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Samarbeidsavtalen om areal- og 
transportutvikling i Nedre Glomma

Dette er en kortfattet årsrapport for arbeidet 
under samarbeidsavtalen om areal- og transport-
utvikling i Nedre Glomma, også referert til som 
 Bypakke Nedre Glomma. Rapporteringen skjer i 
tråd med avtaleteksten. Hensikten er å summere 
opp året som gikk til orientering for styrings-
organene og partene i samarbeidet. 

For oppfølging av belønningsordningen og mål 
om nullvekst i personbiltrafikken, viser vi til årlig 
rapportering til Samferdselsdepartementet. 
Tiltakene med belønningstilskudd omtales ikke i 
 årsrapporten for oppfølging av samarbeids avtalen.

Samarbeidsavtalen av 2011 løp ut juni 2016. Par-
tene var enige om å fortsette samarbeidet og har 
alle sluttet seg til ny avtale om samarbeid. Denne 
samarbeidsavtalen bygger på avtalen av 2011, 
men med noen endringer. 

I den nye samarbeidsavtalen er:
• Hensikten med avtalen er forsøkt tydeliggjort 

gjennom en egen formålsparagraf. 

• Målet om et forpliktende samarbeid om 
 arealpolitikken er forsterket. 

• Det operative målet om nullvekst i personbil-
trafikken som er vedtatt i belønningsavtalen 
og som vil være en premiss for en eventuell 
bymiljøavtale, inngår nå i målene for transport-
politikken.

• Oppdrag og fullmakter for politisk styrings-
gruppe og administrativ ledelse, er  oppsummert 
i egne mandat for styrings gruppa og rådmanns-
utvalget. 

Jernbaneverket sluttet seg til samarbeidsavtalen 
fra januar 2016, og har også formelt signert den 
nye samarbeidsavtalen.



Side 5

Organisering

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 2016 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)
Sarpsborg kommune

Jon-Ivar Nygård (AP)
Fredrikstad kommune

Kari Agerup (AP)
Fredrikstad kommune 

Truls Velgaard (H)
Fredrikstad kommune

Turid Stubø Johnsen
Statens vegvesen

Anne Siri Haugen
Jernbaneverket (BaneNOR fra 1. januar 2018) 

Observatør: Eivind Borge
Hvaler kommune

Det er oppnevnt vararepresentanter for 
 medlemmene i styringsgruppa. Styringsgruppa 
avholdt åtte møter i 2016 og i tillegg ble en sak 
behandlet over e-post. I september dro styrings-
gruppa med rådmannsutvalget og koordinerings-
utvalget på studietur til Miljøpakken i Trondheim 
for å lære av deres erfaringer. Prosjektleder er 
sekretær for styringsgruppa.
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Referansegruppa
Referansegruppa bestod i 2016 av:

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

Hans Petter Vestby
Sarpsborg Næringsforening

Roald Gulbrandsen
NHO Østfold

Vidar Schei
LO Fredrikstad

Thor Erik Forsberg
LO Sarpsborg

Referansegruppa ble i 2016 innkalt til et arbeids-
møte om parkeringspolitikk som ble avhold av 
arbeidsgruppa for by- og arealutvikling.

Rådmannsutvalget
Ved utgangen av 2016 bestod rådmannsutvalget av:

Sigmund Vister, leder
Sarpsborg kommune (overtok for Unni Skaar)

Bente Meinert
Fredrikstad kommune (overtok for Ole Petter Finess)

Håkon Johnsen
Østfold fylkeskommune (overtok for Odd Roald Andreassen)

Roar Midtbø Jensen
Statens vegvesen

Elisabeth Nordli
Jernbaneverket

Rådmannsutvalget avholdt 10 møter i 2016. For 
å forbedre saksforberedelsene, startet rådmanns-
utvalget i 2016 en ordning der utvalget ledes 
av samme part i to semestre. Sigmund Vister, 
 Sarpsborg kommune, leder rådmannsutvalget fram 
til sommeren 2017. Prosjektleder er sekretær for 
rådmannsutvalget.
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Koordineringsutvalget
I 2016 bestod koordineringsutvalget av:

Laila Vestby
Sarpsborg kommune

Roy Jakobsen og Hege-Marie Edvardsen
Fredrikstad kommune 

Knut Ramtvedt
Østfold fylkeskommune

May Bjerk Lund
Statens vegvesen, region øst

Håkon Vindenes
Statens vegvesen, region øst

Alf Louis Solvang
Jernbaneverket

Koordineringsutvalget avholdt 17 møter i 2016. 
Koordineringsutvalget ledes av prosjektleder som 
også forbereder møtene og er sekretær. 

