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Fredrikstad kommunes innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033 
 
Viken fylkeskommune ber i brev av 16.12.2019 om innspill til prioriteringer i kommende 
Nasjonal transportplan; NTP 2022-2033. 
 
Fredrikstad kommune har hatt noe samarbeid med Sarpsborg kommune, Bypakke Nedre 
Glomma, samt næringsforeningene i begge byer, i forbindelse med innspillene. Dette 
inkluderer Borg havn og Borregård. 
 
Dere ber oss begrunne våre innspill godt, knytte de både til de allerede innmeldte 
utfordringene i Viken, i tillegg til at vi skal konsentrere oss om innspill som fremmer miljø- og 
klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser, som ivaretar bosetting, næringsutvikling 
og bærekraftige distrikter, samtidig som vi hensyn tar målsettinger om by- og 
tettstedsutvikling med reduserte behov for transport. 
 
Innspillene skal deles inn i to kategorier, kort sikt (første seks år), og lang sikt (de siste seks 
år/langsiktig), og de kortsiktige innspill skal settes opp i prioritert rekkefølge. 
 
Her følger Fredrikstad kommunes innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033. 
 
 
Konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første 6 årene i perioden (kort sikt) 
 

1. InterCity Seut-Rolvsøy 

Planlegging og utbygging – uten opphold – av delstrekningen Seut-Rolvsøy er sentralt for 
utviklingen av Viken. 
 
Fredrikstad er Østlandets fjerde største by, med den mest brukte stasjonen sør for Moss. Et 
bedre jernbanetilbud her avlaster veinettet, og støtter opp under nullvekstmålet. Avlasting av 
veiene gir bedre fremkommelighet for den økte godsmengden vi vet må tas av lastebiler (jf. 
oppdrag 3 fra transportetatene), samtidig som det bedrer den allerede utfordrende 
trafikksituasjonen i Nedre Glomma; både sentralt i by og på innfartsårer. Et økt antall 
togreisende demper også kapasitetsbehovet for øvrig kollektivtrafikk, og utfordringen med å 
finansiere kollektiv. 
 
Togsatsingen legger til rette for transport som reduserer miljø- og klimabelastningen, og 
medfører et lavt forbruk av ressurser, gitt det 100-årsperspektivet som toginvesteringer er. 
InterCity i Fredrikstad støtter opp under en regionforstørring, slik at folk kan bo på et sted, og 
arbeide på et annet. Samtidig sikrer plassering av jernbanestasjonen i Fredrikstad sentrum at 
nye næringer kan etablere seg, og eksisterende utvikle seg. Et stort antall av de togreisende 
kan reise uten bil til/fra stasjonen: 8 000 mennesker vil ha 15 minutters gange til Grønli 
stasjon, og mer enn 50 000 mennesker vil ha 20 minutters sykkelavstand til stasjonen. 
Stasjonen planlegges med stor begrensning i antall parkeringsplasser for bil. Stasjonen 
planlegges i sammenheng med øvrig kollektivtransport og utvikling av kollektivknutepunkt, 



slik at det også blir enklere å kombinere togreisen med bussreiser (som i dag går på 
biogass). 
 
Seut-Rolvsøy vil på sikt bidra til å utvikle Nedre Glomma som et felles bo- og arbeidsmarked. 
 
Vi fremhever delstrekningen Seut-Rolvsøy, og ikke for eksempel Haug-Seut. Sistnevnte 
trekkes frem av Bane NOR og Jernbanedirektoratet som delstrekningen som vil kunne gi to 
tog i timen (i grunnrute) til Fredrikstad og dermed bidra til den måloppnåelsen som ligger i 
gjeldende NTP. I praksis betyr det ikke ekstra tog i rush, utover det som er i dag, men 
muligheten for å «utvide» rushtidsperioden. Det som en prioritering av Haug-Seut over Seut- 
Rolvsøy derimot ikke vil gi, er muligheten for å hente ut alle miljø- og klimagevinster. Vi 
mener det er viktigere å hensynta blant annet klimakrisen ved å prioritere Seut-Rolvsøy, 
fremfor å prioritere ett ekstra tog i timen utenfor rush, slik delstrekningen Haug-Seut 
omhandler. Det er ikke her skoen trykker. Viken har betydelig mer å hente på utvikling av 
jernbanen gjennom byene i Nedre Glomma, enn å gi befolkningen et marginalt bedre 
togtilbud ved å bygge fra utsiden og inn. 
 
