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1. Innledning  
Handlingsprogrammet for fylkesveier og kollektivtransport for Østfold 2020-2023 følger opp 
Regional transportplan for Østfold mot 2050 (RTP), som tar utgangspunkt i den gjeldende 
fylkesplanens mål og strategier for levekår/folkehelse, verdiskaping og miljø. 
Handlingsprogrammet 2020 – 2023 er det siste handlingsprogrammet for Østfold 
fylkeskommune til regional transportplan.  

Handlingsprogrammets tekstdel er gjeldende for hele perioden mellom 2020 og 2023. 
Handlingsprogrammet er tilpasset prosessene i de andre fylkene som vil utgjøre Viken 
fylkeskommune. Prosjektene som foreslås i dette handlingsprogrammet vil derfor gjelde de 
to første årene i perioden 2020-2021. Prosjektene i handlingsprogrammet er lagt opp for å 
synliggjøre vedtatte prioriteringer og sikre gjennomføring. Første felles handlingsprogram i 
Viken fylkeskommune vil gjelde fra 2022 til 2025. 

Foreliggende handlingsprogram tar bl.a. utgangspunkt i: 

• Målsettinger, føringer, strategier og indikatorer i RTP 

• Bindinger fra tidligere år 

• Økonomiske rammer fra fylkeskommunens økonomiplan 

• Innspill fra tidligere høringer til handlingsprogrammet 

1.1 Mål og indikatorer 

Fylkesplanens prioriterte områder er fulgt opp i Regional transportplan (RTP) og vil derfor gi 
handlingsprogrammet innretning mot transport, fysisk aktivitet og klima sammen med de 
mål, delmål, strategier og indikatorer som er drøftet i denne forbindelse. 

Transportplanens overordnede mål er: 
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I Østfold skal det være attraktivt å gå for alle. Andelen gående skal øke minimum 
tilsvarende nasjonale mål. 

I Østfold skal det være attraktivt å velge sykkel som transportmiddel. Andelen syklende 
skal øke minimum tilsvarende nasjonale mål. Sykkeltilbudet skal være trafikksikkert og 
tiltak skal være tilpasset potensialet for økt sykkelbruk. 

Kollektivtransport skal være et attraktivt valg i hverdagen, og bruken av 
kollektivtransport skal øke. De ulike kollektivtransportformene skal sees i sammenheng, 
og bytter mellom de miljøvennlige transportformene skal være effektive.  

De offentlige veiene i Østfold gis en fremkommelighet, kapasitet og utforming som er 
basert på trafikksikkerhet og veiens funksjon for person- og næringstransport. De skal ta 
hensyn til trafikkmengder, trafikantgrupper, omgivelser og tilrettelegging for 
miljøvennlige transportformer. 

Østfold skal ha et transportsystem hvor trafikksikkerhet har høy prioritet. Det 
langsiktige målet er ingen drepte eller hardt skadde i trafikken i Østfold. Antall drepte 
og hardt skadde skal reduseres med 1/3 frem mot 2030. 

 

1.2  Økonomiske rammer 

Det er tatt utgangspunkt i økonomiplanens rammer (2019-2022) og Østfold fylkeskommunes 
årsbudsjett for 2019. Dette gir følgende økonomiske planrammer for handlingsprogrammet 
2020-2023: 

 2020 2021 2022 2023 2020-2023 

Kollektivtransport inkl adm 383,4 383,4 383,4 383,4 1533 

Drift fylkesvei inkl FTU 262 262 262 262 1048 

Investeringsbudsjett 
fylkesveier  

155,2 155,2 155,2 155,2 621 

Renter og avdrag 9,8 12,0 19,6 32,3 74 

Budsjett etter renter og 
avdrag 

145,4 143,3 135,6 122,9 
547 

Lånefinansiering 
bruprogram 

20 60 200 200 480 

 

I tillegg forskutterer Østfold fylkeskommune midler til Bypakke Nedre Glomma i påvente av 
vedtak om neste fase i bypakka. Forskuttering av prosjektering på fylkesvei 109 er i tråd med 
avtale som er godkjent av Samferdselsdepartementet. Forskuttering til neste fase er 
forutsatt å skulle dekke grunnerverv etter reguleringsplan på fv 109, planlegging av ny 
kryssing over Glomma i Fredrikstad og Sarpsborg, samt tiltak for kollektiv, gange og sykkel. 
Søknad om forskuttering til fase 2 ligger til godkjenning i Samferdselsdepartementet.  
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1.3 Infrastruktur i Viken fylkeskommune 

Fra 1. januar 2020 blir Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold 
fylkeskommune slått sammen til den nye Viken fylkeskommune. Fylkeskommunen vil 
fortsette å følge opp de oppgavene som i dag, i tillegg til å få tilført nytt ansvar og nye 
oppgaver i tråd med Stortingets vedtak.  

En vesentlig endring blir at felles veiadministrasjon for riks og fylkesveier, slik vi kjenner den i 
dag, opphører. Fylkeskommunene har eierskap til en stor del av veinettet i eget fylke, mens 
Statens vegvesen har vært fylkeskommunens byggherre og ansvarlig for oppfølging av alle 
forhold som gjelder fylkesveiene. Fra 1. januar 2020 blir fylkesveiadministrasjonen fra 
Statens vegvesen overført til fylkeskommunen.  

Overføringen gjelder den delen av administrasjonen i Statens vegvesen som jobber med 
oppgaver innen drift og vedlikehold, utbygging, planlegging, forvaltning og tilhørende 
støttefunksjoner. For Viken fylkeskommune innebærer det at i overkant av 300 årsverk vil bli 
overført fra Statens vegvesen.  Sammen med cirka 40 årsverk fra dagens tre fylkeskommuner 
vil dette utgjøre ressursene og kompetansen på rådsområdet Infrastruktur i Viken.  

Rådsområde Infrastruktur i Viken vil være organisert slik:
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Vei  

Fra 2020 vil Viken fylkeskommune overta ressurser og kompetanse 
forfylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen som jobber med oppgaver innen drift og 
vedlikehold, utbygging, planlegging, forvaltning. Viken fylkeskommune vi l være avtalepart 
og byggherre for alle kontrakter. I en overgangsfase, spesielt på drift og vedlikehold, vil det 
fortsatt være felleskontrakter med riks og fylkesveier.  Det vil være en tredeling av 
virksomhetene og tilpasning av grensene. Et eksempel er organiseringen av Østfold og Follo i 
samme geografiske område. Finansieringen av kontrakter og prosjekter vil være i tråd med 
økonomiplan i de tre fylkeskommunene, og dette er planlagt videreført til og med 2021. I 
etableringen av Viken fylkeskommune planlegges det for en felles handlingsplan for 
fylkesveiene fra 2022. 

Kollektiv 

Som følge av regionreformen har organiseringen av kollektivselskapene i dagens fylker vært 
diskutert. Kollektivtilbudet i Østfold, med unntak av tog- og ekspressbusstilbudet, er drevet 
av Østfold kollektivtrafikk som er en virksomhet tilhørende Østfold fylkeskommune, mens i 
Akershus og Buskerud er kollektivselskapene Ruter og Brakar organisert som aksjeselskaper. 

 I sak PS 127/18 i fellesnemda for Viken den 5. november, 2018, ble sak om Eierskap og 
organisering av kollektivinfrastruktur i Viken behandlet.  Vedtakspunkt 7 i denne saken lyder  

«Endelig organisering av administrasjonsselskaper/enhet besluttes av det nye fylkestinget i 
Viken. Dagens organisering videreføres inntil ny organisasjon er på plass, med videreutvikling 
av det samarbeidet som allerede eksisterer» 

Driften av kollektivselskapene vil altså foregå som normalt inntil det nye fylkestinget i Viken 
har fattet en beslutning.  

1.3.1 Gjennomføring av prosjekter på fylkesvei  

For Viken fylkeskommune er det bestemt at Statens Vegvesens vegnormaler skal ligge til 
grunn. Det vil imidlertid være behov for et arbeid knyttet til hvordan vegnormalene skal 
praktiseres. 

I Norge er det utarbeidet et antall nasjonale vegnormaler som gjelder for all planlegging og 
bygging av veier og gater på det offentlige veinettet. Statens vegvesen kan fravike 
vegnormalene for riksveier. For fylkesveier og kommunale veier er denne myndigheten 
tillagt henholdsvis fylkeskommunen og kommunen, med unntak for fylkesveibruer som skal 
følge samme standard som riksveibruer. 

Vegnormalene er basert på erfaring og oppdatert kunnskap for balansering av hensyn som 
trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og økonomi. Vegnormalene anses å utgjøre et godt 
kompromiss mellom ulike hensyn også for fylkesveiene. Det finnes imidlertid et 
tolkningsrom, særlig for utbedringsprosjekter, og i noen tilfeller kan det være hensiktsmessig 
med fravik fra normalkravene. Vedlikehold innebærer å opprettholde eller tilbakeføre veien 
til den standarden den er bygd for. Investering i form av utbedring vil si at veien gis en 
høyere standard enn den var bygget for, for eksempel fordi trafikksikkerhet eller trafikkbilde 
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tilsier at en standardheving er nødvendig. Investering i form av utbygging vil si bygging av ny 
vei. Vegnormalene kommer til anvendelse ved utbedring og utbygging. 

Fylkesveiene omfatter et veinett med stor variasjon i trafikkbelastning, funksjon og 
omgivelser. Det vil derfor være vanskelig å utarbeide standardkrav som skal gjelde alle veier. 
Det er også viktig å ha med seg at utbedring og investering ikke vil være aktuelt for en stor 
andel av fylkesveinettet. Her vil drifts- og vedlikeholdsnivå være det avgjørende. Likevel kan 
det være behov for å avgjøre på et overordnet nivå hvilke standardkrav som skal legges til 
grunn for utbedrings- og investeringsprosjekter. Dette kan gjelde: 

• Krav til veibredder, herunder horisontal og vertikal kurvatur. 

• Bruk av ulike typer anlegg for gående og syklende, som sykkelfelt, fortau, gang- og 

sykkelvei, utvidet veiskulder, sykkelvei med fortau og gater med blandet trafikk. 

• Feltbruk som kollektivfelt, tungbilfelt og sambruksfelt. 

• Prinsipper for lokalisering og utforming av innfartsparkering for bil og sykkel. 

• Prinsipper for holdeplassutforming som valg mellom busslommer og kantstopp. 

• Trafikantprioritering i kryss. 

• Bruk av planskilt kryssing for myke trafikanter. 

• Tilrettelegging for modulvogntog. 

• Praktisering av byggegrenser og avkjørselsspørsmål. 

 

2  Vei 
Dagens fylkesveinett dekker ulike behov og funksjoner, og trafikkmengder og standard på 
fylkesveinettet varierer betydelig. Dagens situasjon med et synlig forfall er et resultat av 
tidligere manglende prioriteringer. Derfor er det å opprettholde dagens standard på 
vedlikehold og snu utviklingen med et forfall på fylkesveinettet nå høyt prioritert, med 
særskilt oppmerksomhet rettet mot kritiske bruer. Alle fylkesveiene gjennomgår et løpende 
vedlikehold, og det jobbes systematisk, blant annet med forsterkning av utvalgte veier før 
asfaltering. 

I tråd med prioriteringer i Regional transportplan skal ressursinnsatsen målrettes for å bedre 
trafikksikkerhet og sikre god fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper, herunder 
næringstransport, kollektivreisende, gående og syklende. Innsatsen på fylkesveiområdet 
differensieres ut fra veienes transportfunksjon og definerte utviklingsmål. Det er ikke rom 
for større fylkesveiprosjekter innenfor økonomiplanens rammer. Prioriteringen av tiltak vil 
ha som mål å opprettholde trafikksikkerhet og veiens funksjon, først og fremst gjennom 
mindre utbedringer og satsing på brufornying. I prosjekter som krever større omlegginger av 
veinettet er det nødvendig med alternative finansieringsformer. Jordvern skal også bli 
vektlagt. 

