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Søknad om belønningstilskudd  
2018–2021

I Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad 

 kommune, Sarpsborg kommune og Østfold 

fylkes kommune, Statens vegvesen og 

Bane  NOR om å nå målet om nullvekst i 

person biltrafikken, blant annet ved bruk av 

statlige belønningsmidler. Status viser at vi 

er på rett vei med tiltakene. Ved utgangen 

av 2017 løper inneværende fireårige avtale 

med Samferdselsdepartementet ut. Det er 

allikevel tydelig at vi fortsatt har ut fordringer 

i regionen som må møtes for at vi skal nå det 

 overordnede målet om en attraktiv og bære

kraftig region. 

Samarbeidet i Nedre Glomma søker derfor 

nå om en ny avtaleperiode med statlige 

belønnings midler. Søknaden er lagt opp 

med et fireårs perspektiv, men det er et klart 

og tydelig ønske fra regionen om at vi så 

snart som mulig inngår forhandlinger om en 

byvekst avtale. En byvekst avtale vil gi mulig

het for mer helhetlige sammensetning av 

tiltak, godt tilpasset vår region og med en 

tidshorisont som synes mer riktig for denne 

type tiltak. 

Fredrikstad kommune, Sarpsborg  kommune 

og Østfold fylkeskommune søker om 

666   millioner kroner for den nye perioden. 

Søknaden er  utformet i samarbeidet og 

Statens vegvesen har bidratt med faglig 

 innspill. Søknadsbeløpet tar høyde for nye 

signaler i forslag til Nasjonal transport plan 

(NTP) 2018–2029, der tiltak langs riksvei skal 

 dekkes  gjennom statlige belønningsmidler. 

Vi ber om et møte i juni/august med 

 administrativ ledelse i Samferdsels

departementet for å  diskutere innhold og 

 innretning på søknaden, eventuelle behov  

for justeringer, samt overgang mellom  

gammel og ny avtale.

Bypakke Nedre Glomma ser frem til et 

fortsatt konstruktivt samarbeid med 

Samferdselsdepartementet. 
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1.
KORT OPPSUMMERING AV GJELDENDE  

BELØNNINGSAVTALE FOR NEDRE GLOMMA:

Tiltakene virker  
– trafikkveksten har stanset

Nedre Glomma fikk belønningsmidler fra 

Samferdselsdepartementet for perioden 

2014–2017. Målet for avtaleperioden:  

«I avtaleperioden skal det bli bedre fram

kommelighet, miljø og helse. Personbil

trafikken skal ha nullvekst, med utgangen  

av 2013 som referansetidspunkt. Antall 

 kollektivreiser, samt gang og sykkel reiser, 

skal øke på bekostning av reiser  

med privatbil.» 

Trafikkutviklingen i de tre første årene av 

avtale perioden viser at det går riktig vei.  

I årsrapporten for 2016 fra Bypakke Nedre 

Glomma til Samferdselsdepartementet ble 

utviklingen oppsummert slik:

•  Trafikkregistreringene viser at person

bil trafikken i Nedre Glomma gikk ned 

med 2  prosent i 2016. I de foregående 

årene var det en svak, avtagende vekst 

i personbiltrafikken. I sum er trafikk

mengden nå den samme som i 2013, 

som er basisåret for nullvekstmålet i 

belønnings avtalen. Med andre ord:  

Målet er foreløpig nådd.

•  Trafikkutviklingen i Nedre Glomma 

skiller seg fra resten av Østfold og 

resten av Østlandet (unntatt Oslo). 

Vegtrafikkindeksen for 2016 fra Statens 

vegvesen viser en økning på henholds vis 

0,1 prosent for Østfold (inkludert ned

gangen i Nedre Glomma) og 0,7 prosent 

for Østlandet. 

•  Kollektivtrafikken har hatt en sterk 

økning i antall passasjerer i den  perioden 

hvor person biltrafikken går ned. Antall 

 passasjerer på bussrutene i Nedre 

Glomma økte med 9 prosent i 2016, 

og har hatt en økning på 14,6 prosent 

siden oppstarten av belønnings avtalen. 

Glommaringen er den bussruten det har 

vært satt inn flest tiltak på (8 avganger 

per time, Nedre Glommakort, holdnings

kampanjer m.m.). På den ruten er veksten  

fra 2013 på hele 27,2  prosent.

