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Innspill om prioriteringer på transportområdet 
 

Sarpsborg Bystyre behandlet den 27.02.2020 innspill til Viken på prioriteringer på 
transportområdet – NTP 2022-2033, jf. sak PS 12/20. Nedenfor følger Sarpsborgs innspill. 
 

1. Bypakke Nedre Glomma  

Det er helt sentralt at arbeidet med bypakker og byvekstavtaler har forutsigbarhet og 
nødvendig framdrift. Uten en videreføring av Bypakke Nedre Glomma, med tilhørende 
byvekstavtale står ikke byområdet i posisjon til å foreta i tilstrekkelig grad et skifte til miljø- og 
klimavennlige reiser. For Sarpsborg er også framdriften for Bypakken svært kritisk for å få på 
plass en ny Sarpsbru før eksisterende bru ikke lenger kan benyttes.  
 
Bypakke Nedre Glomma fase 1 ble vedtatt av Stortinget i 2014, jf. Prp. 50S (2014-2015). 
Bypakken som Stortinget vedtok var på 1,2 milliarder kroner, og bestod i hovedsak av rv. 
110 Ørebekk- Simo i Fredrikstad. Stortinget vedtok en betydelig mindre bypakke 
sammenlignet med hva som var vedtatt lokalt. Den lokalt vedtatte pakken var på om lag 8 
milliarder kroner. Videreføring av Bypakke Nedre Glomma ble lokalt vedtatt høsten 2018. 
Pakken er oversendt Samferdselsdepartementet for kvalitetssikring og framleggelse for 
Stortinget.  
 
Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma skal gjøre det lettere for innbyggerne å reise 
miljøvennlig. Det skal bli enklere og tryggere å velge kollektivtransport, sykkel eller gange.  
Igangsetting av Bypakke Nedre Glomma, med tilhørende byvekstavtale er derfor helt 
nødvendig for å sikre en tiltrengt utvikling av transportsystemet i regionen, slik det er 
foreslått med bakgrunn i Konseptvalgutredningen for Transportsystemet i Nedre Glomma fra 
2011. Nedre Glomma lider under å ha et transportsystem som er umoderne og ikke 
prioriterer miljøvennlige reiser. Det er et betydelig behov for å bedre framkommeligheten for 
kollektivtransporten samt å bedre tilretteleggingen for syklende og gående, for å kunne nå 
målet om nullvekst i personbiltrafikken. I tillegg er en oppgradering av transportsystemet 
viktig for fortsatt utvikling og vekst i næringslivet i regionen.  
 
Prosjektporteføljen i Bypakke Nedre Glomma vil:  
 Bedre framkommelighet for alle trafikanter i vegnettet, men der kollektivtransporten 

vektlegges  
 Finansiere utbygging av et vedtatt hovedsykkelvegnett  
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Nedre Glomma står ikke i noen posisjon til å foreta nødvendige investeringer og utbedringer, 
verken for kollektivtrafikk, syklende og gående, godstrafikk eller privatbilisme. En rekke av 
tiltakene i prosjektporteføljen er riksvegprosjekter, i tillegg til fylkesvegprosjekter. I lokalt 
vedtatt Bypakke Nedre Glomma ligger ikke inne statlige midler i finansieringen, siden det 
ikke er øremerket statlige midler til Nedre Glommaregionen i Nasjonal transportplan 2018 - 
2029 utover rv. 110 Ørebekk - Simo. Statlig medfinansiering til mindre tiltak på riksveg var 
forutsatt å bli avklart gjennom forhandlinger om en byvekstavtale.  
 

Fv. 118 Ny Sarpsbru  

Fv. 118 Ny Sarpsbru er det viktigste prosjektet for Sarpsborg å få gjennomført. Prosjektet 
inngår i prosjektporteføljen til Bypakke Nedre Glomma. Fv. 118 er hovedinnfartsåren til 
sentrum fra øst. Dagens veg er en to-felts veg med en årsdøgntrafikk på i overkant av  
20 000 kjøretøy/døgn. Fv. 118 er omkjøringsveg for E6.  
 
Sarpsbru har en svært begrenset gjenværende brukstid. Statens vegvesen har oppgitt at 
brukstiden i 2017 ble satt til 10 år. 4  
 
Ny Sarpsbru planlegges sammen med InterCity. Det planlegges en ny firefelts bru der to felt 
forbeholdes kollektivtrafikk og/eller sambruk. I tillegg vil forholdene for syklende og gående 
over Glomma bedres. Forslag til kommunedelplan er på høring. Det er avgjørende å komme 
raskt videre i planleggingen og utbygging slik at ny bru kan stå ferdig før det eventuelt må 
iverksettes restriksjoner for tungtrafikk på eksisterende bru. Eventuelle restriksjoner på 
Sarpsbru vil også få konsekvenser for E6, dersom all tungtransport må omdirigeres dit. 
Eksisterende Sarpsbru vil heller ikke kunne brukes som omkjøringsveg for E6 for tunge 
kjøretøy om den blir ilagt restriksjoner.  
 

Rv. 22 Hafslund - Dondern  

Rv. 22 Hafslund - Dondern inngår i porteføljen til Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet er 
under regulering.  
 