 

Jordvern og oppretthold av jordarealstørrelser og -kvaliteter i tilknytning til 
samferdselsprosjekter:                                                                                                                                      
I enkelte områder på Østlandet har det foregått dyrking av jord i over fire tusen år, dette har 
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gitt et jordsmonn som egner seg spesielt godt til akkurat dette formålet. God matjord regnes 
derfor som en ikke-fornybar ressurs. For Østfold fylkeskommune er det er viktig å ta vare på 
matjorda, siden dette da er en ikke-fornybar resurs av nasjonal betydning. I 
samferdselsprosjektene skal vern av matjord fortsatt være en sentral del av arbeidet så langt 
det er mulig. Det skal i planperioden etableres et jorderstatningsfond der det skal settes av 
midler i de prosjektene som legger beslag på dyrket mark. Prosjektene der dette er aktuelt 
står beskrevet i vedlegg 2 Arealbeslag av dyrka mark.  

 

Ny veinummerering på fylkesveiene 

Det er gjennomført  et arbeid nasjonalt der alle riks og fylkesveier  har fått unik 

nummerering. Tidligere har det vært riks og fylkesveier med samme nummer og fylker som 

benyttet samme veinummer. I tillegg er det strekninger som krysser fylkesgrenser og som 

tidligere byttet nummerering på fylkesgrensen. Eksempel på slik nummerering i Østfold har 

vært riksvei 22 og fylkesvei 22.Alle strekninger på riks- og fylkesveier nasjonalt er nå  unike. 

For Østfold betyr det at enkelte av de regionale veiene har  endret sin nummerering. 

Fylkesvei 110 til fylkesvei 130, fylkesvei 22 til fylkesvei 220 og fylkesvei 101 til fylkesvei 884. I 

tillegg er fylkesvei 119 gjennomgående fra Bredsand i Rygge, rundt Larkollen og til Rygge 

kirke. For de gamle fylkesveien  betyr endringen at disse har byttet  fra 3-sifret til 4-sifret 

nummerering. Nummereringen av disse veiene skiltes ikke. 

2.1  Gående og syklende 

Det må gjøres mer attraktivt å gå og sykle for å nå målet om økt andel gang- og sykkeltrafikk, 

og tiltak prioriteres ut ifra dette. Trafikksikkerhet og potensial for flere gående og syklende 

legges til grunn. 

Fylkeskommunen finansierer viktige anlegg for gående og syklende med fylkesveimidler. I 

tillegg blir gang- og sykkelprosjekter på fylkesvei finansiert av riksveimidler på strekninger 

langs f.eks. E6 og E18, der det er hensiktsmessig å bygge sykkelanlegg langs/ parallelt med 

fylkesveinett i stedet for langs riksveien. Eksempler er fv. 128, fv. 118, fv. 119 og fv. 311. 

Bygging kan også bli finansiert gjennom hovedveiprosjekter og bypakker, som E18-prosjektet 

og bypakke Nedre Glomma. Gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner blir det 

også stilt krav om prosjekter i privat regi. 

2.1.1 Gjennomførte tiltak 

Følgende prosjekter er/ vil ferdigstilles i løpet av årene 2017-2019: 

Vei Strekning Kommune Lengde Finansiering 
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Fv. 1064 Dyre N - 
Ekholtveien 

Rygge 1,2 km Fylkesveimidler 

Fv. 1026 / fv. 
103 

Øberg Halden  Fylkesveimidler 

Fv. 120 Nore Moss 0,2 km Fylkesveimidler 

Fv. 128/fv. 21 Ørje Marker 0,5 km E18-prosjektet 

Fv. 118 Fjordveien Moss 0,7 km Fylkesveimidler 

Fv. 1106 Møklegård – 
Øyenkilden 

Fredrikstad 1,7 km Fylkesveimidler 

Fv. 120 Elvestad Hobøl 0,1 km E18-prosjektet 

Fv. 118 Sandbakken – 
Skjeberg 

Sarpsborg 3,8 km Riksveimidler 

Fv. 599 Sandbakken - 
Tveterveien 

Sarpsborg 1,5 km Fylkesveimidler 

Fv. 120 Rødsund – 
Augerød 

Moss 0,4 km Fylkesveimidler 

Fv. 107 Torsnesveien Fredrikstad 0,1 km Privat 

Fv. 120 Vanem Moss 0,8 km Privat 

Fv. 1108 Krosnes Fredrikstad 0,1 km Privat 

Fv. 1174 Hafslund 
kirkegård 

Sarpsborg 0,6 km Privat 

Fv. 279 Sæby boligfelt Våler 0,2 km Privat 

Fv. 1066 Halmstad – 
Vårlig boligfelt 

Rygge 0,3 km Privat 

 

2.1.2 Pågående og kommende tiltak 

Her følger omtale av prosjekter med planleggings- og / eller utbyggingsaktivitet i 
handlingsprogramperioden. 

Gang- og sykkelvei, Fv. 108, Tangenbekken – Hvaler kirke - Hvaler 
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Dette er en fortsettelse av gang- og sykkelveien som ble bygget fra Hvaler Rådhus til Hvaler 

kirke i 2016. Tiltaket er under utbygging og ferdigstilles i 2020. Det foreligger reguleringsplan 

for hele strekningen frem til Skjærhalden. 

 

Gang- og sykkelvei, fv. 119 Dilling – Vang - Rygge 

Prosjektet ble først regulert av kommunen, men det viste seg at planen ikke var god nok som 

grunnlag for bygging. Dermed reguleres strekningen på nytt i 2019, inkludert 

kryssombygging med fv. 1064 ved Dilling. Prosjektet kan tidligst ha byggestart i 2020. 

Gang- og sykkelvei fv. 130, Begby – Borge skole 

Som del av første fase av Bypakke Nedre Glomma i Fredrikstad bygges gang- og sykkelvei på 

fv. 130 mellom Begby og Borge skole. 20 millioner kroner skal her finansieres med 

bompenger. Byggestart er i 2019. 

 

Gang – og sykkelvei fv 108, Fastlandsveien til Hvaler 

Dette er et fellesprosjekt med Hafslund Nett i forbindelse med etablering av ny 

strømforsyning til Hvaler. Hafslund legger ny strømkabel i trase langs fylkesveien, og i 

samarbeid med Hvaler kommune blir det etablert en gang- og sykkelvei i samme trase som 

kabelføringen. 

 

Fortau, fv. 119 Billmannsbakken – Støtvig hotell – Rygge 

Tiltaket er under regulering, med antatt planvedtak i 2020.  

Sykkelfelt, fv. 1270 Henstad allé - Askim 

Prosjektet består av bygging av 1300 meter fortau med sykkelfelt. Prosjektet koordineres 
med kommunens planer for nytt VA-anlegg. Forutsatt gjennomføring av det kommunale 
vedlikeholdsprosjektet, kan sykkelfeltet bygges i handlingsprogramperioden. 

 

Fv 451 Enhusveien (ved Kråkerøy ungdomsskole) 

Langs fv 451 mangler løsning for gående og syklende fra krysset opp til Kråkerøy 

ungdomsskole og til kryss ved avkjøring til Enhuskilen  

Øvrige gang- og sykkelprosjekter 

Hvaler kommune har regulert gang og sykkelvei langs fv 108 frem til Rød på Asmaløy.  

Skiptvet kommune regulerer gang- og sykkelvei nord og sør for Meieribyen langs fv. 115 og 
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har etter søknad fått innvilget tilskudd til utbygging. I tillegg regulerer Halden kommune for 

skolevei langs fv 1332 Asakveien og fv 1334 Torpedalsveien fra Asakåsen til Asak skole 

Følgende prosjekt er ferdig regulert eller under regulering for statlige midler:  

• Sykkelfelt, fv. 119 ved Melløs, Moss (under regulering, foreslått tildelt midler i 2022) 

• Gang- og sykkelvei, fv. 316 Kambo – fylkesgrensa, Moss (ferdig regulert, foreslått 

tildelt midler i 2022/2023) 

• Gang- og sykkelvei, fv. 128 Slitu – Sekkelsten, Eidsberg-Askim (ferdig regulert, 

foreslått tildelt midler i 2021/2022) 

• Gang- og sykkelvei, fv. 128 Brennemoen, Eidsberg (ferdig regulert, foreslått tildelt 

midler i 2020) 

I 2020 er det foreslått midler til en utredning for å avklare hvilke veistrekninger i Østfold som 
kan være aktuelle for 2 minus 1, altså innsnevring til ett kjørefelt med plass til å sykle og gå 
langs veikanten. Når kjøretøy må ut mot veikanten for å passere hverandre, har de vikeplikt 
for gående og syklende. Det er også foreslått midler for videre oppfølging i 2021. Det er også 
satt av midler for å kunne gjennomføre et eventuelt konkret prøveprosjekt på 
Tømmeråsveien i Askim.  

Prosjekter utover dette baseres på planer for hovednett for sykkeltrafikk, trygg skolevei og 
økt andel gående og syklende. Følgende fylkesveiprosjekter er aktuelle for planlegging og 
prosjektering i handlingsprogramperioden: 

• Tilbud for gående og syklende over Kanalen i Moss. 

• Alternativ trasé for syklende langs fv. 130, Oldtidsveien i Sarpsborg. 

• Gang-sykkelveg i tilknytning til ny Kjøkøysund bru. 

• Sammenhengende løsning for syklende på fv. 108 Simo-Fjellberg i Fredrikstad 

• Gang-sykkelvei langs fv.1332 og fv. 1334 fra Asakåsen til Skoleveien.  

• Gang-sykkelvei langs fv.128 mellom Ramstad og Hærland med avklaring om eventuell 
finansiering i NTP 
 

2.1.3 Skolevei 

Ved nye anlegg for gående og syklende, blir skolevei særskilt prioritert, i tillegg til strekninger 
med stort potensial for overgang fra bil til gange og sykkel. Det er viktig at skoleelever har en 
trygg, trafikksikker og god skolevei, både for å få økt fysisk aktivitet og for å unngå unødig 
skoleskyss med bil eller buss. 

Østfold fylkeskommune har vektlagt arbeidet for å bygge enklere og billigere løsninger for 
gående og syklende. Dette kan være hensiktsmessig løsning der det er 
trafikksikkerhetsmessig forsvarlig og antallet trafikanter ikke er for høyt. Fellesnemnda i 
Viken har vedtatt at Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn ved utbygginger. På 
skolevei planlegges det med at kravene som stilles i vegnormalene følges opp.  
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Østfold fylkeskommune arbeider imidlertid med snarveisløsninger, også for skoleelever. 
Dette er ikke enklere anlegg langs fylkesvei, men snarveier som forbinder boligområder og 
skole utenom fylkesveiene. 

2.2 Infrastrukturtiltak for buss 

Prosjekter har som mål å bidra til at buss blir et attraktivt transportvalg i hverdagen og at 
kollektivandelen øker. Arbeidet inkluderer helhetlige reisekjeder med vekt på å forenkle 
bytter og å kombinere ulike miljøvennlige reisemåter, for eksempel sykkel og buss. Her 
gjennomgås gjennomførte prosjekter for buss, både på riks- og fylkesvei, før en 
gjennomgang av handlingsprogramperioden. 

2.2.1 Gjennomførte prosjekter 

Det er gjennomført fremkommelighetstiltak for buss både i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. 

Dette omfatter etablering av korte kollektivfelt, krysstiltak, holdeplasstiltak mm. Selv om 

hvert tiltak er lite, har de i sum stor betydning for å bedre fremføringshastigheten for buss i 

byområdene. 

I 2015 ble behov for infrastrukturtiltak i Indre Østfold kartlagt gjennom dialog med Nettbuss 
og med henvendelse til kommunene. Behov omfatter holdeplassutrustning og snuplasser. 
Tiltakene det ble besluttet å gå videre med er i hovedsak gjennomført, og resterende er 
under planlegging / utbygging. 

Tidligere er det gjennomført flere fremkommelighetstiltak i Moss. I 2014 ble nytt kollektivfelt 

i Ryggeveien åpnet. I forbindelse med oppstart av metrobuss i Moss i 2015 ble det også 

gjennomført mindre fremkommelighetstiltak, bl.a. i krysset Fjordveien X Nyquist gate og rv. 

19 X Høyenhallgata. 

Kollektivtiltak på riksvei finansieres ordinært med statlige midler, og både riks- og 

fylkesveitiltak får midler gjennom belønningsmidler og midler fra Bypakke Nedre Glomma. 

