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Dette er en kortfattet årsrapport for arbeidet 
under samarbeidsavtalen om areal- og transport-
utvikling i Nedre Glomma, også referert til som  
Bypakke Nedre Glomma. Hensikten er å summere 
opp året som gikk, til orientering for styrings- 
organene og partene i samarbeidet. Samarbeids-
avtalen av 2016 løper ut juni 2021.

For oppfølging av belønningsordningen og mål  
om nullvekst i personbiltrafikken, viser vi til  
årlig rapportering til Samferdselsdepartementet.  
Det er inngått avtale om belønningstilskudd for 
årene 2018 og 2019. Tiltakene finansiert av  
belønningstilskudd omtales ikke i denne års- 
rapporten.

Samarbeidsavtalen om areal-  
og transportutvikling i Nedre Glomma
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Samarbeidet er organisert ved at partene er  
representert i ulike organ som forbereder saker, 
fatter vedtak og innstiller til behandling hos 
partene. Samarbeidet er bygd på konsensus,  
ikke flertallsavgjørelser.

Styringsgruppa
Styringsgruppa bestod i 2018 av:

Ole Haabeth (Ap), leder
Østfold fylkeskommune

Olav Ingebjørn Moe (KrF)
Østfold fylkeskommune

Tor Prøitz (H)
Østfold fylkeskommune

Sindre Martinsen-Evje (Ap)
Sarpsborg kommune

Linda Engsmyr (Ap)
Sarpsborg kommune

Ann-Hege Indrevoll (H)/ Harald Rønneberg (H)
Sarpsborg kommune (Rønneberg fra mars)

Jon-Ivar Nygård (Ap)
Fredrikstad kommune

Kari Agerup (Ap)
Fredrikstad kommune

Truls Velgaard (H)
Fredrikstad kommune

Turid Stubø Johnsen/ Bjørne Grimsrud
Statens vegvesen (Grimsrud fra november)

Ove Skovdahl
Jernbanedirektoratet

Observatør: Eivind Borge
Hvaler kommune

Det er oppnevnt vararepresentanter for  
medlemmene i styringsgruppa. Styringsgruppa 
avholdt åtte møter i 2018 hvorav ett av møtene 
var et ekstraordinært møte for å behandle opp-
datering av de lokale vedtakene om finansiering 
av Bypakke Nedre Glomma. Prosjektleder har 
sekretæransvar for møtene i styringsgruppa,  
men oppgaven ivaretas ved hjelp av fylkeskom-
munens sekretariat.

Organisering
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Referansegruppa
Svein Larsen (Ap)
Sarpsborg kommune

Tor Egil Brusevold (Ap)
Sarpsborg kommune

Therese Thorbjørnsen (Ap)
Sarpsborg kommune

Marit Kildedal (H)
Sarpsborg kommune

Stein Erik Westlie (FrP)
Sarpsborg kommune

Bjørnar Laabak (FrP)
Fredrikstad kommune

Hans Ek (Sp)
Fredrikstad kommune

Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Fredrikstad kommune

Atle Ottesen (Ap)
Fredrikstad kommune

Trond Svandal (V)
Fredrikstad kommune

Cecilie Agnalt (Ap)
Østfold fylkeskommune

Agnes Bossum (FrP)
Østfold fylkeskommune

Roar Lund (H)
Østfold fylkeskommune

Johan Edvard Grimstad (Sp)
Østfold fylkeskommune

Erik Skauen (MDG)
Østfold fylkeskommune

Kjell Arne Græsdal
Fredrikstad Næringsforening

Morgan Pettersen
Sarpsborg Næringsforening

Roald Gulbrandsen
NHO Østfold (det er ikke utpekt ny representant  
etter sammenslåingen til NHO Viken)

Vidar Schei
LO Fredrikstad

Finn Solberg
LO Sarpsborg

I 2018 ble referansegruppa innkalt til tre møter 
som alle omhandlet byvekstavtalene.