Fredrikstad bystyre viste i sitt møte 07.11.2019, i forbindelse med utlegging av KDP Seut- 
Rolvsøy på høring, stor vilje til å få gjennomført kostnadsreduserende tiltak, slik som 
nedskalering av antall spor på stasjonen. Bystyret viste også, i sitt møte 05.12.2019, vilje til å 
intensivere arbeidet med å tilrettelegge for sykkel, ved å be om et at det etableres et 
sektorovergripende sykkelprosjekt i kommunen, for å sikre økt bygging og drift av 
sykkelinfrastruktur på det kommunale veinettet. Dette vil underbygge effektene av å bygge 
jernbanestasjon i sykkelavstand for 50 000 mennesker. Transportetater kan med fordel også i 
større grad synliggjøre helseeffektene av å gå/sykle mer, og hvilke milliardbesparelser dette 
har for helsevesenet. 
 
Seut-Rolvsøy planlegges sammen med Rv 110 Simo-St. Croix. Det er ved lokalpolitisk 
vedtak, høsten 2018, om videreføring av Bypakke Nedre Glomma (heretter «Bypakke 
2018»), vist stor vilje til lokal bompengefinansiering av denne riksveien (1,9 milliarder 2018- 
kroner.) Den planlagte endringen av Rv110 letter fremkommeligheten for alle 
transportformer, med vekt på kollektiv, sykkel og gange, og bygger også her opp om 
investeringen i en sentralt plassert jernbanestasjon på Grønli. 
 
 
2. Overoppfyllelse av nullvekstmålet 

En videreføring av Bypakke Nedre Glomma legger et grunnlag for byområdets ambisjon om 
å overoppfylle nullvekstmålet. De lokalpolitiske vedtakene høsten 2018, om denne 
videreføringen, legger til grunn en prosjektportefølje som blant annet; 
- gir bedre fremkommelighet for alle trafikanter, særlig buss, gjennom utbygging av Fv109 
- i stor grad finansierer en utbygging av det vedtatte hovedsykkelveinettet 
- i betydelig grad medfinansierer statlige prosjekter 

Nedre Glomma har de nest høyeste klimagassutslippene fra veitrafikk per innbygger, 
sammenlignet med de øvrige mellomstore byområdene (2017). Samtidig har Nedre Glomma, 
sammenlignet med de øvrige mellomstore byområdene, det største potensialet for å øke 
andelen syklende og gående. Dette med bakgrunn i fordelaktig klima og topografi, samt 
kombinasjonen av en lav andel gående og syklende, og en høy forekomst av korte reiser med 
bil (jf. oppdrag 3 fra transportetatene). 
 
Kollektivandelen har hatt en tydelig vekst fra 2013 til 2018. I Fredrikstad tas også hver tredje 
kollektivreise på fergene, og fergetrafikken har hatt en vekst på over 250% siden tilbudet ble 
gjort gratis for de reisende i 2013. I 2019 var den første el-ferga på plass. Fredrikstad har 
også et forsøk med gratis buss i tre måneder, hvor de foreløpige tallene viser en vekst på 
hele 67% (basert på 7 sammenhengende uker i 2019 sammenlignet med tilsvarende uker i 
2018). (Tiltaket ble forøvrig satt i gang før innføring av bomring i Fredrikstad, som også 
skjedde i fjor høst.) 



Nedre Glomma kan med denne bakgrunnen bidra til at vi i Viken får flere miljø- og 
klimavennlige reiser. Det er ambisjoner om å oppnå overoppfyllelse av nullvekstmålet for å 
nå de målsetninger som er satt om kraftige reduksjoner i klimagassutslippene. Fredrikstad 
har eksempelvis vedtatt en Klimaplan som målfester en reduksjon av klimagassutslippene 
med minst 60 % innen 2030 (sammenliknet med 2016), og det nye, politiske flertallet i 
Fredrikstad har målsetninger om at halve reduksjonen skal tas innen 2023. 
 
