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Samarbeidsavtalen om areal- og 
transportutvikling i Nedre Glomma 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 2017 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
BaneNOR (til mai) 

Ove Skovdahl
Jernbanedirektoratet (fra juni)

Observatør: Eivind Borge
Hvaler kommune

Det er oppnevnt vararepresentanter for 
medlemmene i styringsgruppa. Styringsgruppa 
avholdt ni møter i 2017 hvorav ett av møtene var 
et rent orienteringsmøte om krysning av Glomma 
i Sarpsborg. Prosjektleder er sekretær for møtene 
i styringsgruppa. Etter sommeren er oppgaven 
ivaretatt ved hjelp av fylkeskommunens 
sekretariat.

Dette er en kortfattet årsrapport for arbeidet 
under samarbeidsavtalen om areal- og 
transportutvikling 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 
styringsorganene og partene i samarbeidet. 
Samarbeidsavtalen av 2016 løper ut juni 2021. 

For oppfølging av belønningsordningen og mål 
om nullvekst i personbiltrafikken, viser vi til årlig 
rapportering til Samferdselsdepartementet, 
samt sluttrapport for perioden 2014-2017. 
Tiltakene med belønningstilskudd omtales 
ikke i årsrapporten for oppfølging av 
samarbeidsavtalen.

Jernbaneverket ble omorganisert med virkning 
fra 1. januar 2017. I første halvår var det Bane 
Nor som fulgte opp avtalen fra det tidligere 
Jernbaneverket, mens fra sommeren 2017 
var det Jernbanedirektoratet som bidro med 
representanter i samarbeidets styringsorgan. 
Bane Nor holdes orientert og rådmannsutvalget 
er fortsatt styringsgruppe for arbeidet med 
planprogram for bane- og vegprosjektet som 
ledes av Bane Nor.
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Referansegruppa
Referansegruppa bestod i 2017 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

Morgan Pettersen
Sarpsborg Næringsforening

Roald Gulbrandsen
NHO Østfold

Vidar Schei
LO Fredrikstad

Finn Solberg
LO Sarpsborg

Referansegruppa ble innkalt til to møter i 2017 
som begge var orienteringsmøter om arbeidet 
med dobbeltsporet jernbane.

Rådmannsutvalget
I 2017 bestod rådmannsutvalget av:

Sigmund Vister, leder
Sarpsborg kommune 

Bente Meinert
Fredrikstad kommune

Håkon Johnsen
Østfold fylkeskommune

Roar Midtbø Jensen
Statens vegvesen (fram til november)

Elisabeth Bechmann
Statens vegvesen (fra november)

Elisabeth Nordli
Bane Nor (fram til mai)

Bjørn Egede-Nissen
Jernbanedirektoratet (etter mai)

Rådmannsutvalget avholdt ti møter i 2017. 
Prosjektleder er sekretær for møtene i råd-
mannsutvalget. Etter sommeren er oppgaven 
ivaretatt ved hjelp av fylkeskommunens 
sekretariat.

Koordineringsutvalget
I 2017 bestod koordineringsutvalget av:

Laila Vestby
Sarpsborg kommune

Steinar Vingerhagen
Fredrikstad kommune 

Knut Ramtvedt
Østfold fylkeskommune

May Bjerk Lund
Statens vegvesen, region øst (fram til sommeren)

Siri Rolland/Elisabeth Bjerkmann/Tore Veum 
(etter sommeren)

Håkon Vindenes
Statens vegvesen, region øst

Alf Louis Solvang
BaneNor (fram til juni)

Bjørn Egede-Nissen
Jernbanedirektoratet (etter juni)

Koordineringsutvalget avholdt 15 møter i 2017. 
Koordineringsutvalget ledes av prosjektleder som 
også forbereder møtene og har vært sekretær. 