•  Personfergene i Fredrikstad ble gratis 

i 2012. Etter det har kommunen, med 

belønnings tilskudd, satt i verk flere 

tiltak for å øke  trafikken. På tre ferge

strekninger ble det  fraktet 1,2  millioner 

passasjerer i 2016. Det var 27  prosent 

flere enn året før, og 50   prosent flere 

passasjerer enn i 2013.

•  Tellingene av syklister viser ikke samme 

 positive økning som buss og ferge. 

Belønnings tilskuddet har vært brukt til 

streknings vise utbedringer for syklister, 

holdnings kampanjer og regulerings

planer. Det tar tid å få bygd ut sammen

hengende  sykkelveier og å endre 

sykkel  kulturen. I 2017 kommer en felles 

hovedsykkelplan for Nedre Glomma til 

politisk behandling.

•  Befolkningen i Nedre Glomma økte med  

1–1,5 prosent i 2016. Ved utgangen 

av året er det ca. 55.000 innbyggere i 

Sarpsborg og ca. 80.000 i Fredrikstad.
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•  Punktene over viser at personbil

trafikken minker, kollektivtrafikken 

øker, endringene er større enn i resten 

av Østfold og endringene skjedde fra 

2013. Det kan ikke være noen tvil om 

at  belønningsavtalen for Nedre Glomma 

virker.

•  Gjennomføringen av den bompenge

pakka som er vedtatt lokalt i Nedre 

Glomma, vil ta lengre tid enn forutsatt. 

Belønningsavtalen 2013–2017 skulle 

være en forberedende fase fram til de 

store utbyggingsprosjektene kunne 

startes opp. Det er derfor behov for 

en forlenget belønningsavtale og/

eller byvekstsavtale for å videreføre 

arbeidet med en miljø vennlig trans

portutvikling, i påvente av de store 

infrastrukturtiltakene. 

•  I forhandlingene om nye statlige avtaler 

må arealbruk inngå. Vår reviderte sam

arbeidsavtale for Nedre Glomma, og pro

sessen med rullering av fylkesplanen og 

kommuneplaner, tar høyde for dette. 

•  En viktig utfordring framover er å finansi

ere driften av de kollektivtilbud som har 

gjort det mulig å nå nullvekstmålet fram 

til 2017, men som mangler finansiering 

fra 1. januar 2018.
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For å beholde nullvekst i personbiltrafikken, 

må tilbudet for kollektiv, sykkel og gange for

bedres ytterligere. Det er ikke tilstrekkelig å 

videreføre tilbudet på dagens nivå. I prinsippet 

må all økt  reising som følge av befolknings

vekst, dekkes med miljøvennlige reisemidler

Om lag en fjerdedel av det årlige belønnings

tilskuddet til Nedre Glomma (ca. 15  millioner 

kroner per år), har vært brukt til driftstilskudd 

til buss og ferge (økt frekvens, lavere pris 

m.m.). Ca. 10  millioner kroner per år har vært 

belønning for investeringer for kollektiv

trafikken (innkjøp av ferge og framkomme

lighetstiltak for buss). I tillegg har beløn

ningstilskuddet vært brukt til markeds føring 

av rutetilbudet og til generelle holdnings

kampanjer om å reise kollektivt. En fornyet/

forlenget belønningsavtale for Nedre Glomma 

gjør det mulig å opprettholde og ytter ligere 

forbedre kollektivtilbudet.

Ca. 20  millioner kroner per år har vært brukt 

til planlegging og utbygging av små og store 

sykkel tiltak. Hovedsykkelplanen for sykkel

veier, som behandles i 2017, vil gi en klarere 

 prioritering av videre utbygging av sykkel

veier – på tvers av kommunegrenser. Ved 

inn gåelsen av  forrige  avtale om belønnings

tilskudd var det ikke etablert noen bypakke 

for Nedre Glomma. Det ble derfor gjennom 

handlingsprogram for NTP 2014–2017 gitt 

statlig finansiering av  prosjekter langs riks

vegnettet innen gange og sykkel samt kol

lektiv i Nedre Glomma i tillegg til belønnings

tilskuddet. Det er ikke foreslått tilsvarende i 

NTP 2018–2029. Fram til Nedre Glomma får 

en byvekstavtale, må det derfor tas høyde for 

 prosjekter innen gange, sykkel og kollektiv

trafikk langs riksvegnettet i regionens 

 søknader om belønningsmidler.

I forslaget til NTP 2018–2029 sier  regjeringen 

at målet er at de fire største byområdene skal 

ha inngått byvekstavtale i løpet av 2017. 

