethet for befolkningsgruppe er noe overlappende med de andre kriteriene. Den står 

derfor både for en oppsummering/overlapping og en egen kategori. Både for boligtype og 

befolkningsgruppe er det hovedtypen som først og fremst er beskrevet.  

 

Av tabell 2 fremkommer at: 

- Kombinasjonen enebolig, lang avstand og bratt terreng gjør Lihammeren relativt uaktuelt for 

eldre-gruppen. Lang avstand og bratt terreng gjør det alene ganske uaktuelt for mange eldre.  

- Avstand mer enn 1900 meter fra Ørje sentrum gjør feltet Mosebyneset og feltene på Lihammeren 

relativt uaktuelle for eldre-gruppen.  

- Boligfeltene Krogstad, Kilebu og øst for disse har relativt flatt terreng bortsett fra krysningen i bro 

over nye E18. Avstanden til sentrum gjør disse feltene delvis attraktive for eldre.  

- Brårudjordet peker seg ut som det mest aktuelle for utbygging for eldre. Arealets beliggenhet gjør 

at det mest egnede er blokkbebyggelse alene eller i kombinasjon med konsentrert 

småhusbebyggelse, for relativt høy utnyttingsgrad med mindre leiligheter egnede for eldre.  
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Tabell 2. Vurdering av egnethet for utbygging av boliger og for ulike beboere.   

Navn på reguleringsplan 

eller område 

Gangavstand  

til sentrum 

Terreng for 

gange 

Boligtyper Befolkningsgruppe  

Lihammeren 4 Bratt Eneboliger Gruppe 2  

Nord for Lihammeren I 4  Bratt Eneboliger  Gruppe 2 

Nord for Lihammeren II 4  Bratt Ikke regulert Gruppe 2 

Vest for Rødenessjøen 4  Ganske flatt Ikke regulert Gruppe 2 

Øst for Lihammeren 4  Bratt Ikke regulert Gruppe 2 

Sør for Lihammeren 4 Bratt Ikke regulert Gruppe 2 

Mosebyneset 3 og 4 Ganske flatt Eneboliger  Gruppe 2 

Torpåsen Øst 3  Ganske flatt Eneboliger  Gruppe 2 

Brårudjordet 

0 Flatt Krever 

detaljregulering.  

Gruppe 1 

Kilebu 

1   Ganske flatt Konsentrert 

småhusbebyggelse 

m.m. 

Gruppe 1 og 3 

Saga brygge 1 Ganske flatt Blokkbebyggelse Delvis gruppe 1 og 3 

E18 gjennom Ørje, vedtatt 

1986 

1  Ganske flatt Konsentrert 

småhusbebyggelse 

m.m. 

Delvis gruppe 1 og 3 

Krogstad 

3 Ganske flatt Eneboliger, noen 

tomannsboliger 

Gruppe 2, sekundært 

3 

Øst for Kilebu/Åstoppen 

og Krogstad 

2  Ganske flatt Ikke regulert Primært 2 og 3, 

avhenger av 

reguleringsplan 

 

3.4 Mulighet for klimavennlig transport til og fra Krogstad-
feltet 
Avstandene for transport er gitt i tabell 1 og 2 for Krogstad-feltet. Avstanden til og fra sentrum for det 

nordligste feltet i gjeldende reguleringsplan for Krogstad er 1,5-1,8 km. Dette er innenfor hva de fleste 

barn og unge i sykkelalder selvstendig kan sykle, men trafikksikkerhet ved blandet trafikk kan utgjøre et 

hinder for å slippe mindre barn ut på denne skoleveien. Det er en akseptabel avstand for sykling til og fra 

arbeid og fritidsaktiviteter. Terrenget er relativt flatt. Graden av tilrettelegging vil derimot være sterkt 

avgjørende for ferdsel til fots og på sykkel til og fra Krogstad-feltet på grunn av trafikksikkerhet, trygghet 

og blanding med motortrafikk. 