Gjennom ordinære riksveimidler (NTP) er det bygget kollektivfelt på rv. 22 ved Årum, og 

gjort en utvidelse av innfartsparkeringen på Grålum ved E6 + holdeplassoppgradering. 

I Belønningsordningen for økt kollektivtransport og mindre bilbruk i Nedre Glomma er 

følgende fremkommelighetstiltak gjennomført, eller skal ferdigstilles i løpet av 2019: 

- Fv.118 Kollektivprioritering i lyskryss med Tuneveien, Sarpsborg. 

- Fv. 109 Rolvsøysund bru. 250 m kollektivfelt ferdigstilt 2014. 

- Fv. 109, 200 m kollektivfelt ved Rolvsøy kirke. Ferdigstilt 2016. 

- Rv 22 – 300 m kollektivfelt Fjellstad holdeplass – Rakkestadsvingen holdeplass. 
Ferdigstilt i 2017.  

- Rv. 110 - fremkommelighetstiltak / mindre krysstiltak St. Croix – Rakkestadsvingen. 
Åpnet høsten 2017. 
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Følgende prosjekter er/planlegges gjennomført for fylkesveimidler i perioden 2017-2019: 

Vei Strekning Kommune Type 

Fv. 1060 Gimleveien / 
Nesveien 

Moss Holdeplassoppgraderinger 

Fv. 118 Ryggeveien Rygge Holdeplassoppgradering 

Rv. 110 Ørmen Fredrikstad Snuplass 

Fv. 108 Bratte Bakke Hvaler Snuplass 

Fv. 118 Kryss 
Øråsveien – 
Varnaveien - 
Ryggeveien 

Rygge Feltutvidelse 

Fv. 317 Gimlekrysset Moss Signalprioritering 

Fv. 118  Fjordveien Moss Midlertidig holdeplass 

Fv. 120 Svikebøl Hobbøl Snuplass 

  Sarpsborg/ 
Fredrikstad 

Utskifting av lehus 

Kommunal 
vei 

 Eidsberg Snuplass ved Mysen stasjon  

 

2.2.2 Prosjekter i handlingsprogramperioden 

Bypakke Nedre Glomma har bygget ny rv. 110 Simo-Ørebekk med åpning november 2019. 

Tiltaket gir firefelts vei med kollektivprioritering og egen trase for sykkel. I forberedelse til 

bypakka fase 2 planlegges ytterligere prosjekter som vil bedre kollektivfremkommeligheten i 

de kommende årene. Ved siden av de store prosjektene med utbygging av fv. 109 og firefelt 

på rv. 22 Hafslund – Dondern (tidligere rv. 111), planlegges et 200m langt kollektivfelt på fv. 

130 inn mot Rakkestadsvingen. 

Prøveprosjekt med tungbilfelt på strekningene St. Croix – Brohodet øst og Simo – Seut på rv. 
110 er under vurdering i 2019. Tungbilfelt vurderes å gi bedre fremkommelighet enn 
sambruksfelt for buss, men det er lite erfaring med dette i Norge, og det er gitt klarsignal fra 
Statens vegvesen Vegdirektoratet for et prøveprosjekt på disse strekningene. 

Prosjekter utover dette baseres på fremkommelighetskartlegging, behov som følge av 
ruteomlegging og mål om økt kollektivandel. Tiltak er i hovedsak finansiert gjennom en 
samlepost for kollektiv, slik at det enkelte tiltak ikke er synliggjort i handlingsprogrammet og 
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budsjettdokumenter. Enkelte større tiltak har imidlertid behov for særskilt tildeling for å bli 
gjennomført. Følgende fylkesveiprosjekter er aktuelle for planlegging i 
handlingsprogramperioden: 

• Holdeplasstiltak på fv. 118 og fv. 114 i Sarpsborg. Reguleringsplaner er til offentlig 
ettersyn i 2019, og forutsatt finansiering kan disse bygges i 2020 og 2021. 

• Kollektivfelt i Helgerødgata, fv. 317 i Moss. 

• Snarvei for buss ved Skredderåsen i Moss. 

• Samarbeid med Eidsberg kommune om kollektivknutepunkt i Mysen. 

 

2.3 Utbyggingsprosjekter vei 

Tiltak prioriteres ut fra at veiene skal oppfylle sin transportfunksjon på en trafikksikker måte. 

Bruer vil fortsatt ha et særskilt fokus i handlingsprogramperioden, sammen med oppfølging 

av Bypakke Nedre Glomma og innhenting av vedlikeholdsetterslep. 

2.3.1 Gjennomførte prosjekter 

Tverrforbindelsene Fv. 115/114 og Fv. 120 har vært prioritert i tråd med Fylkestingets vedtak 

av fremtidsstrategi for tverrforbindelsene mellom E6 og E18. I løpet av 2019 er alle vedtatte 

prosjekter gjennomført.  

Som følge av mange gamle bruer på fylkesveiene, har brufornyelse blitt prioritert høyt, i tråd 

med politiske føringer. Denne prioriteringen har resultert i et eget brufornyingsprogram. 

Statens vegvesen følger opp vedtatt strategi for å skrive opp fylkesveiene fra 8 til 10 tonn. 

For øvrig er det gitt tillatelser til at flere nye strekninger på fylkesveinettet kan brukes av 

modulvogntog (25,25 m). 

Mindre utbedringer inkludert brufornyelse som er/planlegges gjennomført 2017-2019: 

Vei Strekning Kommune Type tiltak Lengde 

Fv. 1026 Vatvet bru Rakkestad Fornyelse kantdrager og 
brurekkverk 

66m 

Fv. 1008 Bliksland bru Hobøl Utskiftning til ny bru 175m 

Fv. 118 Sarpebruene 

 

Sarpsborg Rehabilitering, større 
tiltak 

313m 

Fv. 115 Vamma bru Askim Rehabilitering brudekket 
og tårn. Ny membran og 
asfalt. 

115m 
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Fv. 123 Kroksund bru Marker Overflatebehandling av 
kabler og hengestenger. 
Noe betongrehabilitering.  

146m 

Fv. 1336 Tistedal  Halden Rehabilitering/ombygging 
av støttemur 

110m 

Fv. 108 Asmalsund bru Hvaler Ny membran og asfalt 215m 

Fv. 108 Grønnetkilen 
bru 

Hvaler Ny membran og asfalt 110m 

Fv. 120 Rødsund bru Moss Forsterkning og 
rehabilitering 

210m 

Fv. 102 Børtevann bru Sarpsborg Betongrehabilitering av 
bærebjelker. 

15m 

Fv. 316 Kambo bru Moss Tiltak for fisk ifm. å gjøre 
midlertidig tiltak med 
parallelt rør permanent. 

7,5m 

Fv. 21 Steinsbrua Aremark Forsterkning/ombygging 53m 

Fv. 1194  Krokstad Råde Fornyelse kantdrager og 
brurekkverk 

75m 

 

2.3.2 Pågående og kommende tiltak 

Fylkestinget vedtok i 2018 et revidert brufornyingsprogram med ny Kjøkøysund bru som det 

klart største prosjektet. Det har pågått et utredningsarbeid knyttet til Hvalerbruenes tilstand 

og kapasitet når det gjelder gang- og sykkeltrafikk, og konklusjonen er at det bygges ny 

Kjøkøysund bru. 

Det er i tillegg vedtatt at det skal utarbeides en strategi for fv. 21 som ser helhetlig på veiens 

funksjon også videre nordover, i tråd med strategi i Innlandet. Forutsatt prioritering i Viken, 

kan et forberedende arbeid igangsettes i 2020. Bidrag fra dagens Akershus fylkeskommune 

bør også vurderes i denne sammenhengen. 

Nedenfor følger kort omtale av prosjekter med planleggings- og / eller utbyggingsaktivitet i 

2020 og 2021: 

Fv. 109 – Råbekken-Torsbekkdalen – Fredrikstad og Sarpsborg kommuner 

Utvidelse av fv. 109 er prioritert i Bypakke Nedre Glomma. Det foreligger godkjent 

reguleringsplan for Alvim-Torsbekkdalen, mens reguleringsplaner for Råbekken-Rolvsøysund 
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og Rolvsøysund-Alvim nylig har vært på offentlig ettersyn og forventes behandlet høsten 

2019. Forutsatt godkjenning av bypakka fase 2 kan prosjekt på fv. 109 igangsettes i løpet av 

handlingsprogramperioden. 

Glommakryssinger i Fredrikstad og Sarpsborg 

For ny bru over Glomma i Fredrikstad foreligger en godkjent kommunedelplan, mens 

kommunedelplan for ny bru over Glomma i Sarpsborg, der vei og jernbane sees i 

sammenheng, er i sluttfasen. Det anses som viktig å starte reguleringsplanarbeid for ny bru i 

Sarpsborg i handlingsprogramperioden. 

Kjøkøysund bru, fv. 108 – Fredrikstad 

Siden 2014 har det vært begrensninger for passering på/over Kjøkøysund bru som følge av 
tilstanden på brua. Høsten 2018 ble det avklart at det bygges ny Kjøkøysund bru. I juni 2019 
avgjorde Fylkestinget at ny bru etableres øst for dagens bru. I handlingsprogramperioden vil 
det pågå regulering og prosjektering. Prosjektet kan være aktuelt for totalentreprise. 

Sunds bru, fv. 106 – Aremark kommune 

Dette er en bjelkebru bygget i 1970 som hviler på et steinhvelv. Hovedinspeksjon 2018 
avdekket alvorlig bæreevneskade og eksisterende bru ble snevret inn. Bruoverbygning 
skiftes ut. Hoveddelen av arbeidene gjennomføres i 2019, men enkelte arbeider gjenstår til 
2020. Forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2019, er prosjektet fullfinansiert. 

Østre Trøsken bru, fv. 114 – Sarpsborg kommune 

Dette er en bjelkebru bygget i 1967. Det er behov for forsterkning bl.a. for å kunne tillate 60 
tonns tømmervogntog. Forprosjekt for forsterkning  ble ferdigstilt 2019. Arbeid hos 
Vegdirektoratet med oppklassifisering av veinettet et har imidlertid vist behov for tiltak for å 
bevare bru i Bk10/50. Utvidelse av forprosjekt med tiltak for beholde Bk10/50 gjennomføres 
i 2019 med forløpende prosjektering utover i 2020. Arbeidene gjennomføres hovedsakelig i 
2021. 

Grimsøy bru, fv. 1186 – Sarpsborg kommune 

Dette er en platebru i 8 spenn bygget i 1950. Total lengde er 71 meter. Brua har sprekker i 
bærende pelesystem, og det ble foretatt en midlertidig reparasjon for noen år siden. Den er 
kun tillatt for 8 tonns aksellast 40 tonns totalvekt. Det tas sikte på å bygge en ny bru parallelt 
med dagens. Siden brua grenser opp til et LNF-område må det utarbeides 
konsekvensutredning Og reguleringsplan. 

Hellevad bru, fv. 1194 – Sarpsborg kommune 

Dette er en steinhvelvbru bygget i 1914. Løsning og prosjektering av ny bru for å kunne 
tillate tømmervogntog fra 2012 har måttet revideres pga. nye krav til veiutforming og 
bruprosjektering. Prosjektering og utarbeidelse av byggeplan for løsning med frittbærende 
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betongplate over gammelt steinhvelv som ny bruoverbygning skal ferdigstilles i 2019. 
Arbeidene er planlagt gjennomført i 2020. 

Gjøby bru, fv. 1218 – Rakkestad kommune 

Dette er en stålbjelkebru bygget i 1936. Hovedinspeksjon 2018 avdekket behov for ny 
bruoverbygning. Tiltak er anbefalt gjennomført i løpet av 3 til 5 år. Utarbeiding av forprosjekt 
er planlagt ferdigstilt 2019 med fortløpende prosjektering i 2020. Arbeidene gjennomføres 
hovedsakelig i 2021. 

Løkkeberg bru, fv. 115 – Våler kommune 

Dette er en hvelvbru bygget i 1918. Behov for bedre brurekkverk, men plassmangel fører til 
at brua i så fall må breddeutvides. Uheldig veikurvatur vanskeliggjør breddeutvidelse og 
montering av nytt rekkverk. Reguleringsprosess for plassering av ny bru parallelt med 
eksisterende bru ved omlegging av veistrekket er utarbeidet. Forprosjektprosjektering med 
evt. grunnundersøkelser er planlagt i 2020 med arbeider hovedsakelig planlagt gjennomført i 
2021-2022. 