Arbeidsgruppene
Arbeidsgruppene i 2017 er:

Arbeidsgruppe sykkel:
Ledes av Lars Husvik
Østfold fylkeskommune

Arbeidsgruppe kollektiv:
Ledes av Marit Aarum
Østfold fylkeskommune

Arbeidsgruppe by- og arealutvikling:
Ledes av Synne Dekke Næss
Fredrikstad kommune, 

Kommunikasjonsgruppa:
Ledes av Vibeke Weibell Eliassen
prosjektadministrasjonen

I 2017 har det vært regelmessig møtevirksomhet 
i arbeidsgruppene. Møtevirksomheten har vært 
særlig knyttet til utredning- og planarbeid. I 
kollektivgruppa har utredning av et nytt og 
helhetlig rutetilbud vært et sentralt tema i 2017. 
I tillegg har gruppen for eksempel hatt ansvar 
for at det ble gitt mulighet til å teste førerløs 
buss. I sykkelgruppa har det vært jobbet med 
hovedsykkelplanen for sykkel, utredning av 
muligheter for bysykkel i Nedre Glomma, arbeid 
med infrastruktur, åpning av el-sykkelbane på 
Inspiria, holdningsskapende arbeid med mer. 
Arbeidsgruppe by- og arealutvikling har jobbet 

med parkeringsutredning, samordning av revisjon 
av partenes arealplaner og gruppa har også 
fungert som prosjektgruppe for byutredningen. 
Kommunikasjonsgruppa har i tillegg til pågående 
kommunikasjonsarbeid og holdningskampanjer, 
jobbet med flere store kommunikasjonsoppgaver 
i 2017 som InterCity-prosjektet, åpning av 
bomring, nytt rutetilbud med mer.

Prosjektadministrasjonen
Prosjektadministrasjonen bestod i 2017 av:

Gry Rustad Pettersen
prosjektleder (fra engasjement til fast stilling fra  
1. september, 100 %) 

Tor Stabbetorp
rådgiver (engasjement ut 2018, 60 %)

Vibeke Weibell Eliassen
kommunikasjonsansvarlig (fast stilling, 90 av 100 %)

Frøydis Lund Ingerø
rådgiver (engasjement sommeren 2017)

Charlotte Iversen
rådgiver (ny fast stilling fra 1. november, 100 %)

Saksforberedelser

Saksmengden som behandles i samarbeidet 
har økt gjennom 2017 og det er lagt vekt på å 
strukturere saksbehandlingen. Sekretariatet i 
fylkeskommunen bidrar til saksforberedelsene 
og det er innført tilsvarende rutiner for møtene 
i styringsgruppa og rådmannsutvalget som 
for fylkeskommunens politiske møter. Dette 
gjelder blant annet rutiner for utsendelse, 
protokoll og arkivering. Saksforberedelsene 
til koordineringsutvalget struktureres etter 
samme form som møtene i rådmannsutvalg og 
styringsgruppe.
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Viktigste saker 2017

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
Forslag til reguleringsplan for fv. 109 i Fredrikstad 
ble gjort klart og legges ut på offentlig ettersyn 
tidlig i 2018. Forslaget som legges ut, omfatter 
også konsekvensutredning for hele strekningen. 
For strekningen Rolvsøysund – Alvim er det 
levert 50-prosent teknisk plan fra konsulent. 
Reguleringsplanen omfatter både trinn 1 og trinn 
2 (som kan gjennomføres etter at jernbanen 
er nedlagt). Det er jobbet omfattende med 
informasjon, særlig til grunneiere der boliger må 
rives. 

Utbygging av rv. 110 Ørebek – Simo
Strekningen skulle vært åpnet oktober 2017, 
men etter forsinkelser knyttet til krysning av 
Seutelva er åpningen er utsatt til høsten 2018. 
Det er uenighet med entreprenør om ansvar for 
utsettelsen. Det er gitt positive tilbakemeldinger 
på hvordan trafikkavvikling har vært gjennomført 
i anleggsperioden, og delstrekninger er åpnet.

Kollektivfelt på rv. 111 over Årumbrua
Forslag til reguleringsplan for rv. 111 kollektivfelt 
Årum bru var nesten klart i løpet av 2017 og er 
lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2018. Målet 
for prosjektet er å få kollektivtrafikken raskere 
gjennom området. I tillegg skal løsningen bidra til 
å redusere tilbakeblokkering av trafikk ned på E6. 

Utbygging av dobbeltsporet jernbane, rv 110 
Simo-St. Croix og ny bru over Sarpefossen
Planprogrammet for kommunedelplan for 
dobbeltsporet jernbane med tilhørende vegsystem 
ble fastsatt i mars 2017. Kommunedelplan med 
konsekvensutredning skal etter planen legges 
ut til høring og offentlig ettersyn i løpet av 
første halvdel av 2019. I løpet av 2017 er det 
gjennomført en omfattende optimalisering av 
løsninger for veg- og bane. Hensikten har vært 
å låse relevante og realistiske alternativer som 
grunnlag for fullstendig konsekvensutredning. 