 

Sammenlignet med andre boligfelt og aktuelle boligområder i Ørje, kan det ikke sies at utbygging og 

utvidelse av Krogstad-feltet vil gi økt klima- og miljøfiendtlig transport. Ved avstander mer enn 1 km er 

det påregnelig at flere vil bruke motorisert ferdsel fremfor å gå eller sykle. For noen betyr graden av 



 

 

19 

 

tilrettelegging for gående og syklende mye for å sikre trivsel og trygghet ved ferdsel til fots og på sykkel. 

Ved å øke tilretteleggingen kan andelen som bruker sykkel og vandrer øke inntil en viss avstand. Årsaken 

til ferdselen er også medvirkende til hvilken transportmåte man velger. Skal tre personer i en familie i ett 

og samme ærend i sentrum kan tilbøyeligheten til å bruke bil være større ved avstander større enn 1 km 

uansett tilrettelegging og trygghet ved sykling og vandring. Er hensikten med ferdselen mosjon og noe 

annet, vil lav trygghet være til hinder for bruk av sykkel og vandring. Teorien er at jo større grad av 

tilrettelegging for gående og syklende innenfor 1-3 km fra sentrum, jo flere vil sykle og gå fra A til B. 

Tilretteleggingen skal øke trafikksikkerheten og – framkommeligheten for gående og syklende.  

 

Bruken av sykkel og gange som transportmåte til og fra sentrum – Krogstad krever derfor en vurdering av 

om det er mulig å tilrettelegge på en god måte for gående og syklende. Dette kan gjøres på flere måter: 

- Snarveier utenom eksisterende adkomstveier som forkorter avstand. 

- Bygging av fortau eller gang- og sykkelveg som gjør det mer trygt og trafikksikkert 

- Regulering av fartsgrense 

- Bygge nye adkomstveier med bredde som gir bedre rom for blandet trafikk 

- Bedre skilting langs fylkesvei 21 om skolevei/syklister 

 

Alle strekpunktene er aktuelle på hver sin måte i utvidelse og videre utbygging av Krogstad. Det må 

vektlegges tiltak og hensyn som bedre tilrettelegger forhold for beboere i det eksisterende boligfeltet 

Krogstad og sikrer god tilrettelegging for utvidelsen. Dette må utredes i planarbeidet.  

 

3.5 Konsekvenser for handel for forretningslivet i Ørje 
Forretningslivet i sentrum må sees i sammenheng med valg av transportmiddel. En pensjonist som har 

utgått fra arbeidslivet, vil ikke ha behov for transport til og fra arbeid og har mer fleksibilitet i når innkjøp 

skal gjøres, tidsbruk og evt. kombinasjoner med andre aktiviteter. Yrkesaktive vil derimot ha behov for 

transport til og fra arbeid og har generelt mindre fleksibilitet i når innkjøp skal gjøres og tidsbruk. Færre 

pensjonister kjører bil enn generelt i befolkningen over 18 år. Pensjonister vil derfor hyppigere foretrekke 

leiligheter i kjernesentrum i kort gåavstand til daglige innkjøp. De som pendler til et arbeidssted utenfor 

Marker kommune og likevel kjører bil, vil kunne benytte seg av forretningslivet i Ørje etter arbeidstid når 

de likevel er på vei hjem med bil. Kollektivtilbudet til og fra Ørje er dårlig, både på grunn av få avganger og 

lengre reisevei og bytte ved bruk av buss. De som bor og jobber i Marker vil kanskje oftere bruke Ørjes 

vare- og tjenestetilbud.  