For de øvrige fem byområdene vil byvekst

avtaler bli inngått på grunnlag av erfaringene 

for inngåelse av avtalene med de fire største 

byområdene. I Nedre Glomma er arbeidet 

med en byutredning startet opp (se kort 

 omtale i kapittel 3g), men behovet for  statlige 

belønningsmidler fra 2018 og framover 

må sikres gjennom en fornying av dagens 

belønningsavtale. 

Nedre Glomma søker Samferdsels-

departementet om en belønnings-

avtale for 2018–2021, men ønsker så 

snart som mulig å komme i gang med 

 forhandlinger om å gjøre belønnings-

avtalen om til en byvekstavtale. 

Behovet for belønningstilskudd innen  

hvert program område (tiltaksgruppe) er 

 opp summert i kapittel 5 i denne søknaden.

HOVEDUTFORDRINGEN FRAMOVER

Videreutvikle tilbud for kollektiv,  
sykkel og gange – og inngå om 
byvekstavtale

2.
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GRUNNLAGET FOR NESTE PERIODE:

Samarbeidsavtale, mål om nullvekst  
og temaplaner under arbeid

Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, 

Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen  

og Jernbaneverket (nå Bane  NOR) underskrev  

i 2016 en fornyet samarbeidsavtale, hvor opp

gavene, særlig innenfor arealutviklingen, ble 

tydeliggjort:

• Samarbeid om felles arealstrategi

• Forpliktende og forutsigbare arealplaner 

som bygger opp under nullvekstmålet

• Utrede og anbefale innholdet i en felles 

 parkeringspolitikk i byområdene

• En arealutvikling og parkeringspolitikk  

som sikrer de mål og tiltak som følger 

av avtaler med staten (som belønnings

avtale og byvekstavtale)

Partene i samarbeidsavtalen er godt  

i gang med utredninger på de ulike innsats

områder. På grunnlag av disse skal inn

retningen på politikken for innsatsområdene 

 defineres og dimensjoneres, slik at målene  

i samarbeids avtalen og nullvekstmålet også  

nås i  kommende periode. Dette dreier seg  

om  følgende politikkområder:

a. Kollektivutredningen 

Det er utarbeidet et forslag til rutetilbud 

som tar hensyn til nullvekstmålet og de 

 utfordringene som er i byområdet. Denne 

baserer seg på et stamrutenett med pendel

ruter der publikumsgrunnlaget er størst. De 

øvrige områdene betjenes med et mer flate

dekkende, fast tilbud som skal supplere stam

rutene. I tillegg vil bestillings/servicetilbud 

bli et tilbud der markeds grunnlaget er svakt. 

Kollektivutredningen tar hensyn til nødvendig

heten av en helhetlig virkemiddelpakke. I løpet 

av  høsten skal den nye rutestrukturen vedtas 

og tas inn i fylkes kommunens budsjett. Det 

forventes statlige belønningsmidler for å drifte 

den nye rute strukturen. Det nye rutetilbudet 

skal være operativt når bomringen rundt 

Fredrikstad settes i drift våren 2018. 

b. Regional parkeringspolitikk

Parkeringspolitikk er et nødvendig, bil

restriktivt element for å nå målene i 

belønnings avtalen, og det skal derfor 

 utformes en regional parkeringspolitikk i 

Nedre Glommaregionen. Det foreligger en 

 rapport som redegjør for dagens parkerings

situasjon og gir anbefaling om nød vendige 

 tiltak for å nå målene i Bypakke Nedre 

Glomma. 

Rapporten drøfter følgende temaer:

• Antall og lokalisering av 

parkeringsplasser

• Avgiftsregime på parkeringsplassene

• Kommunalt eierskap av 

parkeringsplasser

• Boligsoneparkering

• Parkeringsnormer i kommuneplanens 

arealdel/sentrumsplan

• Innfartsparkering

• Bestemmelser for overflateparkering 

eller parkering i parkeringshus eller 

parkeringskjeller

• Forbud mot parkering på rivningstomter

• Elbiler

• Parkering for sykler og mopeder ble også 

inkludert som en del av utredningen

• Mobilitetsplaner

Partene jobber med innholdet i rapporten og 

vil etter sommeren legge fram et forslag til 

politisk behandling.

c. Arealutvikling

Arealbruk er styrket som virkemiddel både 

i samarbeidsavtalen og i retningslinjene for 

belønningsordningen og byvekstavtalene. 