Rådmannsutvalget
Bente Meinert, leder
Fredrikstad kommune

Sigmund Vister
Sarpsborg kommune

Håkon Johnsen/ Jostein Haug
Østfold fylkeskommune (Haug fra oktober)

Elisabeth Bechmann
Statens vegvesen

Bjørn Egede-Nissen
Jernbanedirektoratet

Rådmannsutvalget avholdt sju møter i 2018. 
Prosjektleder har sekretæransvar for møtene  
i rådmannsutvalget, men oppgaven er ivaretatt  
ved hjelp av fylkeskommunens sekretariat.
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Koordineringsutvalget
Laila Vestby
Sarpsborg kommune

Steinar Vingerhagen (tom. februar) 
Eirik Berget (februar til april)   
Øystein Buran (fra april)
Fredrikstad kommune

Knut Ramtvedt
Østfold fylkeskommune

Siri Rolland/ May Bjerk Lund
Statens vegvesen, region øst

Håkon Vindenes
Statens vegvesen, region øst

Bjørn Egede-Nissen/ Kirsten Hegsvold
Jernbanedirektoratet (Hegsvold fra august)

Koordineringsutvalget avholdt sju møter i 2018. 
Koordineringsutvalget ledes av prosjektleder 
som også forbereder møtene og fungerer som 
sekretær.

Arbeidsgruppene
Arbeidsgruppe sykkel:

Ledes av Lars Husvik/ Thomas Pettersen
Østfold fylkeskommune (Pettersen overtok i september)

Arbeidsgruppe kollektiv:
Ledes av Marit Aarum
Østfold fylkeskommune

Arbeidsgruppe by- og arealutvikling:
Ledes av Synne Dækko Næss/ Emilie Cosson-Eide
Fredrikstad kommune, (Cosson-Eide overtok i oktober)

Kommunikasjonsgruppa:
Ledes av Vibeke Weibell Eliassen/  
Karoline Vårdal
Prosjektadministrasjonen (Vårdal overtok i oktober)

Arbeidsgruppe HjemJobbHjem:
Ledes av Thomas Sirland
Østfold fylkeskommune (dette er en ny arbeidsgruppe  
og første møte ble avholdt i oktober)

I 2018 har det vært regelmessig møtevirksomhet  
i arbeidsgruppene. 

I sykkelgruppa har det vært utskiftinger og det  
er brukt tid på etableringen av et godt samar-
beid. Det er også arbeidet med forberedelse av 

bysykkelordning, sykkelparkeringer, og flere 
arrangementer rettet mot sykkelglede og positiv 
forsterkning.

I kollektivgruppa har innføringen av et nytt og 
helhetlig rutetilbud vært et sentralt tema i 2018. 
I tillegg har gruppen hatt ansvar for at det ble 
gjennomført en mulighetsstudie for pilot av 
autonom buss, oppgradering av holdeplasser, 
samt innføring av sanntidsinformasjon på busser 
og holdeplasser.

Arbeidsgruppe by- og arealutvikling har fungert 
som utgangspunkt for arbeidsgruppen som har 
forberedt forhandlinger om byvekstavtale. 

Kommunikasjonsgruppa har i tillegg til pågående 
kommunikasjonsarbeid og holdningsskapende 
arbeid jobbet med flere store oppgaver i 2018 
som bomring, InterCity-prosjektet, samt gjennom-
føring av mobilitetsprosjektet cHverdagen.

Arbeidsgruppen for HjemJobbHjem ble etablert 
høsten 2018 og her er næringsforeningene repre-
sentert. Inspiria Science Center er invitert med i 
arbeidsgruppen som observatør. Arbeidsgruppen 
bidrar med vegvalg og utforming av prosjektet.