 

Antall yrkesaktive i Marker som arbeider i kommunen, er 953 i år 2011 (SSB). I 2011 var antall yrkesaktive 

i alderen 20-67 år 1517 personer, og antall ikke yrkesaktive i samme aldergruppe var 552 personer. Dette 

betyr at over 500 personer pendlet ut av kommunen i 2011. Yrkesaktive 15-20 år og eldre enn 67 år er 

ikke tatt med i denne oversikten.  
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Mange bruker bil eller sykkel når avstanden til arbeidsstedet overstiger 1 km. Ved avstander over 2 km er 

det naturlig for mange å bruke bil selv om en del bruker sykkel. Premisset for mange for å bruke sykkel er 

at det er tilrettelagt gjennom egne gang- og sykkelveier, fortau eller turveier eller på annen måte er 

trafikksikkert. Sykling på fylkesvei og kommunale veier betinger at det er lavere hastighet, aller helst 

under 50 km/t. Bredde på veien og oversiktlighet/sikt for ulike trafikanter er også med og avgjør bruk av 

sykkel og gange. Busstransport er lite brukt i Marker siden det er få rutebusser utover skolerutene.  

 

De eksisterende grensehandelen fra Ørje til Töcksfors er sannsynlig vil fortsette i framtiden siden det er 

det nærmeste handelssentrum utenfor Ørje. Avstanden mellom Ørje og Töcksfors er ca. 10 km. Avstanden 

til nærmeste matbutikk og handelssentrum i vest er Mysen, ca. to mil fra Ørje.  

 

Marker er en grensekommune der en vesentlig del av kundegrunnlaget også skyldes trafikkerende 

gjennom Ørje siden E18 går gjennom stedet. Årlig døgntrafikk (ÅDT) for E18 gjennom Ørje er i 2016 

beregnet til 6 442 kjøretøy i flg. Statens vegvesen veidatabase. Andelen lange kjøretøy er 15%. 

Trafikkmengde på fv. 21 nord for E18 i Ørje er beregnet til 1425 ÅDT, og trafikkmengden mellom E18 og 

rundkjøringen i Ørje er beregnet til 2025 ÅDT.  

 

Ut fra de foreliggende forhold kan det ikke sies at utbygging på Krogstad vil være negativt for 

forretningslivet i Ørje. Jo flere innbyggere i Ørje, jo bedre for forretningslivet i Ørje selv om det må 

påregnes noe handelslekkasje til Töcksfors, Mysen og andre steder lenger bort. Økt befolkning og satsing 

på barnefamilier vil være positivt for forretningslivet i Ørje, f.eks. matbutikker, sportsbutikk, frisører og 

serveringssteder. Flere beboere på Krogstad vil kunne støtte oppunder dette, og det samme vil bedre 

tilrettelegging for gående og syklende gjøre.  

 

4. DRØFTING 
 

I kapittel 3.5 er det konkludert at økning i antall innbyggere i Ørje vil styrke forretningslivet i Ørje. Dette 

gjelder også utbygging på Krogstad. Dette gjelder selv om noe handelslekkasje vil skje til andre 

kommuner.  

 

I kapittel 3.4 knyttes klimavennlige reisemåter som gåing og sykling opp mot grad tilrettelegging og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter. Dette gjelder for Krogstad og andre felt for boligbygging som er 

>700 meter. For Krogstad som er 1,5-1,8 km fra kjernesentrum er det mest klimavennlig gevinst å hente 

ved at barn og unge i størst mulig grad i daglige gjøremål kan ferdes til fots og på sykkel. Det samme 

gjelder voksne som arbeider i Ørje, og den andelen er betydelig selv om hvor mange som arbeider og bor i 

Ørje er ukjent.   

 

For å legge bedre til rette for at yngre eldre bedre kan klare seg selv i hverdagen lengre, er det 

hensiktsmessig å legge opp til flere tomanns-/flermannsboliger/rekkehus/kjedehus/lavblokk i ny 

boligbebyggelse. Spesielt gjelder dette boligbebyggelse i sentrum og like utenfor. Høy utnytting må 
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oppnås for boliger i kjernesentrum, også fordi ledige arealer og for transformasjon og fortetting i 

kjernesentrum er svært begrenset. For gruppen par og enslige kan det være hensiktsmessig å tilby 

tomanns-/flermannsboliger/rekkehus/kjedehus i nye boligfelt. Det er i samsvar med målsettinger i 

Kommuneplanens Samfunnsdel 2016-2028 om mer variert boligbebyggelse for framtidens 

befolkningssammensetning.   