Fossebekksundet bru, fv. 124 – Aremark kommune 

Bjelkebru bygget i 1953. Utbedringer på landkar ble utført i 2015 som en del av 
brufornyingsprogrammet. Hovedinspeksjon i 2018 avdekket behov for ytterligere justering 
evt. utskiftning av brulagre og rekkverksarbeider. 

Brøholt bru, fv. 211 – Hobøl kommune 

Dette er en bjelkebru bygget i 1952. Det er behov for større rehabilitering av brua, samtidig 
bør det vurderes en kapasitetsoppgradering. Forprosjekt hvor ny bru, rehabilitering og 
eventuell forsterkning av eksiterende bru vil kunne gi grunnlag for å gjøre valg for utførelse 
av tiltak. Forprosjekt er planlagt utført 2019 med fortløpende prosjektering i 2020.  

Borge bru, fv. 116 – Fredrikstad kommune 

Dette er en platebru bygget i 1954. Slitelagtykkelsen målt til 10 cm ved hovedinspeksjon i 
2017. Bru er fullt utnyttet med utnyttelsesgrad 1,0 ved 0 cm asfalt, alt slitelag må freses vekk 
for å ivareta bruas bæreevne. Forprosjekt vedrørende ombyggingforsterkning skal 
gjennomføres i 2020. 

Kråkerøy bru, fv. 108 – Fredrikstad kommune 

Dette er en klaffebru bygget i 1957, hvor jevnlig driftsoppfølging av brua har vist tydelige 
tegn av slitasje på brukonstruksjon og maskintekniske deler. Behov for ny støpeasfalt og 
membran, samt justere vekt av klaffer. Overflatebehandling av fortau og utskiftning av 
låsebolter. Slitasjelag og overflatebehandling planlegges utført i 2020. 

Huls bru, fv. 120 – Hobøl kommune 
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Dette er en bjelkebru bygget i 1938 som har vært preget av setninger og forskyvninger. 
Tilstandsvurdering har vist mulighet for å rehabilitere brua for å forlenge brukstid med  10 til 
15år. Tiltak krever ytterligere prosjektering og geotekniske avklaringer som gjennomføres i 
2019. Arbeidene gjennomføres hovedsakelig i 2020. Forutsatt rebevilgning av ubrukte midler 
i 2019, er prosjektet fullfinansiert. 

Øvrige utbedringstiltak 

I 2020 og 2021 foreslås det å videreføre midler til tyngre forarbeid før dekkelegging, 
vedlikehold av grusveier og gatelys. I tillegg kommer skilting knyttet til nye veinummer, samt 
friteksttavler på fv. 108 Kråkerøy bru ved omkjøring og flytting av eksisterende bommer. 
Dette er for å unngå at kjøretøy blir stående i veibanen inn mot Kråkerøy-bruene ved 
hendelser. 

2.4 Trafikksikkerhet 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, 
politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv 
storbykommuner. I tillegg har en rekke interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.   

Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.  

Planen bygger på Meld. St 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og Meld. 
St 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Ambisjonsnivå og 
prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2018-
2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på vei 2016-2019, Trygg Trafikks strategiplan 
2018-2021, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og 
de syv storbykommunenes trafikksikkerhets-planer.   

Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig 
forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale 
trafikksikkerhetsaktørene. Tiltakene i tiltaksplanen skal sikre at vi har stø kurs mot 
etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030 for hele landet, mens 
tallet for Østfold er 17. Dette innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent, sammenliknet 
med gjennomsnittet for perioden 2012-2015.   

Regionreformen ventes å medføre vesentlige endringer i arbeidsfordelingen mellom Statens 
vegvesen og fylkene/regionene.  

 

2.4.1 Ulykkesutvikling 

Østfold har færre drepte og hardt skadde enn landsgjennomsnittet sett i forhold til 
trafikkarbeidet. Det betyr at det sammenliknet med de fleste andre fylker er relativt trygt å 
ferdes i trafikken i Østfold. 
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Ulykkesstatistikken for Østfold viser en kraftig og vedvarende reduksjon i drepte og hardt 
skadde fra 2000 til 2018. Unntaket er årene 2012-2013 og 2015-2016, hvor vi fikk en økning i 
antall drepte og hardt skadde.  

Figuren nedenfor viser en målkurve for utviklingen i antall drepte og hardt skadde fram til 
2030. Den tar utgangspunkt i at Østfold tar sin forholdsmessige andel av reduksjonen i 
drepte og hardt skadde, med sikte på at vi skal nå det nasjonale målet om at det maksimalt 
skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikkulykker i Norge i 2030. 

 
Nasjonale mål for Østfold. Ulykkesutvikling og målkurve for 2014-2030 

 

Trafikkveksten i Østfold har vært høyere enn den generelle veksten i Norge. Siden 1987 har 
det vært en vekst i Østfoldtrafikken på ca. 58 prosent, mens veksten for hele landet har vært 
på ca. 38 prosent.  

Østfold er blant de fylkene der ulykkesbildet i størst grad domineres av ulykker på 
fylkesveinettet. I 2017 og 2018 skjedde gjennomsnittlig 55 % av alle drepte og hardt skadde 
på fylkesveinettet, mens tallene er ca. 17 % på riksveier og kommunale veier og 13 % på 
øvrige veier. 

Nedenfor vises utviklingen i antall drepte og hardt skadde i Østfoldtrafikken siden 1987. 
Tallene for 2018 er 4 drepte og 25 hardt skadde.  
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Antall drepte og hardt skadde i Østfold 1987-2018 

 

I Østfold skjer ca. 60 prosent av alle veitrafikkulykker med personskade utenfor tettbebygd 
strøk, og det er også der alvorlighetsgraden ved ulykkene er størst. Over halvparten av alle 
personskadeulykker i Østfold skjer på veistrekninger mellom kryss og avkjørsel. En typisk 
Østfoldulykke skjer på fylkesvei, utenfor tettbebygd strøk og på en veistrekning mellom kryss 
og avkjørsel.  

Det skjer flest ulykker i sommermånedene og færrest i vintermånedene. Antall lettere 
trafikkskadde følger den samme kurven for antall ulykker, mens antallet drepte og hardt 
skadde er forholdsmessig høyt i sommermånedene juni og juli. 

De to vanligste ulykkestypene i Østfold er ulykker med kryssende kjøreretning og 
utforkjøringsulykker. (28 prosent) er de vanligste ulykkestypene i Østfold. Ulykker i samme 
kjøreretning utgjør 20 prosent, møteulykker 10 prosent og fotgjengere 9 prosent.  

Utforkjøringsulykker (35 prosent), møteulykker (26 prosent) og kryssende kjøreretning (22 
prosent) forårsaker flest drepte og hardt skadde i trafikken. For ulykker med fotgjengere er 
tallet 12 prosent. 

Syklister og fotgjengere er en utsatt trafikantgruppe, og økende antall gående og syklende 
kan bli en utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold. Flere elsykler og elsparkesykler gir 
også nye trafikksikkerhetsutfordringer. 
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2.4.2 Prioritering av tiltak 

Satsingen på målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer vil i stor grad konsentreres om tiltak 
for å forhindre utforkjøringsulykker, kryssulykker, møteulykker og ulykker med påkjørsel av 
gående og syklende. 

Basert på ulykkesstatistikk og solid lokalkunnskap, gjennomføres årlige befaringer av 
Østfolds veinett i samarbeid med politiet og kommunene, som grunnlag for konkret 
tiltaksplanlegging og budsjettmessige prioriteringer. De siste 20 årene er det gjennomført en 
rekke til dels enkle og lite kostnadskrevende tiltak, med svært gode resultater. Selv om 
ulykkesstedene – definert etter nasjonalt omforente kriterier – heldigvis blir færre, er det 
viktig å fortsette dette systematiske samarbeidet. I tillegg gjennomføres mer formelt anlagte 
inspeksjoner og TS-revisjoner, også av planlagte tiltak. 

Nedenfor er angitt og beskrevet noen av de viktigste tiltakene som spinner ut av prosessene 
nevnt over: 

Tiltak mot møte- og utforkjøringsulykker 

Statistikken viser at møte- og utforkjøringsulykker er de mest dominerende ulykkestypene i 
Region øst. Mens antall møteulykker har blitt redusert gjennom bygging av møtefrie veier og 
etablering av forsterket midtoppmerking, har det til nå ikke vært en tilsvarende målrettet 
satsing på å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker. Dette gjenspeiles i ulykkesstatistikken. 
De siste tre årene har utforkjøringsulykker vært den uhellstypen med flest drepte og hardt 
skadde.  

Dybdeanalyser av dødsulykker viser at terrenget eller andre hindringer langs veien var en 
antatt medvirkende årsak til skadeomfanget i noe over halvparten av alle 
utforkjøringsulykker med dødelig utfall. 

Aktuelle tiltak mot utforkjøringsulykker på veien er: 

• Kurveutretting/breddeutvidelse 

• Skilting- Forvarsling/bakgrunnsmarkering 

• Veirekkverk 

• Belysning 

• Siktrydding 

• Justering av tverrfall 

• Veimerking- profilert kantlinje  

• Automatisk Trafikkontroll (ATK), noe som også fungerer forebyggende mot andre 

typer ulykker. 

I tillegg gjennomføres tiltak for å redusere konsekvensene forbundet med en utforkjøring, 
som fjerning av sidehindre, utflating av sideterreng og ettergivende master/stolper. 
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Bruk av rekkverk er et viktig trafikksikkerhetstiltak der behovskriteriene for dette er oppfylt, 
men det forutsetter bruk av godkjente produkter og at monteringen utføres med høy faglig 
kvalitet. 

Tiltakene over har ofte god effekt også i forhold til å hindre møteulykker. I tillegg kommer 
tyngre tiltak, som etablering av midtrekkverk, eventuelt forsterket midtoppmerking. 

Forsterket midtoppmerking er en samlebetegnelse for løsninger der midtoppmerkingen er 
forsterket med fresing i asfaltdekket. Undersøkelser viser at dette gir en betydelig 
trafikksikkerhetsgevinst, og til en langt lavere kostnad enn bygging av midtrekkverk. 
Forsterket midtoppmerking på eksisterende vei bør etableres i forbindelse med 
reasfaltering. 

Tiltak mot viltulykker 

Østfold har store områder med betydelig innslag av større vilt som ferdes langs og på tvers 
av veien og der ulykker med påkjørsel av vilt er et problem. 

De mest effektive tiltakene for å hindre viltulykker er siktrydding og fjerning av vegetasjon, 
samt oppsetting av viltgjerder, der viltet eventuelt ledes mot egnet krysningspunkt. 
Oppsetting av faste fareskilt er mye brukt i Østfold. Diverse undersøkelser viser imidlertid at 
oppsetting av fareskilt ikke ser ut til å ha noen virkning på føreradferd og viltulykker. På 
fylkesveiene vil sikt og vegetasjonsrydding være de mest aktuelle tiltakene. 

Tiltak mot ulykker med myke trafikanter 

Viktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister er utvikling av et 
sammenhengende transportnett for disse gruppene, samt å sikre potensielle konfliktpunkter 
som kryss og avkjørsler.  Se kapittel 2.1. 

Tiltak som følge av nye fartsgrensekriterier 

I Nasjonal transportplan 2018-2029 fikk Statens vegvesen i oppdrag å utforme nye 
fartsgrensekriterier som skal gi bedre samsvar mellom veiens utforming- og 
sikkerhetsavstand og fartsgrense. Ved fastsettelse av særskilte fartsgrenser er balansen 
mellom trafikksikkerhet og god fremkommelighet det viktigste kriteriet. Dette kan oppnås 
gjennom etablering av fire grunnpilarer som er: 

• Menneskets tåleevne  

• Veiens geometri 

• Trafikantenes forståelse 

• Miljøforhold 

De nye kriteriene er vedtatt, og tilpassing av fartsgrenser etter de nye kriteriene vil medføre 
betydelige kostnader. Årsaken er økt bruk av 30 og 40 km/t som fartsgrense, noe som gir økt 
behov for fartsdemping, noe som også medfører andre tiltak, som drenering. 
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Forkjørsregulering 

De fleste riksveier og primære fylkesveier er forkjørsregulerte, mens sekundære og øvrige 
fylkesveier, samt kommunale veier både i og utenom tettbygde strøk ofte er uregulerte med 
generell vikeplikt for trafikk fra høyre. Det er også stor forskjell mellom fylkene når det 
gjelder omfanget av forkjørsregulering av fylkesveier. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig 
forskjellige vurderinger av effekten av forkjørsregulering, primært knyttet til ulykkesutvikling 
og fartsendring.  