Samarbeidspartene i Nedre Glomma har der

for igangsatt en prosess som starter med 

 revidering av fylkesplanens langsiktige areal

strategi for regionen. Dette gjøres i tråd med 

de  indikatorene som departementet legger til 

3.
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grunn for byvekst avtalene, og ut fra de mål 

som beskrives i samarbeids  avtalen og i fylkes

planens samfunnsmål. Deretter går kommune

ne i gang med sine arealplaner basert på disse 

prinsipper og rammer.

d. Sykkelplanen

Felles hovedsykkelplan for Nedre Glomma er 

nå vedtatt. Denne legges til grunn for  videre 

 prioriteringer av sykkelinfrastrukturen og 

 finansiering av denne. Her må både ordinære 

 midler fra partene, belønningsmidler og bom

penger inngå.

e. Mobilitetstiltak

Partene i samarbeidsavtalen har satt i gang 

mobiltetstiltak hos store arbeidsgivere i 

 regionen. Disse foregår nå ved fylkeshuset og 

ved det nye sykehuset på Kalnes. Det er også 

i gang et samarbeidsprosjekt med arbeids

givere på Grålum (Smart Cityprosjektet). 

Partene ønsker å videre føre erfaringer fra 

disse prosjektene til andre store arbeids givere 

og i områder med store  konsentrasjoner av 

arbeidstakere (som Øraområdet og FMV

området). Dette blir særlig aktuelt når det  

nye kollektivtilbudet og bom ringen kommer 

på plass.

f. Innfartsparkering

Når det nye rutetilbudet for kollektiv er 

 definert vil partene vurdere behovet for 

 enkelte innfarts parkeringer i ytterkant av 

byområdene. Dette er aktuelt der flere buss

ruter møtes, slik at  reisende har flere alterna

tive ruter å velge  mellom. Det er aktuelt også 

å etablere sikre sykkel parkeringer ved disse 

områdene. Utvelgelsen av områder skal skje i 

et samarbeid mellom faggruppene for  sykkel, 

kollektiv og parkering.

 

g. Byutredning for Nedre Glomma

Parallelt med utredningene a.–f., er partene nå 

i gang med byutredningen med prosjektleder 

fra Statens vegvesen og en egen styrings

gruppe. Arbeidet bør harmoniseres med de 

 regionale utredningene/politikkutformingen 

som er nevnt over. Siden arealpolitikken har 

fått  større  oppmerksomhet enn tidligere, har 

partene i det regionale samarbeidet prioritert 

å bemanne byutredningen særlig med areal

planfaglig kompetanse. 

Byutredningen skal avsluttes i løpet av 

inneværende år og skal danne grunnlag for 

 forhandlinger om en byvekstavtale. 

 

i. Fase 2 for bompengefinansierte 

vegprosjekter i Nedre Glomma

Lokalt er det vedtatt en omfattende pakke av 

delvis bompengefinansierte veg prosjekter i 

Nedre Glomma. Hovedkonseptet er å bygge ut 

dagens tofelts og købelastede veg strekninger 

med et nytt kollektivfelt/sambruks felt i hver 

retning, samt å bygge ut gode sykkel veier (jfr. 

Konsekvensutredning (KVU) «Transportsystem 

for Nedre Glommaregionen» og kvalitets

sikring, KS1rapport. fra 2011). Fase 1 

av bompenge prosjektene er godkjent av 

Stortinget og er under bygging. (jfr. Prop. 50 

S (2014–2015). Rv.110 ØrebekkSimo skal 

åpnes for trafikk våren 2018, og dermed kan 

bompenge ringen rundt Fredrikstad  etableres. 

Det jobbes for tiden med å forberede fase 2, 

som legger grunnlaget for en utvidelse av 

bom penge ringen til også å gjelde for Sarpsborg. 
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HOVEDOPPGAVER 2018–2021

Konkretisering gjennom årlige 
tiltaksplaner

Ut fra hovedmålsettinger og overordnede 

planer (jfr. kapittel 2 og 3 foran), og avtalte 

rammer for belønningsmidlene, fastsetter 

styringsgruppa nærmere tiltaksplaner og bud

sjetter. Tiltakene vil være bestilling av opp

gaver hos arbeids gruppene i Bypakke Nedre 

Glomma, eller tiltak som en ansvarlig partner  

i bypakkesamarbeidet skal gjennomføre.