 

Boligmarkedene endrer seg, og de mest attraktive tomtene blir bebygd først. Kanskje er boligtomtene og -

arealene på Lihammeren mindre etterspurte enn nye på Mosebyneset, Krogstad og Kilebu. Marker 

kommune oppgir at det er svært lav etterspørsel etter boligtomter på Lihammeren og de uregulerte 

feltene rundt eksisterende boligfelt på Lihammeren.  

 

Det avsatte boligarealet øst for Kilebu/Åstoppen og Krogstad har grunneier foreløpig ikke vært interessert 

i å bruke til boligformål.  

 

Fastsetting av ulike tall i kartleggingen innebærer en viss usikkerhet fordi tallene ikke er helt nøyaktige og 

noe skjønnsbaserte, men usikkerheten anses å være relativt liten slik at det ikke rokker ved 

hovedresultatene og konklusjonene i utredningen.  

 

Marker har nærhet til vassdrag, kulturlandskap og skog som gir attraktivitet for potensielle beboere. Dette 

er vist til i Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028. Folkehelse er viktig å satse på for å skape en sunn 

befolkning, også en eldre befolkning som skal holde seg friskere lengre. Krogstad-feltet kan tilby flere av 

disse godene, og det er viktig å tilrettelegge for i ny reguleringsplan med bestemmelser. Det er eldre, 

yngre og barnefamilier som vil trives med nærhet til skog og natur, og samtidig vil ha kort kjøre-

/sykkelavstand til sentrum. Det kan derfor også ved ny boligbebyggelse på Krogstad også legges opp til en 

litt variert boligtypesammensetning, f.eks. rekkehus, tomannsboliger og eneboliger.  

 

Nærhet til sjø er ikke tatt med i inndelingen over mål-/befolkningsgrupper siden det ikke er knyttet 

spesielt til noen av dem. Likevel kan utsikt og nærhet til Rødenessjøen være tellende for attraktivitet i og 

ved Ørje.  

 

Økningen i Marker etter PANDA-modellen ligger noe over økning ved middels nasjonal vekst, og 

prognosen med 734 nye innbyggere fram til 2040 kan være noe overambisiøst. Det legges det derfor til 

grunn at et beregnet boligbehov for 333,5 nye boliger fram til 2040, dekker både et faktisk boligbehov og 

et overskudd der kjøpere kan velge. Det beregnede ledige boligantallet i avsatte og regulerte boligfelter 

og transformasjon er 290 i Ørje totalt 322 i Marker kommune. Dette gir grunnlag for utsiling og rekkefølge 

for utbygging i overordnet planlegging.  

 

Ut fra overordnede føringer, sentrumsutviklingen samt kriteriene og vurderingene gitt i tabell 2 kan visse 

retningslinjer formuleres: 
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- utvidelse av boligfelt i avstandsklasse 4 og lenger bort fra sentrum bør ikke prioriteres ut fra 

klimahensyn. Utvidelse av slike kan være i strid med overordnede føringer og kan svekke 

sentrumsdannelsen i Ørje. Samtidig kan det ut fra et ønske om vitalt handelssentrum i Ørje og 

økning i / beholde innbyggertallet være å ta hensyn til etterspørsel i markedet.  

- Uregulerte arealer som er avsatt i overordnet arealplan til boligformål, med beliggenhet lik eller 

mer enn 2 km fra Ørje sentrum bør vurderes på ny ved rullering av overordnet arealplan. Disse 

arealene bør prioriteres bak arealer nærmere sentrum enn 2 km.  

- Bratthet i terrenget for gående og syklende og liten etterspørsel etter boligtomter kan være 

tilleggskriterier for utsiling av boligarealer ved rullering av overordnet arealplan. Nærhet til 

vassdrag kan være et annet.  

- Det må sikres en boligtypevariasjon i de arealene som skal reguleres for boligformål. Det er viktig 

å avsette for framtidig eldrebølge, og det er viktig å tilby attraktive boligtomter for unge i 

etablererfasen, par, enslige og barnefamilier.  