Ny bru over Glomma i Fredrikstad
Korridor for ny bru over Glomma ble i 2017 valgt å 
være alternativet mellom Omberg og Torp. Forslag 
til kommunedelplan er ferdigstilt og ble behandlet 
av styringsgruppa i januar.

Parkeringsutredning
Bruk av restriktive virkemidler er nødvendig for 
å nå målene satt for samarbeidet om areal- og 
transportutvikling. I 2017 ble partene enige om 
prinsipper som skal legges til grunn i en felles 
parkeringspolitikk for Nedre Glomma.

Nytt busstilbud
Det er gjort en omfattende utredning for å 
finne et busstilbud som er bedre egnet for 
å nå målene i samarbeidet. Ved å legge om 
kollektivtransporten, skal tilbudet bli mer 
kundetilpasset, enklere og treffe markedet bedre 
enn dagens mer flatedekkende og finmaskede 
nett. Stamlinjene gir et enklere tilbud med 
fast trasé, fast rutetid, der alle ruter betjener 
bysentrum. Sekundærlinjer som gir større 
flatedekning, men med sjeldnere avganger og 
kortere driftsdøgn. Bestillingstilbud som gir et 
tilbud i utkantstrøk og områder med begrenset 
passasjerpotensiale. 

Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad
Sykkelgruppa har hatt en grundig gjennomgang 
av hvilke sykkeltraseer som skal prioriteres 
og planen Hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad ble vedtatt våren 2017. Hoveddelen 
av rutene er videreført fra tidligere planer og flere 
delstrekninger er under regulering, prosjektering 
og bygging.

Bysykler
Sykkelgruppa tilpasser bysykkelkonseptet til vår 
region.

Holdningsskapende arbeid
Gjennom hele året har det vært jobbet for å endre 
innbyggernes holdninger til å bruke personbilen 
når de skal bevege seg i regionen. Det har vært 
gjennomført Sykle til jobben-aksjon, kampanjen 
«La barna vinne» - mål om å få flere foreldre 
til å ta miljøvennlig transportvalg, Europeisk 
mobilitetsuke, kampanje for byferga, aktiviteter 
knyttet til byjubileet i Fredrikstad, samt en rekke 
mindre tiltak som påskjønnelse til syklister, 
bussister og gående, julekalender, gratis skifte 
til sykkelpiggdekk, gratis vårsjekk av sykkel med 
mye mer.

Byutredningen
I løpet av året er det lagt ned betydelig innsats 
i samarbeidet for å ferdigstille byutredningen. 
Byutredningen viser ulike virkemiddelpakker som 
gir oppnåelse av nullvekstmålet for vår region. 
Samtidig med ferdigstillingen av byutredningen 
er det gjort forberedelser til forhandlinger om 
byvekstavtale

Organisasjon og mandat
I løpet av året ble organisasjonskart og nye 
mandat for prosjektleder, koordineringsutvalget 
og arbeidsgruppene utarbeidet og vedtatt.

Avtale om belønningstilskudd
Belønningsavtalen med 
Samferdselsdepartementet gikk ut 2017, 
og gjennom året ble det forberedt søknad 
om ny avtale. Samtidig ble det jobbet med 
sluttrapportering for avtalen. 

Bypakkekonferansen
Våren 2017 ble den andre 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. 
Bypakkekonferansen var vellykket og skal 
arrangeres årlig. 

Samlinger og fagdag
Rett før sommeren ble det arrangert en samling 
for arbeidsgruppene og koordineringsutvalget. 
Hensikten var at arbeidsgruppene skulle være 
orientert om hverandres arbeid og samordne 
de pågående utredningene og planarbeidet. 
I begynnelsen av desember ble det arrangert 
en fagdag hvor sykkel var tema. Det var godt 
oppmøte og gode tilbakemeldinger på dagen.

For de de store prosjektene der styringsorganene under samarbeidsavtalen har et koordinerende 
ansvar, vises det også til statusrapporteringer 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 …