Av ovennevnte årsaker er det sentralt at arbeidet med Bypakker og byvekstavtaler har 
forutsigbarhet og nødvendig fremdrift. Uten en videreføring av Bypakke Nedre Glomma, og 
tilhørende byvekstavtale, så står ikke byområdet i en posisjon til å foreta skiftet til miljø- og 
klimavennlige reiser i tilstrekkelig grad, ei heller utvikle byområdene med omegn til 
bærekraftige boområder som kan utvikle næring. 
 
Det er krav om 20 prosent egenandel ved utbygging av Fv109. Nedre Glomma er det nest 
største tettstedet i Viken, like etter Drammen (hhv. 112 467 og 117 510 (2018, SSB). Et 
transportsystem som gjør det attraktivt for bussreisende og syklende å reise mellom byene, 
er sentralt for å oppnå mål om bærekraftig utvikling av byene med omegn. 
 
Bypakke Nedre Glomma har vært svært opptatt av kostnadsreduserende tiltak, og vedtok i 
forbindelse med videreføringen av Bypakka i 2018 at vegeierne måtte søke å fravike 
Veivesenets vegnormaler der hvor det var mulig, for å oppnå kostnadsreduksjoner. Bypakka 
etablerer nå også en egen arbeidsgruppe som har som eneste formål å gå gjennom 
bypakkeprosjekter med hensyn på å identifisere mulige kostnadskutt. 
 
Fredrikstad kommune er forøvrig svært positive til at post 30-midlene 
(«Riksveginvesteringer») er foreslått å ha større fleksibilitet med hensyn til infrastruktur for 
sykkel. På denne måten blir det målet om sammenhengende sykkelveinett som er drivende, 
og ikke hvem som er veieier på de ulike delen av sykkelnettet. Dette vil forenkle utbygging av 
sykkelinfrastruktur på hele veinettet, sett i lys av den avsatte posten på 1,2 milliarder 2018- 
kroner i den nye Bypakka til «Mindre tiltak kommunal og fylkeskommunal veg», og kravet om 
20 prosent egenandel. 
 
 
3. Ny bro over Glomma i Fredrikstad 

Kommunedelplan for ny bro over Glomma i Fredrikstad ble vedtatt i februar 2019. Vedtaket 
om en videreføring av Bypakke Nedre Glomma høsten i forkant viste stor vilje til 
medfinansiering av denne broa (1,1 milliard 2018-kroner). 
 
Fredrikstadbroa på Rv 110 har en restlevetid på maks 16 år (2036) med full trafikkapasitet. 
Dette ifølge Statens vegvesens rapport og notat om restlevetid for broa fra 2016. Det er 
anbefalt i notatet at broa, senest innen 16 år er gått, omklassifiseres til lokalveibro stengt for 
tunge kjøretøy over 3,5 tonn. Dette vil inkludere buss, selv om Statens vegvesen anbefaler at 
man underveis vurderer om buss kan gis unntak fra tyngderestriksjonen. Det avhenger av den 
videre utviklingen av forfallet, som kan gå raskere enn 16 år. 
 
Prognoser 2050 tilsier stor vekst i godstrafikk i Østfold, hvorav brorparten skal tas av 
lastebiler (jf. oppdrag 3 fra transportetatene). Borg havn har en jevn vekst i antallet tunge 
biler. 
 
Tungtrafikk må kunne krysse Glomma i Fredrikstad. Her er forutsigbar transporttid sentralt. 
Gods over Borg havn avlaster også E6 over Svinesund. 
 