Prosjektadministrasjonen
Gry Rustad Pettersen
prosjektleder (rådgiver fra august)

Tor Stabbetorp
rådgiver (engasjement ut 2019, 60 prosent)

Vibeke Weibell Eliassen/ Eileén Bergstrøm/  
Karoline Vårdal
Kommunikasjonsansvarlig (Bergstrøm fra juni  
og Vårdal fra september)

Thomas Pettersen
sykkelkoordinator (fra august)

Charlotte Iversen
rådgiver (fungerende prosjektleder fra mars)

Jan Bakke
rådgiver (fra juni til oktober, 40 prosent)

Østfold fylkeskommune er vertskap for  
prosjektadministrasjonen.
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Viktigste saker 2018

Det har vært et aktivt og travelt år for partene  
i samarbeidsavtalen. Flere store saker har vært  
på dagsorden, blant annet:

Oppdatering av lokale bompengevedtak
Staten krever oppdaterte lokale vedtak om 
Bypakke Nedre Glomma for å kunne starte 
opp forhandlingene om en byvekstavtale. 
Det nye vedtaket skulle legge målet om 
nullvekst i personbiltransporten til grunn og 
ha et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for 
prosjektporteføljen. 

De viktigste endringene fra vedtakene fattet  
i 2013:
• Kostnadsrammen for prosjektporteføljen økt 

fra 8 milliarder kroner til 12,3 milliarder kroner.
• Prosjektporteføljen ble noe endret.
• Det legges opp til parallellinnkreving  

av bompenger i fase 2.  

Det ligger ikke inne statlige midler i forslaget  
til finansiering av prosjektporteføljen.

Felles likelydende saksfremlegg for Fredrikstad 
og Sarpsborg kommuner samt Østfold fylkes-
kommune ble behandlet av Styringsgruppa  
24. september 2018.

Planlegging av fv. 109  
Råbekken – Rolvsøysund 
Planforslaget var ferdig i februar 2018. 
Utarbeidelse av saksframlegg og politisk 
be handling før høring pågikk fra februar til 
september 2018. På grunn av tiden som har gått 
siden planforslaget var ferdig, må det gjøres 
enkelte revideringer av planmaterialet før offentlig 
ettersyn. Offentlig ettersyn første halvår 2019. 
Planvedtak i 2019 kan fortsatt være mulig.

Planlegging av fv. 109 Rolvsøysund – Alvim
Planutkast var ventet ferdigstilt november/ 
desember 2018. Planutkastet behandles i 
styringsgruppa i januar 2019. Bane NOR har 
varslet innsigelse til de delene som berører  

Bane NOR, dvs trinn 2 av utbyggingen. Det kan 
være realistisk med planvedtak i 2019.

Utbygging av rv. 110 Ørebekk – Simo 
Strekningen skulle vært åpnet oktober 2017, men 
etter forsinkelser knyttet til krysning av Seutelva 
er åpningen utsatt til sen høst 2019. Det har 
vært uenighet med entreprenør om ansvar for 
utsettelsen. Det er gitt positive tilbakemeldinger 
på hvordan trafikkavvikling har vært gjennomført 
i anleggsperioden, og delstrekninger er åpnet. 
Lokale støyskjermingstiltak er ferdigstilt på 
omtrent 65 boliger.

Kollektivfelt på rv. 111 over Årumbrua
Målet for prosjektet er å få kollektivtrafikken 
raskere gjennom området. I tillegg skal løsningen 
bidra til å redusere tilbakeblokkering av trafikk 
ned på E6. Forslag til reguleringsplan var til 
andregangs behandling i mai. Planutvalget i 
Fredrikstad kommune vedtok da å se prosjektet 
i sammen heng med reguleringsplan for Gretnes-
Sundløkka. Behandling av reguleringsplanen ble 
utsatt, og framdriften for prosjektet er nå uviss. 

Ny bru over Glomma i Fredrikstad
Alternativet mellom Omberg og Torp ble i 2017 
valgt å være korridor for ny bru over Glomma. 
Forslag til kommunedelplan for brua ble lagt 
fram for bypakkeorganene i januar, og ble av 
formannskapet i Fredrikstad kommune lagt ut  
på høring og offentlig ettersyn i perioden  
9. mars – 4. mai 2018. Sluttbehandling skjer 
høsten/ vinteren 2018/ 2019 med endelig ved - 
tak i Fredrikstad bystyre februar 2019. 