Nyere undersøkelser viser at forkjørsregulering av veier gjennomgående har ført til en 
reduksjon i antall ulykker og antall skadde personer. Kryssulykkene har i hovedsak blitt 
redusert. Det er særlig fotgjengerulykkene som har opplevd en nedgang i antall ulykker etter 
forkjørsregulering.  

Hensikten med tiltaket er å avklare vikepliktsforholdene i kryss der det kan oppstå 
misforståelser og usikkerhet. I tillegg oppnås et helhetlig og klart definert overordnet 
fylkesveinett som trafikantene lettere kan orientere seg i. Tiltaket forventes å redusere 
antall konflikter og lettebedre trafikkavviklingen i kryss.  Basert på resultater fra 
undersøkelser kan en videre vente en nedgang i fotgjengerulykkene.  

Etablering av forkjørsvei kan bidra til bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.Det 
settes av i størrelsesorden 2-5 millioner kr årlig de neste 2-3 årene for gjennomføring. 
Summen vil variere noe på bakgrunn av ønsket om å ta flere strekninger og veier under ett. I 
tillegg kommer kostnaden med ombygging av kryss der det er nødvendig. 

Mindre tiltak for trafikksikkerhet og miljø 

Denne tiltakskategorien har sitt utspring i et mangeårig fokus på tettsteder med 
gjennomgangstrafikk der omkjøringsvei kunne synes ønskelig, men samtidig budsjettmessig i 
overkant krevende. Strategien som ble valgt, innebar å «utvikle eksisterende vei på stedets 
og de myke trafikantenes premisser». Strategien i noe tillempet form er nå sist et forenklet 
prosjekt som gjennomføres på Gressvik. Vi har flere «kandidater» med tilsvarende 
utfordringer ellers i fylket, bl. a Halmstad i Rygge og Stasjonsbyen i Skjeberg, begge på fv. 
118. 

Fv.21 Aremark-tiltaket omfatter en mindre breddeutvidelse av kjøreveien ved Fossby i 
Aremark sentrum. Eksisterende tilrettelagt krysningspunkt skal opprettholdes. Det skal ikke 
gjøres endringer på Fosby bru. Planlagt gjennomføringstidspunkt er 2020. 

Gårdstun 

Trafikksikkerhet ved og gjennom gårdstun er en utfordring som fylkeskommunen har satt 
fokus på. Det er nærmere 200 gårdstun i fylket med varierende trafikkgrunnlag. Østfold 
fylkeskommune har bestilt en vurdering av alle gårdstun og utvikling av en beregningsmodell 
for valg av tiltak. Det skal hensyntas veiens funksjon i tråd med Regional transportplan, 
driftsbygningenes plassering i forhold til avstand til veien og siktforhold, aktiviteter generert 
av grunneier, behov for kryssing av veien, trafikkmengde og fartsnivå forbi gårdstunet, 
trafikksikkerheten og eventuelle muligheter for traséomlegging.  



 

 
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2020-2023            side 25 

 

Kryssutbedringer 

Kryssulykker utgjør en vesentlig del av ulykkene på fylkesvegnettet. Etter en gjennomgang av 
ulykkessituasjonen vedtok fylkeskommunen følgende prioritetsliste for kryssutbedringer 
høsten 2016: 

 

Vei 
nr. 

Prosjekt/ tiltak Kommune Merknad Status 

316 x Peer Gynts vei Moss Rundkjøring/ evt. 
kanalisering 

Reguleringsplanlegging 
igangsatt 

130 X fv 107 Borge 
skole/Vardevegen 

Fredrikstad Fullkanalisert T-kryss Reguleringsplan 
vedtatt. Oppstart 
bygging 2019 

118 X fv 114 Grålum  Sarpsborg Utbedr./ombygging av 
rundkjøring 

Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

130 x fv.1104 
Ullerødveien 

Sarpsborg Fullkanalisert T-kryss Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

116 x fv.409 Torp Fredrikstad Utbedre geometri Reguleringsplanlegging 
igangsatt 

381 x fv.1084 Liane Fredrikstad Utbedre X-kryss Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

119 x fv.1066 Rygge 
krk. 

Rygge Rundkjøring Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

116 x fv.1082 Huseby Fredrikstad Utbedre geometri Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

120 x fv.1018 Bilitt Hobøl Utbedre geometri Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

118 x fv.119 Bjølsund Rygge Utbedre geometri Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt 

 

Videre ble det foreslått to kryssombygginger på tverrforbindelsene: 

120 x fv.115 
Rødsund 

Våler Gjøre fv.120 
gjennomgående 

Reguleringsplanlegging 
igangsettes 2019/2020 



 

 
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2020-2023            side 26 

 

114 x fv.115 Nordby Våler Gjøre fv.114 
gjennomgående 

Reguleringsplanlegging 
ikke igangsatt. 

Disse er, i tillegg til det trafikksikkerhetsmessige aspektet, også tiltak for å bedre 
fremkommeligheten på tverrforbindelsene. 

2.4.3 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 

Vegtrafikkloven §40 a lyder: «Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak 
for å fremme trafikksikkerheten i fylket.» Etter endring i den politiske styringsstrukturen 
vedtok Fylkestinget (24. april 2015) at organiseringen av fylkestrafikksikkerhetsarbeidet 
viderefører som en del av ansvars- og oppgaveområdet til samferdselskomiteen på følgende 
måte:  

• Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer er personidentisk med samferdselskomiteen 

• Konsultative medlemmer tiltrer med møte- og talerett, og er fastsatt med følgende 

sammensetning: 

o representanter fra Politiet (representert ved Østfold politidistrikt, Follo 

politidistrikt og UP-distrikt 1). 

o 3 representanter fra Statens vegvesen (2 fra avd. Østfold og 1 fra Trafikant og 

kjøretøyavdelingen) 

o Trygg Trafikk v/distriktsleder. 

Statens vegvesens fylkesavdeling har sekretariatsfunksjonen til FTU, og trafikksikkerhets-
sakene legges fram etter instruks vedtatt av Fylkestinget. 

Trafikksikkerhetsarbeidet er forankret i Regional transportplan for Østfold mot 2050 hvor 
følgende prioriteringer legges til grunn: 

1 Trafikksikkerhet i forbindelse med skolevei/skoleskyss. 

2 Utbedre ulykkesutsatte punkt og strekninger på veinettet 

3 Øke innsatsen på holdningsskapende tiltak og samarbeid med andre aktører. 

I tillegg til samarbeidet med kommunene og tilskudd til skoleveistiltak vil et viktig 
satsingsområde i planperioden være å styrke det lokale trafikksikkerhetsarbeidet gjennom 
konseptet «Trafikksikker kommune», og et framtidig mål er at hele Østfold skal ha status 
som Trafikksikkert fylke. 

FTU-posten omfatter tilskuddsmidler til aksjoner, kampanjer kommunale 
trafikksikkerhetstiltak og egen drift av utvalget. Det angitte beløpet er en videreføring av 
budsjettet for 2019.  

Av den totale budsjettposten på kr 10,1 mill utgjør ca. kr 7 mill. i tilskudd til sikring av 
skolevei i kommunene (pluss kommunal egenandel på 25 %). Andre utgiftsposter er kr. 1,4 
mill. i tilskudd til lokale holdningsskapende tiltak, kr. 0,65 mill. til drift av Trygg Trafikks 
aktiviteter i Østfold, og ca. kr. 1 mill. til drift av FTU’s øvrige virksomhet (møter, kurs 
konferanser med mer) kr. 1 mill. 
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2.5 Drift og vedlikehold  

2.5.1 Oppgavene – kontraktregime 

Fylkesveinettet i Østfold omfatter et vidt spekter av veier med hensyn til funksjon, 

trafikkmengder, standard, omgivelser etc. og med et tilsvarende vidt spekter av behov for 

tiltak for å sikre at dette veinettet til enhver tid er fremkommelig, sikkert og miljøvennlig å 

ferdes på. 

Disse oppgavene ivaretas gjennom en rekke ulike kontrakter: 

Driftskontrakter 

De viktigste er driftskontraktene, som ivaretar den løpende driften av veiene som vinterdrift, 

hull-lapping, grøntvedlikehold, feiing og renhold, rensk/ tømming av drenssystemene 

(grøfter, kummer og rør), og mindre vedlikehold av veiutstyr (skilt, rekkverk, leskur etc.) 

samt daglig inspeksjon og beredskap. Disse oppgavene ivaretas innenfor kontraktenes 

fastprisdel. Et unntak er vinterdriften og asfaltlapping, hvor det også er en mengdedel som 

gjøres opp etter medgåtte mengder og tilhørende enhetspriser. 

I tillegg bestilles gjennom driftskontraktene en del tyngre vedlikeholdstiltak, som grøfting, 

utskifting av stikkrenner og kummer, oppgrusing, mindre forsterkningsarbeider/ forarbeider 

til dekkelegging, utskifting av skilt og diverse annet veiutstyr. Dette er tiltak som i hovedsak 

gjøres opp etter enhetspriser fastsatt i kontraktens mengdedel. Noe arbeid blir også gjort 

opp som regningsarbeid etter fastsatte timepriser eller at entreprenøren gir en fastpris på et 

konkret tilleggsarbeid. 

Konkurranseutsettingen er basert på 4 kontraktområder, hhv Østfold Nord, Østfold Sør, Ørje 

og Halden. Kontraktsperioden på disse kontraktene har vært på 5 år. I tillegg er 

grøntvedlikeholdet i tilknytning til områdene Ørje og Halden lyst ut som en egen kontrakt. 

Mens veinettet i Ørje- og Haldenkontraktene kun består av fylkesveier har Østfold Sør- og 

Nordkontraktene også en stor andel av riksveier og er vesentlig større i omfang. 

De første årene etter at fylkeskommunen tok over ansvaret for en rekke av de tidligere 

riksveiene i 2010, steg kostnadsnivået i driftskontraktene betydelig. De faste 

driftskostnadene steg med godt over 50 prosent fra 2010 til 2013. I dette bildet hører også 

med at fylkesveinettet i samme periode økte noe i omfang som følge av nye veier (ny 

Kråkerøyforbindelse og gammel E18 mellom Krossby og Knapstad).  

Etter 2013 har imidlertid prisutviklingen for driftskontraktene vært gunstig, spesielt da ny 

Østfold nord ble fornyet i 2014, men også den nye Østfold sør fra 2016 ble noe rimeligere 

enn den forrige. Dette medfører at nivået i 2018 er omtrent som i 2013 i nominelle kroner 

eller ca. 10 prosent lavere prisstigningen tatt i betraktning. Samtidig har en i den samme 

perioden fått tilført en rekke nye veier knyttet til åpningen av E18 Melleby - Momarken i 
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2014, Knapstad – Akershus grense i 2016 og riksgrensen – Ørje i 2017, alt ca. 21 km. I 

hovedsak består dette av den gamle E18-traseen. 

Dessuten har fylkeskommunen i 2016 overtatt ansvaret for 43 km gang- og sykkelveier fra 

kommunene. 

I 2017 ble fylkesveinettet tilført ytterligere ca. 5 km vei når ny E18 mellom Ørje og 

riksgrensen sto klar.  

Forvaltningsreformen medfører at all administrasjon av fylkesveiene skal overføres til de nye 

fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Driftskontrakter med varighet utover 2020, som 

inneholder både riks- og fylkesveier, vil imidlertid fortsette som felles kontrakter til disse 

utgår. Nye kontrakter med oppstart i 2019 ville imidlertid bli utfordrende i og med at de nye 

fylkeskommunene ikke ville være etablert før 1. januar 2020. Disse driftskontraktene ble 

derfor vurdert særskilt med tanke på om de skulle fornyes eller om opsjonsmulighetene i 

kontraktene skulle benyttes. For driftskontrakt Østfold nord ble det bestemt at denne skulle 

lyses ut som en ny felles kontrakt for riks- og fylkesveier, men med varighet på 3 år. 