Mulighet for å krysse Glomma i Fredrikstad for alle kjøretøygrupper må fortsatt være et 
statlig ansvar, og ny bro må ha riksveistatus, og ikke fylkesveistatus. 
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Til tross for at en rekke ferger i Fredrikstad bidrar til at syklende og gående kan krysse de 
ulike elveløpene under deler av døgnet, så er det ikke tilstrekkelig for å sikre en god 
fremkommelighet for disse. Tilstrekkelige kryssinger av Glomma gir ikke bare muligheter 
for å øke andelen gående og syklende generelt, men det underbygger også investeringer i 
jernbanestasjon på Grønli, og det høyeste prioriterte tiltaket (InterCity Seut-Rolvsøy). Enn 
videre gir det kortere og mer forutsigbar reisetid for alle trafikantgrupper, i perioder med for 
eksempel stengte felt på Fredrikstadbroa. Dette inkluderer nødetater. 
 
Bussen vil ved ny bro gis bedre gjennomsnittshastighet, og det legges til grunn at denne 
vil få en økning på minst 25% i rushtiden. 
 
4. Borg havn 

Borg havn er en stamhavn, beredskapshavn og NATO-havn. Borg havn har en jevn vekst 
i mengden gods, både privat og offentlig. Havna er svært viktig for næringslivet i Nedre 
Glomma. 
 
Seilingsforholdene til og fra Borg havn må bedres, slik at risiko for uhell og grunnstøtinger 
reduseres, og flaskehalser minimeres. Den positive effekten på næringsutviklingen er viktig 
å opprettholde og videreføre, med mål om å bli en sentral havn i Oslofjorden. 
 
Borg I og Borg II må igangsettes uten opphold. 
 
 
Langsiktige satsingsområder for Viken (lang sikt) 
 

5. Bedre forbindelser til E6 

I dag finnes det ikke en riksveiforbindelse til E6 fra Fredrikstad som tar høyde for dagens 
størrelse på kommunen, og da heller ikke den forventede veksten. Fredrikstad vil, når 
Bypakke Nedre Glomma videreføres, bidra til at deler av den ene milliarden (2018-
kroner) som er avsatt til «Mindre tiltak på riksveg» benyttes til å forbedre forholdende for 
alle trafikantgrupper på Rv22, herunder godstrafikken. 
 
Dette vil bidra til å utbedre Rv22, men vil ikke være tilstrekkelig. Sett i sammenheng med 
utbygging av Fv109 på vestsiden av Glomma, og ny bro over Glomma, så vil Rv22 kunne 
utgjøre både en forutsigbar tilførselsvei til E6, og en forutsigbarhet i transportsystemet i 
Nedre Glomma som sådan. Det vil også åpne opp for forsøksprosjekter og videreutvikling 
av intelligente transportsystemer og trafikkstyring. Enn videre vil det medføre at mindre 
trafikk må sluses gjennom den sentrale bykjernen, slik Rv110 i dag gjør, og til dels fortsatt 
vil gjøre når Grønli stasjon og Rv110 Simo-St.Croix står ferdig. 
 
Fredrikstad har også riksveiforbindelse til E6 via Rv 110 fra Fredrikstad til Råde. Denne 
veien er preget krappe svinger for smal veibane og en rekke fartshinder gjennom Karlshus. 
I første rekke av hensyn til gods og næringstransport bør denne veistrekningen også 
utbedres. Som et absolutt minimum må en av riksveiforbindelsene til E6 få en omfattende 
utbedring og oppgradering slik at byen får tilstrekkelig kapasitet. 
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6. Intelligente transportsystemer (ITS) 

Trafikkstyring og andre intelligente transportsystem kan i mye større omfang enn i dag 
bidra til at de investeringer som gjøres på veinettet utnyttes bedre. I dag er det først og 
fremst broer og til dels tuneller som kan styre feltbruk og kjøreretning, men potensialet for 
å utvide dette til flere veisystemer fremstår som en uutnyttet mulighet. Det kan blant annet 
prioritere godstrafikk på deler av døgnet, og på den måten skape forutsigbar 
fremkommelighet. Det kan på samme måte prioritere trafikkstrømmer både på morgen og 
ettermiddag, samt sikre god fremkommelighet for bussene. 
 
Byområdet er allerede i gang med utprøving av tungbilfelt, og er positive til nye og 
utvidede forsøk som bygger opp under samfunnets investeringer på veinettet. 
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