Utbygging av InterCity med dobbeltsporet  
jernbane Seut - Klavestad, rv. 110 Simo-St. 
Croix og fv 118 med ny bru over Sarpefossen 
Kommunedelplan og alle tilhørende leveranser 
for dobbeltsporet jernbane med tilhørende 
vegsystem blir delt i to: Dobbeltspor Seut-
Rolvsøy inkludert rv. 110 i Fredrikstad og 
Rolvsøy-Klavestad inkludert fv. 118 og rv. 111. 
Parselldelet er like sør/vest for godsterminalen 
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på Rolvsøy. Inndelingen er gjort av planmessige 
hensyn og har ikke sammenheng med etappevis 
utbygging som er omtalt i handlingsprogram for 
jernbanesektoren.

Utredningsmaterialet for strekningen Seut-
Rolvsøy og rv. 110 Simo-St. Croix er ferdigstilt. 
For stekningen Rolvsøy - Klavestad inkl fv 118 er 
arbeidet med utredningsmateriealet i sluttfasen.

Jernbanedirektoratet har bedt Bane Nor 
vurdere kostnadsreduserende tiltak og 
utbyggingsrekkefølge på Østfoldbanen.  
Det arbeides for en frekvens med to tog i timen 
til Sarpsborg, samt to innsatstog til Fredrikstad 
i rush (det vil si fire tog i timen). Den langsiktige 
målsetningen er fire tog i timen til Sarpsborg 
og to tog i timen til Halden. Årstall for dette er 
imidlertid uavklart. Bane NOR ser nå på ulike 
scenarier for utbygging og sammenheng med 
hensettingsområder i Nedre Glomma. 

Etablering av kollektivfelt/sambruksfelt  
på strekningen rv. 111 Hafslund – Dondern 
På strekningen rv. 111 Hafslund – Dondern plan-
legges det for tosidig kollektivfelt for å gi bussen 
nødvendig fremkommelighet og bidra til endret 
reisemiddelfordeling. Videre planlegges det for et 
ca. 250 meter langt ensidig kollektivfelt i retning 
mot Sarpsborg på rv. 111 øst for rundkjøringen 
ved Dondern.  

På strekningen Hafslund – Dondern inneholder 
planen tosidig tilbud for gående/syklende, som 
består av sykkelveg med fortau nord for rv. 111 
og gang- og sykkelveg på sørsiden av vegen. 
Sykkelveg med fortau etableres langs nordsiden 
av rv. 111 frem til Gamle Iseveg/ Torvaldslyst. 
 
Arbeidet med reguleringsplan for prosjektet er 
i gang for fullt. Planen vil bygge på et allerede 
gjennomført forprosjekt. Det vil bli gjennomført 
en konsekvensutredning for utvalgte fagområder. 
Statens vegvesen jobber med sikte på en vedtatt 
reguleringsplan våren 2020.

Gjennomføring av plan for hovedsykkelveger
Sommeren 2018 ble 1400 meter med ny gang- og 
sykkelveg langs fv. 410 Øyenkilvegen i Fredrikstad 
åpnet. Med åpningen er det nå sammenhengende 
sykkeltrasé til Slevik skole og til Gressvik for de 
som skal til Foten. 

I Sarpsborg ble en 600 meter lang gang- og 
sykkelveg langs Vingulmorksvegen ferdigstilt. 
Det ble også som et delprosjekt til «Ny 
sykkelbru over Glomma» ferdigstilt et sykkelfelt 
langs Opsundvegen og gang- og sykkelveg i 
forlengelsen av Bruvegen mot Norbyvegen.
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Gjennomføring av parkeringsutredning
Kommunene ble i 2017 enige om prinsipper  
som skal legges til grunn for en felles parkerings-
politikk. I Fredrikstad er alle prinsippene fulgt 
opp med unntak av punktet om utprøving av 
innfartsparkering. Her jobbes det med arealer hvor 
innfartsparkering kan etableres når bomringen 
åpner. I 2018 har Sarpsborg kommune fulgt opp 
prinsippene i den felles parkeringspolitikken ved å 
legge til rette for utvidelse av boligsoneparkering, 
etablere langtidsparkeringsplasser i randsonen  
og regulere sentrale bygater til korttidsparkering. 