- Det er ikke realistisk ut fra ledig boligkapasitet og boligbehov å anta at alle arealene som er avsatt 

i overordnet arealplan vil bli utbygd innenfor planperioden. En naturlig tilnærming vil kunne være 

å prioritere arealer nær og i eksisterende bebyggelse innenfor 2 km fra sentrum.  

 

Selv om det til enhver tid må være et overskudd av ledig boligareal for å kunne tilby attraktive og 

ulike typer boliger med beliggenhet for ulike målgrupper, må det være samfunnsøkonomisk å bygge 

på hvert felt for boligbebyggelse. Det er kostbart å bygge ut hvert felt i form av teknisk infrastruktur 

m.m. for bare en andel boliger. Flere kommuner har i overordnet arealplan lagt opp til en 

boligkapasitet som dekker behovet langt utover en planperiode på 12 år. Ved å legge opp til 

boligkapasitet som dekker de neste 30 år, kan det brukes bestemmelser som beskriver rekkefølge for 

regulering og utbygging av de ulike feltene.   

 

En strategi for å styrke styringen av planleggingen mht. utbygging av arealer for boligformål i Ørje og 

Marker vil være å: 

- Redusere antallet felt med boligformål i overordnede arealplaner slik at arealene 

samstemmer med framtidens befolkningsprognoser  

o I planperioden 

o Innenfor 2-3 planperioder 

- Innføre rekkefølgebestemmelser for utbygging av de ulike feltene 

- Velge felter etter gode kriterier slik at utsiling av felter ved rullering av overordnet arealplan blir 

framtidsrettet og i tråd med nasjonale og regionale målsettinger, samt kommuneplanens 

samfunnsdel 

Tettstedsavgrensningen for Ørje i Fylkesplan Østfold mot 2050 bør gås gjennom på nytt, og feltene for 

boligformål bør vurderes på bakgrunn av og kriterier og konklusjoner gitt i denne rapporten.  
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5. KONKLUSJON 
Denne utredningen har tatt for seg strategier for boligbygging i Marker kommune med vekt på Ørje. Det 

er lagt vekt på sentrumsdannelse, klimavennlig transport, barn og unge, handelslivet, innbyggertallet, 

befolkningsprognoser, ulike befolkningsgruppers behov og boligtyper. Konklusjonen er at det må legges 

opp til høy utnytting i kjernesentrum og nær dette med mindre leiligheter i form av lavblokk og rekkehus. 

Videre er det gunstig å legge opp til boenheter for ulike befolkningsgrupper i avstand opptil ca. 1,9 km fra 

sentrum, slik som på Krogstad. Det er samtidig veldig viktig å legge til rette for klimavennlig transport 

mellom sentrum og boligfelt utenfor kjernesentrum, og rapporten beskriver ulike tiltak.  

 

Nye innbyggere er viktig for forretningslivet i Ørje. En utbygging på Krogstad er under disse 

forutsetningene positivt for Ørje og Marker kommune.  

 

Dersom man velger å legge opp til flere boenheter, dvs. høyere boligkapasitet, enn det som 

befolkningsprognosene tilsier i planperioden, bør sentrumsnære felter prioriteres. Attraktivitet for 

barnefamilier og yngre par og enslige er viktig å vektlegge for å tiltrekke seg innbyggere i yrkesaktiv alder.  

 

I overordnet arealplan er det hensiktsmessig ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv å ha bestemmelser 

for arealene avsatt til framtidig boligbebyggelse, som beskriver hvilke felter som skal bygges ut før andre.  
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VEDLEGG 1 TETTSTEDSAVGRENSNING FOR ØRJE 

 

 

Basert på gjeldende Kommunedelplan for Ørje 2007-2019 og drøfting med Østfold fylkeskommune ble det 

i «Fylkesplan Østfold mot 2050» foretatt en tettstedsavgrensning for Ørje. Den er markert med grønn linje. 

Kilde: Fylkesplan Østfold mot 2050, Østfold fylkeskommune.  

 