Arbeidsgruppene
De arbeidsgruppene som har vært aktive i 2016 er:

Arbeidsgruppe sykkel:
Leder Lars Husvik
Østfold fylkeskommune (overtok for Marte Jakobsen 
Næsse, Statens vegvesen)

Arbeidsgruppe kollektiv:
Leder Marit Aarum
Østfold fylkeskommune (overtok for Kjetil Gaulen, Østfold 
kollektiv)

Arbeidsgruppe by- og arealutvikling:
Leder Synne Dekke Næss
Fredrikstad kommune, overtok for Emilie Cosson-Eide, 
Sarpsborg kommune

Kommunikasjonsgruppa:
Leder Vibeke Weibell Eliassen
prosjektadministrasjonen

I 2016 har det vært regelmessig  møtevirksomhet 
i arbeidsgruppene. Møtevirksomheten har vært 
særlig knyttet til utredning- og planarbeid. 
Sykkel gruppa har i tillegg pågående møte-
virksomhet der holdningsskapende arbeid er 
tema. Organisering og mandat for arbeids-
gruppene er under evaluering.

Prosjektadministrasjonen
Prosjektadministrasjonen bestod i 2016 av:

Gry Rustad Pettersen
prosjektleder (engasjement ut 2020, 100 % stilling) 
( overtok for Tor Stabbetorp 18. januar)

Tor Stabbetorp
rådgiver (engasjement ut 2017, 60 % stilling) (startet som 
rådgiver 18. januar)

Vibeke Weibell Eliassen
kommunikasjonsansvarlig (våren 2016 ble stillings-
betegnelsen endret fra kommunikasjonsrådgiver og 
stillingen ble gjort om til fast stilling, 90 %)
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Viktigste saker 2016

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

Planlegging av fv. 109 Råbekken - Alvim
Tidlig på året ble det avdekket større  utfordringer 
i grunnforholdene ved Yven enn hva man først 
trodde. Det har vært lagt ned mye jobb i å finne 
tilfredsstillende løsninger som alle partene 
sluttet seg til. Løsningen som ble valgt, tar i bruk 
 eksisterende spor for jernbane når det fristilles. 
Det har også vært høy aktivitet knyttet til øvrig 
planlegging av fv. 109.

Utbygging av rv. 110 Ørebek – Simo
I 2016 kom utbyggingen til et punkt hvor det ga 
merkbare inngrep i mange innbyggeres  hverdag. 
Det har vært nødvendig med omlegging av det 
som er en høyt trafikkert innfartsvei til  Fredrikstad 
med de utfordringer det  medfører. Det er lagt 
vekt på god kommunikasjon til  innbyggerne 
om  arbeidet og det er ikke meldt om store 
 utfordringer i trafikkflyten.

Kollektivfelt på rv. 111 over Årumbrua
I 2016 ble forprosjektet for kollektivfelt gjennom-
ført. Forprosjektet inkluderte løsninger for gående 
og syklende, samt løsninger for å fjerne utfordring 
med tidvis stillestående kø ut på E6.

Rv. 111 Dondern – Hafslund
Til tross for at finansieringen ikke var helt avklart, 
startet forarbeidene til reguleringsplanen. 
 Forprosjektet er påbegynt og vil ferdigstilles slik 
at varsel om oppstart av reguleringsarbeidet kan 
gis tidlig i 2017.

Utbygging av dobbeltsporet jernbane, rv 110 
Simo-St. Croix og ny bru over Sarpefossen
Planprogrammet for dobbeltsporet jernbane med 
tilhørende vegsystem var ute på høring i 2016. Det 
var engasjert debatt om trasevalg for banen og i 
Sarpsborg valgte bystyret å se om flere  alternativ 
bør utredes. I Sarpsborg ble behandling av saken 
utsatt til mars 2017, men de andre  partene vedtok 
planprogrammet slik det var foreslått.

Ny bru over Glomma i Fredrikstad
Konsekvensutredningen av sju ulike trase-
alternativer har vært ute til offentlig ettersyn i 
2016. Ved utgangen av året ble det arbeidet med 
å finne ut hvilke(t) alternativ(er) som skal være 
med i kommuneplanen for brua.

