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KOMMUNIKASJONSNOTAT TIL BRUK FOR GLOMMABANEN (IØU/3.4.2014) 

Formål: Støtte Glommabanens mulighetsstudie med informasjon om ”stasjonsbyene” og regionens 

målsettinger og visjoner for egen vekst og utvikling.  

Bakgrunn: Forespørsel om sammenstilling fra Glommabanen til IØU etter innspill fra flere 

eierkommune ordførere under Glommabaneseminar. Informasjonen er hentet inn fra kommunene 

selv og Østfold Analyse. 

Kommunikasjon fra Glommabanen: 
 Glommabanen vil gi Østfold sterk identitet, høy attraksjonskraft, attraktiv tverrforbindelse og 

sterkt bidra til å gjøre fylket til en naturlig avlaster av hovedstaden!  
 Glommabanen Indre, fra Askim til Sarpsborg/Kalnes , vil sterkt bidra til å knytte fylket sammen på 

tvers! 
 Glommabanen Indre er samfunnsøkonomisk godt forsvarlig, ut fra at sporet mellom Askim og 

Sarpsborg ligger der i dag, og Staten nå investerer i Europas mest moderne signalanlegg på 
strekningen. 

 Utbyggingen foreslås med Glommabanen Indre som første etappe som kan stå ferdig ????? 
Etappe 2 mellom Sarpsborg og Fredrikstad tilpasses fremdriften av ferdige dobbeltspor gjennom 
fylket og nye kollektive knutepunkter begge steder 

 

Askim  

 Askim i 2013: 15.478 innbyggere. 
 13.000 av de bor i tettsted med gang/sykkelavstand til jernbane/buss. 

 
 Askim i 2030: 20.000 innbyggere. 

 Basert på en årlig vekst med 1,5 % som nabokommunen Eidsberg. 
 Kommunen har et komprimert areal og et levende sentrum, med omkringliggende dyrkbar 

mark og lett tilgjengelige rekreasjonsområder.    
 I sentrum og i de sentrumsnære områdene er det stort potensial for fortetting som støtter 

opp under eksisterende bebyggelse. 
 Askim kommune tilrettelegger for befolkningsvekst ved å utarbeide tre store 

områdereguleringer.  

Eidsberg 

 Eidsberg i 2013: 11.329 innbyggere. 
 Befolkningsveksten har de senere år ligget på ca. 1,5 % pr. år. Dette er omtrent det dobbelte 

av den veksten på 0,7 % pr. år som ble forutsatt i kommuneplan 2005 – 2017. 
 
 Eidsberg i 2030: 15.000 innbyggere. 

 Statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose for middels vekst (MMMM) er lagt til grunn for 
planarbeidet. Den innebærer en årlig gjennomsnittlig vekst på nærmere 1,5 %.  

 Ny kommuneplan under utvikling underbygger vekstpotensialet. 
 

Rakkestad 

 Rakkestad i 2013:  8.000 innbyggere. 
 Befolkningsveksten i de tre siste årene er ca. 4,5 prosent 

 
 Rakkestad i 2030: 11.000 innbyggere. 
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 Innen 2030 passerer Rakkestad kommune ifølge SSBs prognoser og kommunens egen 
kommuneplan 10 000 innbyggere. Hvis utviklingen blir som i de siste tre årene, er 
folketallet nærmere 11 000 enn 10 000 innbyggere i 2030.  

Spydeberg 

 Spydeberg i 2013: 5.474 innbyggere (hele kommunen) 
 Tettstedene Spydeberg og Knapstad har i 2013 5-6000 innbyggere (SSB). Sett under ett utgjør 

de to tettstedene et bosettingstyngdepunkt i Indre Østfolds nordvestre del, med kort reisevei 
til Follo og Oslo-regionen.  

  
 Spydeberg i 2030: 8.750 innbyggere (hele kommunen, vekst Knapstad kommer i tillegg) 

 Befolkningsestimatet 2030 baserer seg på igangsatte reguleringsplaner, avsatte arealer i 
kommunedelplan for sentrum 2012-2024 samt innspill til arealbruk i tilknytning til 
kommuneplanprosess. 

 Framtidig utbygging er i gjeldende kommuneplan og i kommunedelplan for sentrum lagt til 
sentrumssonen (se illustrasjon under). Størst utbygging er planlagt i eller i nærheten av 
tettstedets sentrum, med kort vei til Spydeberg stasjon. 

Regionen samlet Østfold Analyse basert på PANDA-modellen 

 

 

KOMMUNENS FREMSKRIVING

Kommune 2013 2030 2030

Askim 15647 18460 20000

Eidsberg 11329 13737 15000

Rakkestad 7932 9276 11000

Øvrige kommuner 25351 29768 33044

Samlet 60259 71241 79044

Innbyggere

PANDA -MODELLEN