Kontrakten ble lyst ut tidlig 2019, med oppstart 1. september 2019. Det var god konkurranse 

om kontrakten. Prisnivået er imidlertid noe høyere enn dagens kontrakt. Dette skyldes i 

første rekke at den har kortere varighet samt at prisnivået generelt på driftskontakter har 

steget de to siste årene. 

Når det gjelder de to kontraktene Halden og Ørje, er de opprinnelig avtalt forlenget til 2020 i 

henhold til en 3-års opsjon som var innebakt i disse kontraktene. Grøntkontrakten for 

Østfold øst ble lyst ut på nytt for 2017-2020 for å koordineres med Halden og 

Ørjekontraktene i neste utlysning.  Kontraktene Ørje og Halden har ytterligere ett års opsjon 

fram til 1. september 2021. Det samme gjelder for Østfold øst grønt-kontrakten. Disse 

opsjonsmulighetene blir benyttet.  På samme tidspunkt går varigheten for driftskontrakten 

for Østfold sør ut. Dette gir mulighet for å se på alle eksisterende kontrakter samlet og gjøre 

en ny vurdering av framtidig kontraktsstruktur i Østfold/Viken. 

Øvrige kontrakter 

Tilsvarende er det inngått driftskontrakter for drift av veilys og drift og vedlikehold av 

tunnelutstyr og andre elektroinstallasjoner på veinettet. Dette er også normalt 5-

årskontrakter. Tunnel- og elektrokontrakten ble inngått i 2017 og veilyskontrakten ble 

fornyet i 2018. Disse har en varighet til henholdsvis 2022 og 2023.  Videre er det egne 

kontrakter for dekkelegging, veimerking, bruvedlikehold og trepleie. Dekkekontraktene lyses 

normalt ut som 1-årskontrakter, mens de øvrige kontraktene varierer noe i både i 

sammensetting og varighet. I tillegg blir det inngått egne vedlikeholdskontrakter for litt 

større vedlikeholdsprosjekter. Dette gjelder f.eks. større fjellsikringsarbeider når det er 

behov for det. Tilsvarende blir det lyst ut egne kontrakter for de prosjektene som inngår i 

den strategiske vedlikeholdsplanen for fylkesveiene i Østfold, jf. omtale i kap. 1.2.  
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Det er også inngått avtale med kommunene i ytre Østfold om overvåking og tiltak mot lokal 

forurensing knyttet til vei i byområdene.   

 

2.5.2 Behov - utfordringer 

En rapport fra Vegdirektoratet fra februar 2012 basert på forfallsregistreringene som ble 

foretatt i 2011 angir et vedlikeholdsmessig forfall på fylkesveiene i Østfold på 1,2 milliard 

kroner. Dersom beregningene utvides til også å omfatte oppgradering til en høyere standard 

enn opprinnelig bygget (geometri/ fremkommelighet, trafikksikkerhet eller miljø) vil 

behovene bli langt høyere avhengig av hvilke nivåer en legger til grunn. 

Brufornyingsprogrammet er et eksempel på en slik beregning, hvor det er tatt høyde for et 

noe større oppgraderingsbehov enn ved forfallsberegningene. Brufornyingsprogrammet er 

vedtatt finansiert over investeringsbudsjettet og er nærmere omtalt i avsnitt 2.3. 

I 2015 gjennomførte Statens vegvesen, region Øst en ny kartlegging av 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Østfold hvor en også tok høyde for en viss grad av 

oppgradering til en høyere standard. Rapporten som ble lagt fram for fylkestinget samme år 

anslår en totalkostnad på minimum 3-5 milliarder kroner. Det understrekes at dette er svært 

grove anslag med en stor grad av usikkerhet. Det som videre ble klargjort var at det med et 

etterslep i denne størrelsesorden ikke vil være mulig å innhente etterslepet på fylkesveiene 

med dagens budsjettrammer innenfor et ønsket tidsrom på 10-15 år. Dette ville ha krevd en 

årlig tilleggsbevilgning på 200-300 mill.kr. Rapporten anbefalte imidlertid at det ble 

utarbeidet en strategisk vedlikeholdsplan innen eksisterende rammer og antydet at det med 

visse omdisponeringer bl.a. fra dekkebudsjettet vil kunne være mulig å stille til disposisjon 

ca. 10-20 mill.kr pr år for dette formålet. Fylkestinget sluttet seg til dette forslaget og ba 

Statens vegvesen utarbeide en slik plan i løpet av 2015. Strategisk vedlikeholdsplan ble 

vedtatt i Samferdselskomiteen i februar 2016 med tillegg om at det skal vurderes samtidig 

tilrettelegging for sykkel på de utvalgte strekningene.  

Planen har en tidshorisont på 10 år og anbefaler at innsatsen konsentreres om konkrete 

strekninger, hvor en gjennomfører reguleringsplan for å kunne erverve nødvendig grunn. 

Tiltakene omfatter  

• Utskifting av dreneringssystemer. 

• Etablering av nye grøfter. 

• Fjerning av farlige sidehindre (hindrer vannavrenning og er trafikkfarlige). 

• Forsterkning og masseutskifting av veikroppen på dårlige partier. 

• Kantforsterkning/ etablering av veiskulder. 

• Nytt veidekke. 

Planen anbefaler å konsentrere seg om det regionale og lokale hovedveinettet. Strategisk 

vedlikeholdsplan ble revidert i 2018 og de strekningene som er foreslått prioritert i planen 

er: 
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2017: Fv. 123 Ramstad-Havnås (3,73 km) (Ferdig) 

2019-2020: Fv. 124 Sekkelsten-x fv. 1242 (6,54 km) (Pågår) 

2020-2022: Fv. 115 Skjønnerød-Nordby (14,3 km) 

2022-2023: Fv. 381 Solli – Evenrød skole (6,6km)  

2024-2025: Fv. 120 Elvestad -Akershus grense (7,1 km) 

2026-2027: Fv 120 Nord for Skjønhaug – Akershus grense (4,1 km) 

 

I tillegg vil de planlagte oppgraderingene av tverrforbindelsene og bruprogrammet være 

viktige bidrag til å redusere vedlikeholdsetterslepet.  

Det er også planlagt mindre utbedringer: 

Fv 118 Skjeberg kirke Sarpsborg. Masseutskifting og stikkrenne (80m) 

Fv 1018 Hobøl pukkverk – Foss Hobøl. Forsterkning, dekke, overvann og sluk (3 km)  

 

Ut over disse programmene er det viktig å sette av tilstrekkelige midler til vedlikeholdstiltak 

på det øvrige veinettet. Tiltak knyttet til vedlikehold og oppgradering av 

dreneringssystemene anses som lønnsomme og kostnadseffektive tiltak, spesielt der 

manglende drenering er årsak til bæreevnesvikt og nedbryting av veidekkene. Også økte 

nedbørsmengder og hyppigere flomsituasjoner tilsier økt innsats på drenssystemene. En økt 

innsats innen vedlikehold/oppgradering av drenssystemet og mindre forsterkningstiltak 

(bestilt via driftskontraktene) er ønskelig. Disse tiltakene bør koordineres med 

dekkefornyelsene og fortrinnsvis utføres året i forveien. I hovedsak utføres dette 

vedlikeholdet gjennom driftskontraktene og belastes driftsbudsjettet. Den tyngste delen av 

slike tiltak bør imidlertid kunne finansieres over investeringsbudsjettet, og det er satt av 

midler til dette også her.  

En vesentlig faktor for å kunne gjennomføre de mindre tiltakene beskrevet ovenfor er at vi 

disponerer tilstrekkelig arealer langs veien. Det vil derfor bli øremerket 

grunnervervsressurser for å utføre mindre grunnerverv (uten reguleringsplan) for 

vedlikeholdsmessige behov. Kostnadene til slikt grunnerverv forutsettes belastet den 

generelle grunnervervsposten på investeringsbudsjettet. 

I den strategiske vedlikeholdsplanen redegjøres det for at store deler av fylkesveinettet har 

vesentlig redusert dekkelevetid sammenliknet med normert dekkelevetid. På enkelte 

parseller har en opplevd dekkelevetid helt ned mot 3 år, mens en forventet levetid for de 

mest anvendte dekketypene på en gjennomsnitts fylkesvei ligger på 12-16 år. Dersom en la 

en slik forventet dekkelevetid til grunn for hele veinettet, ville et årlig behov til 

dekkefornyelser på fylkesvei beløpe seg til ca. 80 mill.kr. (ekskl. mva). Det reelle behovet vil 

være en god del høyere. I praksis vil utviklingen av etterslepet på dekkesiden måtte følges 

opp gjennom oppfølging av standard på veinettsnivå, jfr. måleindikatorer for jevnhet og 



 

 
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2020-2023            side 31 

 

sporstandard. I tabellen nedenfor er målt/ beregnet jevnhetsindikator vist for fylkesveiene i 

Østfold. Fra og med 2012 er indikatoren brutt ned på de definerte funksjonsklassene. 

Tabellen viser klart at standarden synker i år med lavt omfang av dekkefornyelser. Den 

indikerer at en som et minimum bør ha et omfang av dekkefornyelser på ca. 100 km pr år for 

å unngå at dekkestandarden forringes. Det understrekes at det ligger noe usikkerhet i tallene 

fra år til år knyttet til f.eks. hvorvidt alle de nylagte veiene er målt på nytt det aktuelle året. 

Ellers vil også den klimamessige påkjenningen i løpet vinter/ vår med hensyn på omfanget av 

telehiv, tine-fryse-sykluser og teleløsning påvirke resultatet. 

Tabellen viser, ikke overraskende, at jevnhetsstandarden er best på det overordnede 

veinettet. 

 

Jevnhetsindikatoren IRI (90/10) angir den verdien som overskrides av 10 % av veinettet (90 % 

er bedre enn). IRI (International Roughness Index med enhet mm/m) beregnes pr 20 meter 

strekning basert på målinger av veiens lengdeprofil ved hjelp av lasermålingsutstyr. 

Et område som har vært gjenstand for større oppmerksomhet i de siste årene er sikring av 

fjellskjæringer. Det ble foretatt befaringer med geolog i en del fjellskjæringer som avdekket 

behov for tiltak på enkelte steder. De mest kritiske er utført gjennom egne 

fjellsikringskontrakter, men det er fremdeles behov for ytterligere tiltak. Enkle tiltak 

(fjellrensk) blir utført gjennom driftskontraktene.  

Ca. 20 prosent av beregnet forfall er knyttet til veiutstyr. Veilys, rekkverk, skilt og 

støyskjermer er de største bidragsyterne her.  

Det er mange veilys langs fylkesvei med uavklart eierskap. Dette gjelder både på hele 

strekninger og enkeltpunkter.  Kommunene i Østfold har løftet opp problemstillingen og 

bedt om en avklaring om fremtidig eierskap av lys langs fylkesvei. Akershus og Buskerud 

fylkeskommuner er i samme situasjon og det vil bli prioritert en sak som avklarer dette så 

tidlig som mulig i 2020.  

2.5.3 Prioriteringer – tilpasninger 

Den største delen av drift- og vedlikeholdsbudsjettene er knyttet til de rene driftsoppgavene. 

En stor del av disse kan karakteriseres som bundne utgifter. De største postene gjelder 
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fastprisdelen i driftskontraktene, men også strømutgifter og hoveddelen av det som inngår i 

de ulike fagkontraktene (veilys, elektro etc.) tilhører denne kategorien. 

Siden hoveddelen av driftsbudsjettet består av mer eller mindre bundne utgifter, gikk den 

store økningen i de faste kostnadene i driftskontraktene etter 2010 i første rekke ut over 

vedlikeholdspostene. Men med de økte tildelingene de siste årene og den gunstige 

prisutviklingen ved fornying av driftskontraktene har budsjettsituasjonen hatt en positiv 

utvikling. Det har derfor vært mulig å øke tildelingene til dekkefornyelser noe de siste årene, 

samtidig som det er satt av midler til vedlikeholdsentrepriser, først og fremst i tilknytning til 

den strategiske vedlikeholdsplanen. Fra 2017 har andelen som er satt av til 

vedlikeholdsentrepriser blitt økt ytterligere. I fordelingen er det videre forutsatt at selve 

dekkefornyelsen på de parsellene som omfattes av vedlikeholdsentreprisen finansieres av 

dekkeposten i budsjettet. For ytterligere å styrke arbeidet med å forlenge levetiden på 

dekkene foreslås å øke budsjettet til forarbeider for dekkelegging (inngår i posten «Andre 

oppgaver i driftskontraktene»). Tilsvarende er budsjettet for dekkefornyelser noe redusert. 