Nytt rutetilbud for buss
Sommeren 2018 ble det innført nytt rutetilbud 
som skal være bedre egnet for å nå målene  
i samarbeidet. Det vekket et bredt engasjement 
med mange tilbakemeldinger. Østfold kollektiv-
trafikk har gjennomført justeringer for bedre 
tilpasning og vurderer fortløpende nye endringer. 
Så langt er det færre kunder som en følge av 
nedlagt eller redusert tilbud, men ikke så mange 
nye kunder da insentivet for å bruke busstilbudet 
ikke er godt nok uten at det samtidig tas i bruk 
restriktive tiltak. Det er i tillegg behov for økt 
markedsføring av kollektivtilbudet. 

Holdningsskapende arbeid
Gjennom hele året har det vært jobbet for å endre 
innbyggernes holdninger til bruk av personbilen 
når de skal forflytte seg i regionen. Det har vært 
gjennomført Sykle til jobben-aksjon, cHverdagen 
– en kampanje for å endre reisevaner, Europeisk 
mobilitetsuke, kampanje for byferga, samt en 
rekke mindre tiltak som påskjønnelse til syklister, 
busspassasjerer og gående, julekalender, gratis 
skifte til sykkelpiggdekk, gratis vårsjekk av sykkel  
med mer.

Forberedelser til byvekstavtaler
I løpet av året er det lagt ned betydelig 
innsats i samarbeidet for å være forberedt til 
å starte forhandlinger om en byvekstavtale. 
Kunnskapsbygging hos de folkevalgte og 
administrasjon har vært vektlagt. Det er fortsatt 
uvisst når vi vil bli invitert til forhandlinger. 

Belønningstilskudd 
I mai ble regionen tildelt belønningstilskudd 
fra Samferdselsdepartementet. Tildelingen 
ble gjort for kun to år da det er forventet at 
belønningsavtalen avløses av en mer omfattende 
byvekstavtale.

Bypakkekonferansen
Våren 2018 ble den tredje Bypakkekonferansen 
arrangert. Hensikten var todelt – både å forankre 
samarbeidsavtalen og målene vi jobber etter  
i Bypakke Nedre Glomma, men det var også et mål 
å skape en møteplass for partene. Konferansen ble 
arrangert i samarbeid med næringsforeningene, 
og folkevalgte og administrasjon ble invitert.

Den nasjonale sykkelkonferansen
I juni var Nedre Glomma vertskap for den nasjonale 
sykkelkonferansen. Tematikk for konferansen 
var sykkelens rolle i dagens transportsystem. 
Gode eksempler på byer som har lykkes i sin 
sykkelsatsing ble presentert og hovedinnleder 
var byutvikleren Gil Penalosa. Konferansen samlet 
over 300 deltakere. Konferansen arrangeres hvert 
annet år, og er den niende som gjennomføres etter 
år 2000. Den nasjonale sykkelkonferansen er den 
viktigste og største møteplassen for alle som 
jobber med sykkel- og byutvikling i Norge, med 
bidragsytere fra inn- og utland. I 2018 var det  
over 30 ulike foredrag. 

Byutredningen trinn 2
Byutredningen trinn 2 ble gjennomført for  
Nedre Glomma, fokus var særlig på hvordan ulike 
arealalternativer kan bidra til å nå nullvekstmålet. 
Sarpsborg vedtok en samfunnsplan i 2018 som 
fokuserte på behovet av fortetting, og fulgte 
dette opp i sentrumsplanarbeidet med ytterligere 
innstramming.  Fredrikstad startet i 2018 opp 
arbeidet rullering av kommuneplanens arealdel, 
og har varslet en grundig gjennomgang av areal-
strategien. Fylkesplanen «Østfold mot 2050»  
ble vedtatt juni 2018.
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I Bypakke Nedre Glomma jobber vi 
 sammen for å utvikle effektive og 
 miljøvennlige transportsystemer. Slik 
legger vi grunnlaget for en attraktiv 
region hvor det er godt å bo.

Mange bekker små …

bypakkenedreglomma.no