Tiltaksplanene revideres årlig, på grunnlag av 

oppnådde resultater for trafikkutviklingen.

For de overordnede planer og utredninger  

som kommer til behandling i løpet av 2017  

(jfr.  kapittel 3), vil det ofte være behov for  

mer  detalj planlegging og/eller prosjektering 

før de enkelte tiltakene gjennomføres. Dette  

er synliggjort i ramme søknaden ved at de 

 årlige  tilskuddsbeløp er lavest i 2018.

Generelt for alle tiltak gjelder at de: 

• skal bidra til å nå målet om nullvekst  

i personbiltrafikken

• skal være i samsvar med felles areal

strategier og overordnede planer

• skal bygge opp under effektene av 

 bom pengeprosjektene i Bypakke  

Nedre Glomma

For de ulike tiltaksgruppene (jfr. kapittel 5) 

kan følgende hovedoppgaver gjelde  

i 2018–2021:

a. Bilrestriktive tiltak (byutvikling)

•  Ulike tiltak i forbindelse med innføring  

av bompengeringen(e)

• Oppfølging av felles parkeringspolitikk, 

blant annet ved utvikling av attrak

tive  sentrum og anlegg med innfarts

parkeringer utenfor bomringen 

• Oppfølging av tiltak fra  byutredning, 

 inkludert oppfølging av felles 

arealstrategi 

• Følge opp planarbeid for sykkelfelt  

i bygater, og utarbeide en gåstrategi

• Oppfølging av Smart City Grålum, sykkel

parkering, tilrettelegging for ladbare 

kjøretøy og andre tiltak for miljøvennlige 

arbeidsreiser

• Fellestiltak som bygger opp under 

InterCity (jfr. parallelloppdrag) og 

 utvikling av knutepunkt

b. Kollektivtransport

• Oppfølging av kollektivutredningen.  

Sikre støtte til drift 

• Være pådriver for tiltak som  

gjør  kollektivreisen mer attraktiv  

(billettsystemer, snarveier, kombinasjon 

med  sykkel, direktebusser m.m.)

• Anlegge snuplasser og nye holdeplasser 

 tilpasset nye ruter

• Oppgradere bussterminal(er),  innføre 

sanntidsinformasjon, oppgradere 

bussholdeplasser

• Framkommelighetstiltak på  

eksisterende vegnett

• Forlenget fergetilbud. Bedre fergekai  

med leskur. Ny elferge. Eventuelt  

ferge  mellom byene

• Informasjon og holdningskampanjer

4.
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c. Sykkel

• Oppfølging av hovedsykkelplanen, med 

prioritering fra sentrum og ut og tiltak 

som bygger opp under øvrige infrastruk

turtiltak og holdeplassstruktur for buss. 

• Oppgradering av eksisterende gang/ 

sykkelveier, og bygge ut «missing links».

• Følge opp/være pådriver for drift og 

 vedlikehold av sykkelveier

• Gjennomføre eventuell bysykkelordning

• Trygge sykkelparkeringer 

• Sykkelkampanjer og tiltak for økt bruk  

av elsykkel, blant annet ved sykkelpar

ken på Inspiria 

d. Prosjektadministrasjon, inkludert 

kommunikasjon og holdningsskapende 

arbeid 

• styrke gjennomføringskraften i 

Bypakkeorganisasjonen, bl.a ved økt 

sekretærhjelp til Koordineringsutvalg  

og arbeidsgruppene

• egen sykkelpådriver

• økt analysekompetanse for reisevaner  

og trafikkutvikling

• styrke strategisk ledelse og økt 

samordnings behov for store vei og 

jernbaneprosjekter

• økt innleie/konsulenttjenester fra byrå  

til materiell og kampanjer
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Finansieringsbehov  

a. Tilskudd til tiltak langs fylkesvei og 

kommunal vei

Det er beregnet rammebeløp til hver av tiltaks

gruppene som er beskrevet i kapittel 4. Det 

blir utarbeidet nærmere tiltaks lister og årlige 

handlings program for bruk av belønnings

midlene. Vår søknad for 2018–2021 tar sikte 

på å videreføre dagens tilskuddsnivå til Nedre 

Glomma. For noen tiltak, særlig tiltak for syk

kel, vil det være behov for reguleringsarbeid 

før  utbygging kan starte. Tilskuddsbehovet 

vil derfor øke utover i fireårsperioden. Vi tar 

forbehold om  justering av fordelingen mellom 

tiltaks gruppene ved den  politiske behandlin

gen av de årlige tiltaksplanene.