Rv. 22 Hafslund – Dondern er viktig for å bedre framkommeligheten for busser, gående og 
syklende på hovedinnfartsåren mellom Sarpsborg øst og sentrum. Strekningen inngår også i 
tverrforbindelsen mellom E6 og Indre Østfold/Romerike som er en viktig korridor for lokalt 
næringsliv. Prosjektet vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle 
trafikantgrupper på strekningen.  
 

Fv. 109 Råbekken - Torsbekkdalen  

Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen inngår i prosjektporteføljen til Bypakke Nedre Glomma. 
Deler av strekningen er regulert, andre deler er i sluttføring av reguleringsplanarbeidet, mens 
en del har stoppet opp i påvente av utbygging av InterCity..  
 
Fv. 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Veien skal utbedres for å 
gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og for gående og syklende.  
 

2. Utbygging av jernbanenettet  

Nedre Glomma er et av de største byområdene/tettstedene på Østlandet, og det femte 
største byområdet i landet etter de fire store byene. Det å få på plass et bedre togtilbud så 
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rask som mulig er nødvendig for å avlaste vegnettet for både persontrafikk og godstrafikk. 
Det er også helt nødvendig slik at Nedre Glomma fortsatt kan være en egen sterk bolig og 
arbeidsregion, men også en viktig avlastningsregion for Oslo. Dette er i tråd med Samordnet 
areal- og transportstrategi for Osloregionen. Strategien har som utgangspunkt at en 
flerkjernet utvikling kan styrke regionens internasjonale konkurransekraft, og samtidig være 
en nødvendig del av den kursendringen som må til for å nå nasjonale og regionale klimamål.  
 
Forslag til kommunedelplan for InterCity Seut – Klavestad er utarbeidet og for strekningene 
Seut – Rolvsøy og Borg bryggerier – Klavestad er forslag til kommunedelplaner lagt ut på 
høring. For strekningen Rolvsøy – Borg bryggerier vedtok Sarpsborg bystyre ikke å legge 
forslag til kommunedelplan på høring. Sarpsborg kommune har i stedet bedt 
Samferdselsministeren i brev av 28.11.2019 om at det utredes alternative InterCity-
konsepter gjennom Sarpsborg.  
 
I brevet, som samtlige partier i Sarpsborg bystyre står bak, anmodes det om at det 
utarbeides en samlet plan for jernbanens fremtidige lokaltrafikk, regiontrafikk, 
utenlandstrafikk og godstrafikk i og gjennom Østfold. Av hensyn til Sarpsborg kommunes 
videre planarbeid, må kommunen ha en oversikt over alle forhold som potensielt kan berøre 
Sarpsborg, og planen vil også kunne være et verdifullt verktøy for planleggingen i resten av 
Nedre Glomma og Østfold.  
 
Planen bør omfatte oppdaterte målsetninger mht. passasjervolumer, godsvolumer, 
trafikkfordeling på Vestre linje og Østre linje, kapasitetskrav samt krav til reisetider, 
transporttider for gods og konkurransedyktighet overfor andre transportformer. Videre bør 
dette vurderes i lys av det samlede fremtidige transportbehovet for alle transportformer 
lokalt, regionalt og nasjonalt, samt nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp. 
Pågående prosjekter knyttet til TEN-T må også vektlegges i en samlet plan. 

3. 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 risikoen 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.  
 
Utbedring av farleden må nå igangsettes uten opphold. Borg Havn tilfører store verdier til 
utviklingen av næringslivet i regionen. Utbedringer av farleden pekes på som sentralt for å 
videreutvikle næringen, og arbeidet videre for å etablere seg som en sentral havn i 
Oslofjorden.  
 
Alt arbeid må ta hensyn til marint liv. Sedimenter bør lagres i landdeponi. Det bør prioriteres 
bedre merking av farleden. Dette er et viktig sikkerhetstiltak for å forhindre ulykker og akutt 
forurensning. 
 

Langsiktige satsingsområder  

4. Intelligente transportsystemer 

På lengre sikt må det sees på ulike former for intelligente transportsystemer (ITS), slik man 
blant annet finner gjennom trafikkstyring i tuneller. En fleksibel bruk av etablert og ny 
veginfrastruktur kan bidra til å bedre utnytte de investeringer som gjøres, samt skape 
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forutsigbarhet i trafikken, både for persontrafikk og næringstrafikk. For eksempel kan 
godstrafikk prioriteres på deler av døgnet, for å skape bedre forutsigbarhet for 
næringstrafikken. På samme måte kan trafikkstrømmer prioriteres på morgen og 
ettermiddag, samt at kollektivtransporten kan sikres god framkommelighet.  
 
I byområdet Nedre Glomma er det allerede i gang utprøving av tungbilfelt. Byområdet er 
positive til nye og utvidede forsøk som bygger opp under samfunnets investeringer i 
vegnettet.  
 

5. Riks- og fylkesveier utenom Bypakke Nedre Glomma:  

a. Riksvei 22 Kampenes – Rudskogen. Det iverksettes tiltak for myke trafikanter.  
b. Riksvei 130 Stasjonsbyen – Skjærviken. Det iverksettes tiltak for myke 

trafikanter. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Laila Vestby 
 
 
Dette brevet er signert elektronisk  
 
 
Vedlegg: Saksutskrift fra Sarpsborg bystyre 27.02.2020 
 
Saksbehandler: Laila Vestby, Virksomhet plan og samfunnsutvikling 
 