Det åpnes for å kunne gjøre omposteringer mellom disse to budsjettpostene. 

3 Drift av kollektivtilbudet 
Østfold fylkeskommune har et overordnet ansvar for samferdsel i Østfold, og jobber for et 
bedre transporttilbud både lokalt og regionalt. Kortere reisetid og bedre tilbud gir 
næringslivet utvidet tilgang på arbeidskraft, øker valgmulighetene, reduserer sårbarheten og 
øker konkurranseevnen. 

Økt tilgjengelighet og mobilitet er positivt, men det er samtidig viktig at dette skjer i en 
bærekraftig retning, blant annet gjennom satsing på kollektive transportløsninger og på 
sykkel og gange. Mål og virkemidler ligger i all hovedsak fast, men det må en fornyet og 
styrket innsats til for å nå målene. 

Robuste, alternative og fleksible tilbud og bedre samspill mellom transportmidlene er viktige 
stikkord i et fremtidig transporttilbud. Dagens transportmiddelfordeling i Østfold og utsikter 
til fortsatt trafikkvekst i byområdene gir grunn til å intensivere satsingen. 

Samtidig vil mål og forpliktelser i miljøarbeidet trolig bidra til rammebetingelser som i større 
grad enn i dag motiverer til overføring av trafikk til mer miljøvennlige transportmidler. 

Østfold fylkeskommune skal være en viktig pådriver i dette arbeidet, blant annet med fokus 
på bedre tilbud og økt fremkommelighet for kollektivtrafikk, utbygging av gang- og 
sykkelveier og økt bruk av alternative drivstoff som for eksempel biogass. 

Bestillingsruter er en prioritert satsing og er med på å oppfylle målene om en minste 
transportstandard for kollektivtrafikken utenfor byer og tettsteder i Østfold – det såkalte 
velferdstilbudet. 

Virkemidlene som er nødvendige for å nå målene er spredt på flere aktører, og det er derfor 
viktig med et nært samarbeid med kommunene og næringslivet for å oppnå gode resultater. 
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3.1 Gjennomførte tiltak 

Det er gjennomført en omfattende utredning av busstilbudet i Østfold i løpet av 2017 og 
2018. Omlegging av tilbudet i Nedre Glomma har vært prioritert, og tilbudet ble lagt om 
sommeren 2018. Foreløpige resultater er positive, selv om det er behov for økt 
ressursinnsats på mange linjer og infrastrukturen i relativt liten grad er tilrettelagt for 
kollektivtrafikk. 

Det planlegges for tilsvarende endringer i Moss fra høsten 2019 og Halden fra sommeren 
2020, mens tilbudet i Indre Østfold i all hovedsak vil videreføres uten større endringer. 

Bypakke Nedre Glomma har bidratt til å få på plass et moderne informasjonssystem i 
Sarpsborg og Fredrikstad som fortsatt er i utbyggingsfasen. Sanntid på holdeplasser, nett og 
app gir kundene enklere tilgang til oppdatert informasjon. Som en del av prosjektet har 
bussene fått prioritering i kryss med signalanlegg i Sarpsborg. 

Ny avtale om bussdrift i Moss sommeren 2018 har gitt et kvalitets- og miljøløft med nye og 
moderne busser som kjører på biogass. 

Bussterminalen i Sarpsborg har fått et betydelig løft i 2018, med fokus på god avvikling av 
trafikken, sikkerhet for passasjerene og universell utforming. Et eget lyskunstprosjekt er 
gjennomført og har gitt et mer innbydende inntrykk av terminalen. Sykkelhotell er etablert 
både på terminalen i Sarpsborg og i Fredrikstad. 

3.2 Planlagte tiltak 

Det planlegges for oppstart av nytt tilbud i Moss fra høsten 2019, med flere avganger og bedre 
korrespondanse mellom buss og tog både på Moss og Kambo stasjon. Nye bestillingstilbud på 
dagtid skal gi et mer helhetlig tilbud. 

Det vil jobbes videre med nye tilbud i regionene Halden og Indre Østfold fra sommeren 2020. 
Her vil det gjennomføres en konkurranse om nye avtaler i løpet av høsten 2019 med planlagt 
oppstart sommeren 2020. Nye avtaler vil i praksis gjøre all lokal kollektivtrafikk i Østfold 
fossilfri. 

Informasjonssystemet som er utviklet i Nedre Glomma vil utvides til hele Østfold i 2019, men 
det er først og fremst i Moss det vil investeres i elektroniske informasjonsskilt på 
holdeplassene langs busstrasèene. Dette kan også være aktuelt i Halden, men dette vil kreve 
ny finansiering og vil trolig først være aktuelt først i løpet av 2020 i forbindelse med omlegging 
av busstilbudet. På holdeplasser som ikke får elektroniske informasjonsskilt vil det være 
aktuelt å skilte med holdeplassnavn som et ledd i arbeidet med å tilby bedre reiseinformasjon.  

3.3 Annen kollektivtransport 

Tog: Bruk av tog ved lokale reiser i Østfold har et uutnyttet potensiale. Prisforskjellen mellom 
buss og tog er relativt stor på lengre strekninger, og det er behov både for en samordnet 
prisstruktur og å redusere prisforskjellen. Viken fylkeskommune har allerede vedtatt en felles 
prisstruktur fra 2020. Dette vil gi en felles pris- og rabattstruktur i Viken fylke og mellom de 
ulike transportmidlene. Prisnivået vil imidlertid videreføres omtrent som tidligere, og det er 
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derfor satt i gang et arbeid både for å samordne sonestrukturen i regionen og samtidig få på 
plass en avtale som vil redusere forskjellen mellom buss og tog, også ved kombinerte reiser. 

Det er etablert en rekke ekspressbusstilbud gjennom Østfold mot Oslo. De fleste av disse er 
gjennomgående tilbud uten lokale reisemuligheter, mens 3 linjer har en viktig lokal funksjon. 
Dette gjelder linje 3 Sarpsborg-Moss-Oslo, linje 6 Hvaler-Fredrikstad-Oslo og linje 9 Mysen-
Askim-Oslo. Sistnevnte driftes av Østfold fylkeskommune, mens de andre er kommersielle 
tilbud hvor fylkeskommunen har inngått en avtale om lokaltrafikk i Østfold, og hvor kundene 
kan reise med de samme prisene og bruke de rabattordningene som gjelder for lokale 
busstilbud i Østfold. Tilbudene vil i all hovedsak videreføres som i dag. 

Fylkeskommunen har også ansvaret for båt og fergetilbudet på Hvaler. Tilbudet har vært 
uendret i lang tid og har hatt en betydelig trafikkvekst gjennom mange år. Pristilbudet ble 
gjennomgått i 2018 og prisstrukturen og billettsystemet er samordnet med lokalbussene. Det 
er gjennomført en omfattende mulighetsstudie i 2018 for blant annet å vurdere en 
elektrifisering av sambandet. Rutetilbudet ble også gjennomgått blant annet for å se på en 
bedre tilpasning av tilbudet sommer og vinter, og for å få til en bedre korrespondanse mellom 
buss og båt. Det vil gjennomføres en konkurranse om ny avtale fra 2021 i løpet av 2019.    

Minibusser og drosjer har etter hvert blitt en viktig del av det lokale kollektivtilbudet i Østfold. 
Bestillingstilbudet Flex er etablert i alle kommunene med litt ulikt omfang og innretning. 
Hovedmålgruppen er alders- og uførepensjonister, og tilbudene er derfor i hovedsak lagt til 
dagtid. Tilbudet utnytter ledig kapasitet mellom skolestart og -slutt, og gir et tilpasset tilbud 
med fokus på høy service og tilrettelegging. 

Østfold fylkeskommune har en tydelig vektlegging av miljø- og klima i konkurranser om 
transportkontrakter. I ny avtale om tilrettelagt skoleskyss og bestillingstrafikk i Moss og Rygge 
har dette gitt positive resultater. Her vil om lag 80% av trafikken betjenes av biler som kjører 
på 80% biodrivstoff. Målet er en gradvis overgang til fossilfrie løsninger også i drosje- og 
minibussmarkedet, og da må fylkeskommunen være en pådriver for slike løsninger gjennom 
de avtalene som inngås.  

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) blir inntil videre videreført i ny region omtrent 
som i dag. Det vil være naturlig å samordne tilbudet etter hvert, men dette er ikke prioritert 
så langt. Transporttjenesten i Østfold har et årlig budsjett på om lag kr 7,5 mill kr, noe som gir 
mulighet til noen reiser i løpet av ett år til hver bruker. Selv om tilskuddet pr bruker er blant 
de laveste i landet, kan tilbudet samtidig være et viktig bidrag for de som kommer inn under 
denne ordningen. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for rutiner, retningslinjer og 
informasjon om ordningen, mens det er den enkelte kommune som behandler søknadene.  

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning som del av transporttjenesten spesielt rettet mot 
rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Østfold er det fylket i landet som har fått størst tildeling 
de siste årene, og tilskuddet i 2019 utgjør nærmere 20 mill kr. Dette gir store reisemuligheter 
for denne gruppen, som dermed har mulighet til langt flere reiser enn øvrige grupper som 
inngår i transporttjenesten.    
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4 Samarbeidsarenaer 

4.1 Bypakke Nedre Glomma 

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, 
Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet/Bane Nor og Statens vegvesen. Det har vært et 
sterkt lokalt ønske om å starte utbyggingen av de høyest prioriterte prosjektene i pakken så 
raskt som mulig.  

Bypakke Nedre Glomma fase 1 ble vedtatt i Stortinget mars 2015. Vedtaket innebærer at den 
planlagte bypakken er delt i faser, og prosjektene i fase én av Bypakke Nedre Glomma har en 
økonomisk ramme på 1,2 milliarder 2014–kr. Pengene går til tiltak for gående og syklende i 
begge kommuner, til infrastrukturtiltak for kollektivtrafikk, planlegging samt utbygging av 
riksvei 110 på strekningen Ørebekk–Simo. 

I Bypakke Nedre Glomma pågår arbeid med reguleringsplaner for fv. 109 på strekningen 
Råbekken – Alvim. Prosjektet har støtt på utfordringer med dårlige grunnforhold på deler av 
strekningen. I tillegg er det utarbeidet en kommunedelplan for ny bru over Glomma i 
Fredrikstad, og arbeid med kommunedelplan for glommakryssing i Sarpsborg er i sluttfasen. 

Gjennom Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene 
fikk Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg et totalt tilskudd på kr 
250 mill. i perioden 2014-2017. Opprinnelig Belønningsordning utløp i 2017 og Bypakke Nedre 
Glomma har fått forlenget avtalen ut 2019 i påvente av forhandlinger om en Byvekstavtale, 
men den statlige rammen er noe redusert. Bypakke Nedre Glomma kan orientere om en svak 
nedgang i antall reiser med buss, -1,8 prosent. Dette var en forventet utvikling i forbindelse 
med omleggingen av rutetilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad. I løpet av våren 2019 har man 
derimot sett en økning i antall passasjerer, det virker derfor som at tilbudet når har fått «satt 
seg» blant kundene og ytterligere vekst fremover er forventet. Sykkeltellingene for 2018 viser 
en situasjon som holder seg relativt stabil med en beskjeden økning blant tellepunktene på 
2,5 prosent, det understrekes her at det er snakk om svært lave tall og at få syklister kan 
utgjøre store forskjeller prosentvis. Gratisferger i Fredrikstad fortsetter å være en 
suksesshistorie og det har i 2018 vært en passasjerøkning på 3,7 prosent sett opp imot 
fjoråret. Det forventes videre at kollektivtrafikken og reiser med gange og sykkel vil øke i 
forbindelse med det som er forventet å være det mest bilrestriktive tiltaket, innføring av 
bomring rundt Fredrikstad høsten 2019.    