Alle beløp i millioner 2017kroner

Tiltaksgruppe 2018 2019 2020 2021 Totalt 2013–2017

A. Bilrestriktive 5 15 10 10 40 39

B. Kollektiv 20 25 25 25 95 101

C. Sykkel 10 20 25 25 80 90

D. Prosjektadministrasjon 7 9 10 9 35 20

SUM 42 69 70 69 250 250*

* Avtalt tilskuddsramme + ekstra bevilgninger 2014–2017

For å opprettholde samme tilskuddsnivå i en 

ny avtale om belønningsmidler, må  tilskuddet 

indeksreguleres. Ved å benytte samme 

indeks som Statens vegvesen (i handlings

programmet til NTP), gir dette et ramme beløp  

i ny søknad på 265 millionerkroner.

b. Finansiering av tiltak langs riksvei

I perioden 2013–2017 kom statlig  finansiering 

av gang og sykkeltiltak og kollektivtiltak 

langs  riksvei i tillegg til belønningstilskuddet. 

Bevilgningen til disse programområdene ble 

gitt gjennom handlingsprogrammet til NTP 

2014–2017. Dette handlingsprogrammet ble 

vedtatt før det var inngått noen avtale om 

belønnings tilskudd til Nedre Glomma, og før 

fase 1 av Bypakke Nedre Glomma (Prop. 50 S 

2014–2015), var vedtatt av Stortinget.

I regjeringens forslag til NTP 2018–2029 er det 

foreslått at  statlig  finansiering av program

områdene skal sam ordnes med belønnings

avtaler og byvekstavtaler.

I ny søknad om belønningstilskudd (2018–

2021) må derfor tiltak innenfor gange, 

 sykkel og  kollektiv langs riksvei innarbeides 

i  rammene for statlige belønnings midler. 

Unntaket er tiltak som allerede har fått 

oppstart bevilgning i handlings program til 

 gjeldende NTP. Disse er foreslått videre ført  

i handlingsprogrammet til ny NTP.

5.
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Siden Nedre Glomma nå er blant de byområ

dene som har belønningsavtale, må midler 

til tiltak for sykkel og kollektiv lang riksvei 

innarbeides i ny søknad om belønnings midler 

og i de kommende forhandlingene om en 

byvekstavtale. Behovet for midler vil blant 

annet avhenge av slutt behandlingen av 

hovedsykkelplanen og kollektivutredningen 

som er beskrevet i kapittel 3 i denne søknad, 

og av videre framdrift og innhold i fase 2 av 

bompengepakken for Nedre Glomma. 

Tabellen nedenfor viser en foreløpig oversikt 

over hvilke tiltak langs riksvei det er behov 

for å  finansiere. Gjennom kommende forhand

linger om en byvekstavtale og ved portefølje

styring av bompengepakka, kan det bli avtalt 

endringer i denne tiltakslisten.

Gange og sykkeltiltak langs riksvei i perioden 2018–2021 (millioner 2017kroner)

Rv. 111 Iseveien  

(Nygårdshaugen–Holmegil)

58 Oppstart 2018

Fv.118 (E6)  

Undergang v/ Tune kirke (punkt)

35 I 2019

E6 Kalnes–Lekevoll 212 I 2021. (Rute 15.2 i sykkelplan,  

og omtalt i NTP)

Rv. 111 Torpegata 12 I 2019

SUM 317

Kollektivtiltak på riksvei i perioden 2018–2021 (millioner 2017kroner)

Rv.111, UU for 12 busslommer 19 2018 og 2019

Kollektivknutepunkt Grålum 15 2021

Rv. 111 Hafslund Dondern  

(Rådhusvn/Sandbakken)

50 Oppstart 2021, del av 4felt,  

også bompenger

SUM 84 
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Foreløpig planlagte tiltak langs riksveg: 

317  millioner kroner + 84  millioner kroner = 401  millioner kroner

c. Total ramme for søknad om belønningstilskudd til Nedre Glomma 2018–2021:

Videreføring av dagens nivå, på fylkes og kommunal veg 265  millioner kroner

Finansiering av g/s og kollektiv langs riksveg 401  millioner kroner

SUM 666  millioner kroner

Samarbeidet i Nedre Glomma  

søker om 666  millioner kroner  

i belønningstilskudd for perioden 

2018–2021.
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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 …