Parkeringsutredning
Bruk av restriktive virkemidler er nødvendig for 
å nå målene satt for samarbeidet om areal- og 
transportutvikling. I 2016 har arbeidsgruppen for 
by- og arealutvikling lagt ned mye jobb for å finne 
riktig sammensetning av virkemidler for våre to 
byer. Forslag til tiltakspakke kommer våren 2017.

Kollektivutredning
I Nedre Glomma er rutenettet for buss utviklet 
over mange år og med utgangspunkt i den gamle 
kommunestrukturen. Dette har ikke vært et 
hensiktsmessig og effektivt rutenett. Det er nå 
nødvendig å se på et overordnet og helhetlig 
på kollektivtilbud for at vi skal flytte nødvendig 
antall reiser fra bil og over til kollektivtransport. 
Kollektivgruppen har engasjert Urbanet og Asplan 
Viak til å gjennomføre en overordnet kollektiv-
utredning med prinsipper for nytt rutenett. 
 Utredningen forventes ferdig vår 2017. 
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Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad
Sykkelgruppa har hatt en grundig gjennomgang 
av hvilke sykkeltraseer som skal prioriteres og 
høringsdokumentet Hovedsykkelveier i  Sarpsborg 
og Fredrikstad var på høring i 2016. Planen er 
klar for behandling våren 2017. Hoveddelen av 
rutene er videreført fra tidligere planer og flere 
delstrekninger er under regulering, prosjektering 
og bygging.

Utredning om bysykler
Det er et spørsmål om en ordning med bysykler 
kan være et godt virkemiddel i vår region for å 
øke andelen som velger sykkel. Sykkelgruppa har 
startet en utredning som skal gi svar på dette og 
eventuelt hvordan en slik ordning må utformes 
for at den skal være hensiktsmessig.

Holdningsskapende arbeid
Gjennom hele året har det vært jobbet for å endre 
innbyggernes holdninger til å bruke person-
bilen når de skal bevege seg i regionen. Det 
har vært gjennomført Sykle til jobben-aksjon, 
 kultur- og kommunikasjonsprosjektet 1000 
sykler,  kampanje for å la bilen stå, mobilitetsuka, 
samt en rekke mindre tiltak som påskjønnelse av 
syklister, julekalender, gratis skifte til piggdekk 
med mye mer.

Forberedelser til nye avtaler
Det er varslet nye statlige samarbeidsord-
ninger for å nå målene om areal- og transport-
utvikling. I løpet av 2016 ble det klart at 
Samferdsels departementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil samarbeide 
om  Byvekstavtaler. Vår avtale om belønnings-
tilskudd løper ut 2017. Det ble derfor allerede i 

2016 startet  forberedelser til det som er siste 
året av inneværende avtale om belønnings-
tilskudd og søknad om nye avtaler med staten. 
Dette  arbeidet vil få større omfang i 2017. Det 
har vært jobbet med foreløpige avklaringer av 
innhold og finansiering av neste fase (fase 2) av 
den delvis bompengefinansierte bypakken.

Evaluering av organisasjon og mandat
I forbindelse med revisjon av samarbeidsavtalen 
har det vært gjennomført en evalueringsprosess 
der partene og arbeidsgruppene har kommet med 
innspill til hvordan den administrative organise-
ringen fungerer og hvordan mandatene bør være 
utformet. Rådmannsutvalget har vært tett på 
prosessen og nå foreligger et forslag som det skal 
gis innspill på. I løpet av året har det vært en del 
utskiftning i rådmannsutvalget og prosessen har 
også vært nyttig for å bli kjent med hverandre og 
forventningene til samarbeidet.

Bypakkekonferansen
Våren 2016 ble den første Bypakkekonferansen 
arrangert. Hensikten var todelt – både forankre 
 samarbeidsavtalen og målene vi jobber etter i 
Bypakke Nedre Glomma, men det var også et mål 
å skape en møteplass for partene. Til  konferansen 
 inviterte vi folkevalgte og  administrasjon. 
Bypakke konferansen var vellykket og skal 
 arrangeres årlig. 

Samling for arbeidsgruppene
Rett før jul ble det arrangert en samling for 
arbeids gruppene og koordineringsutvalget. 
Hensikten var at arbeidsgruppene skulle være 
orientert om hverandres arbeid og samordne de 
pågående utredningene og planarbeidet. Det skal 
framover arrangeres to slike samlinger i året.

For de de store prosjektene der styringsorganene under samarbeidsavtalen har et koordinerende 
 ansvar, vises det også til status-rapporteringer til Styringsgruppa hvert kvartal. 



bypakkenedreglomma.no

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 …