Det arbeides med sluttføring av prosjekt Simo-Ørebekk på rv 110. Med planlagt åpning i 
november 2019.  I neste fase er fv 109 et av de store prosjektene. Dette er under regulering. 
Prosjekt på rv 22 på Årum omfatter i tillegg til kollektivfelt, ny bru og gang og sykkeltiltak. 
Andre prosjekter er rv 22 Hafslund-Dondern med kollektiv og sykkeltilrettelegging, 
kollektivfelt fv 130 på Haldenveien. 

Bypakke Nedre Glomma har som mål å etablere innfartsparkering som alternativt tilbud for å 
begrense at folk tar med bilen til sentrum. Innfartsparkeringene skal etableres på utsiden av 
bomringen og knyttes til tilbud om kollektivtransport og sykkel videre. 
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4.2 Miljøløftet Moss 

I 2014 ble det inngått en samarbeidsavtale for areal- og transportutvikling i Mosseregionen. 
Denne ble fornyet i 2018, og i 2019 har samarbeidet endret navn til «Miljøløftet Moss». 
Parter er Moss og Rygge kommuner, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Bane 
Nor og Statens vegvesen. Det operasjonelle målet for samarbeidet er nullvekst i byintern 
personbiltrafikk, og det arbeides for å øke regionens attraktivitet gjennom samarbeid om 
tiltak innen areal og transport. Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen leder 
styringsgruppen for Miljøløftet Moss. 

Utbygging av rv. 19 mellom ferjeleiet og E6 er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 
med statlig bevilgning i siste del av planperioden. I tillegg er det avklart at arbeidet med fast 
forbindelse over fjorden er lagt bort, og prosjektet baseres på fortsatt ferjedrift. Det pågår et 
forprosjekt for fremtidig lokalisering av ferjeleiet og silingsprosess for valg av korridor for ny 
rv. 19. Dette gjennomføres som grunnlag for et planprogram som ut fra gjeldende 
fremdriftsplan skal fastsettes juni 2020. Prosjektet forutsetter tilslutning til delvis 
bompengefinansiering. 

I regi av Miljøløftet Moss er det utarbeidet en rapport med forslag til løpende og avbøtende 
tiltak for å bedre trafikksituasjonen, med vekt på fremkommelighet for næringstransport, 
gående, syklende og kollektivreisende. De ulike aktørene er ansvarlige for planlegging og 
gjennomføring av tiltak på eget vegnett. Flere av forslagene omfatter tiltak på fylkesvei, 
blant annet kollektivfelt i Helgerødgata og ny sykkelbru over Kanalen. En mobilitetspakke for 
grønnere reiser er også under utarbeidelse, og prosjektet Hjem-Jobb-Hjem er under 
etablering. 

Det er gjennomført en forenklet byutredning der det er sett på arealbruk som virkemiddel 
for å nå nullvekstmålet. Hovedkonklusjonen er at arealbruk er viktig, men endret arealbruk i 
seg selv er ikke tilstrekkelig til å nå målet om nullvekst i byintern personbiltrafikk. Da er det 
nødvendig å se på en kombinasjon av virkemidler både knyttet til å øke attraktiviteten til 
alternative reisemåter og dempe biltrafikken, for eksempel gjennom parkeringspolitikk og 
trafikantbetaling. 

4.3 HjemJobbHjem 

HjemJobbHjem et konsept fra Rogaland der det inngås en bedriftsavtale som gir de ansatte 
en pendlerbillett på buss til en redusert pris, bysykkel, støtte til sykkeltiltak på 
arbeidsplassen, kurs, altså incentiver til å sette bilen hjemme. Arbeidsgiver forplikter seg til å 
jobbe for å redusere bruk av personbil i arbeidsreiser, samt svare på en årlig 
reisevaneundersøkelse. Målet er at ansatte i større grad skal velge bort privatbil til fordel for 
andre mer miljøvennlige transportformer. Etter 2 ½ år er det nærmere 500 bedrifter med 
over 53 000 ansatte som deltar i HjemJobbHjem i Rogaland. Andelen som oppgir at de reiste 
med bil til arbeidet, er redusert fra 67 prosent til 47 prosent. 

Mobilitetspakken er nå på god vei til å bli en godt etablert ordning i Nedre Glomma, 
bedrifter som Borregaard, Mills og Multiconsult deltar og arbeidet har nesten utelukkende 
fått gode tilbakemeldinger. I forbindelse med endring av rutetilbudet i Moss er det vedtatt at 
denne ordningen også skal etableres i Moss Rygge. Arbeidet med dette er i gang, selve 
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iverksettingen av ordningen skal skje samtidig med at det nye rutenettet rulles ut i august 
2019.  

Bypakke Nedre Glomma og Miljøløftet Moss vil, på samme måte som i Rogaland, legge aktivt 
til rette for at arbeidstakere oftere velger bort fra privatbilen og heller benytter seg av 
kollektivtransport, sykkel, gange eller annen miljø- og helsevennlig transport til og fra arbeid. 
Dette for å bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken.  

4.4 Samarbeidsarenaer for sykkel  

4.4.1 Sykkelbyer 

Det er tre etablerte sykkelbyer i Østfold: Nedre Glomma, Moss Rygge og Askim Mysen. 

I Nedre Glomma er oppfølgningen av belønningsmidler det styrende for aktivitetene. I tillegg 
til  fysiske tiltak er holdningsskapende arbeid en vesentlig aktivitet. Som eksempel nevnes 
opplæring og utleie av elsykler, nettverkstreff, vårsjekk, piggdekkdag, sykle til kamp, sykle til 
jobben og sykkelfrokost.  

Også Miljøløftet Moss er fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid vesentlig. Hovednett for 
sykkel i Moss Rygge er nå ferdig kartlagt og behandlet. Det er videre gjennomført 
piggdekkaksjon og vårsjekk av sykler. Sykkelbygruppa er viktig bidragsyter for avbøtende tiltak 
i anleggsperioden for jernbaneutbyggingen. 

Sykkelbyen Askim Mysen (Indre Østfold kommune)jobber med enklere tiltak og 
holdningsskapende arbeid som eks. Sykle til jobben aksjonen. Videre er etableringen av 
sykkelparkering ved jernbanestasjonen i Askim ferdigstilt. 

Halden kommune har signalisert interesse for å bli sykkelby. Dette er ikke søkt om og en 
eventuell søknad vil bli behandlet av Viken fylkeskommune. 

4.4.2 Samarbeidsordning med kommunene for økt sykkelbruk 

 Samarbeidsordningen med kommunene er etablert for å fremme sykkelbruken i fylket. 
Gjennom den ordningen er fokuset godt samarbeid med kommunene og en tydelig 
prioritering er viktig for å få gode enklere sykkelveiløsninger.  

Det har vært viktig å finne en enkel og tydelig finansieringsløsning som er forutsigbar for 
kommunene. Fylkestinget har valgt en løsning basert på den statlige belønningsordningen 
hvor kommunal egeninnsats legges til grunn. 

Kommuner som prioriterer sykkel vil også bli prioriteret i behandlingen av søknader om 
tilskudd.  Enklere og billigere løsninger skal ligge til grunn i vurderingen av alle prosjekter i 
samarbeidsordningen 

Kriteriene ved prioritering vil bygge på eksisterende føringer fra RTP og politiske vedtak: 

• Forenklingspotensiale  

• Innsparing i forhold til kostnaden til skoleskyss  
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• Potensiale for antall brukere  

• Konsekvenser for arealvern  

• Samtidighet med andre infrastrukturprosjekter  

• Trafikksikkerhet  

Gjennomføring av samarbeidsavtalene vil variere i hvert enkelt tilfelle. Dette avhenger av 
kommunal egeninnsats, prioritering av ressurser og økonomiske bidrag. I utgangspunktet skal 
det være en prosentvis fordeling av kostnadene mellom partene.  

Kommunens egen prioritering av ressurser til sykkelsatsing vil vektlegges og kommunens 
egeninnsats kan inngå som del av kommunens bidrag.  

Det er i dag knyttet noe usikkerhet til om denne samarbeidsordningen skal videreføres, siden 
det er foreslått at fylkeskommunen skal overta statens rolle som forvaltningsmyndighet for 
tilskuddsordningen for økt sykling.  Hensikten med tilskuddsordningen til gang- og sykkelveier 
har vært å legge til rette for mer gange og økt bruk av sykkel der det ligger til rette for dette.  

Dette er en type oppgave som kommunesektoren forutsettes å dekke gjennom 
rammetilskuddet. Som ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring, og som en oppfølging 
av områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren, vil regjeringen i 
statsbudsjettet for 2020 derfor foreslå å innlemme tilskuddet knyttet til gang- og sykkeltiltak 
fra 1. januar 2020, jf. Meld. St. 6 (2018–2019). I 2019 er det bevilget 78,5 mill. kroner til 
ordningen. 

4.4.3 Samarbeidsavtale Inspiria 

Høsten 2014 ble det inngått et langsiktig samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og 
Inspiria science Center som skal bidra til økt kunnskap og bedre holdninger til 
transportsystemer, miljø, energi og klima hos barn i Østfold. I tillegg skal avtalen bidra til å 
skape en supplerende arena for å bedre kunnskap og holdninger til trafikksikkerhetsarbeidet 
i Østfold.  

Det ble utarbeidet en foreløpig tiltaksplan innenfor seks hovedområder med utgangspunkt i 
aktiviteter som er godt egnet for gjennomføring på et vitensenter. Dette er aktiviteter som 
supplerer det som ellers skjer på skoler og på annen måte i kommunene, appellerer til brukere 
på forskjellig vis og som forsterker hverandre.  

1. Undervisningsprogrammer for skoler og barnehager forankret i læreplan og 
kompetansemål 

2. Science show med innhold som følger temaene som beskrevet i skoleprogrammet 
3. Sykkelløype hvor målet er å øve til sykkelknappen. På uteområdet er det også etablert 

en miljøby med kunnskapsløype om trafikkregler og spørsmål rundt temaer som miljø, 
energi og klima.  

4. Temahelg med utvidet program og med aktiviteter og arrangement knyttet til det 
aktuelle temaet. 

5. Faktabasert og interaktiv kunnskapskonkurranse for ungdommer 



 

 
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2020-2023            side 39 

 

6. Miljøtog og -buss med undervisning for skoleklasser på vei til vitensenteret.  

Inspiria har i 2019 inngått avtaler med mobilitetskonseptet HjemJobbHjem i regi av Bypakke 
Nedre Glomma og Miljøløftet Moss, og skal gjennom disse avtalene organisere utlån, leasing 
og salg av elsykler. I tillegg til dette skal de være ansvarlige for gjennomføringen av kurs og 
aktiviteter rettet mot bedriftene som deltar i ordningen.   

5 Andre oppgaver 

5.1 Godstrafikk 

Av all innenriks godstransport i Norge i 2008 utgjorde jernbanetransport 3 prosent, 
sjøtransport drøyt 8 prosent og lastebiltransport 89 prosent, og det er ønskelig å overføre en 
større del av godstransport på vei til bane og sjø. På kort og mellomlang sikt vil det 
sannsynligvis være et større potensial for å øke volumene på sjøen. 

IC-utbyggingen gjennom Østfold vil kunne bidra til å få mer gods over fra vei til bane, og 
BaneNor legger til grunn at hele IC-strekningen til Halden skal være ferdig utbygd i 2030. Det 
arbeides også som nevnt med jernbanestrekningen videre inn i Sverige i samarbeid med 
svenske myndigheter (GO-samarbeidet). 

Gjennom Gøteborg/Oslo-samarbeidet er det undersøkt om det er mulig å få overført mer av 
godset over fra vei til sjø. Dette vil det bli arbeidet videre med i prosjektet interreg-/EU-
prosjektet Scandria 2Act. 

Statens vegvesen følger opp vedtatt strategi for å skrive opp fylkesveiene fra 8 til 10 tonn. For 
øvrig er det gitt tillatelser til at flere nye strekninger på fylkesveinettet kan brukes av 
modulvogntog (25,25 m). 

5.2 Jernbane 

Østfoldbanen betjener samtlige regioner og byer i Østfold og er mellom Ski og Sarpsborg delt i 
Østre og Vestre linje. Begge banestrekningene har for liten kapasitet på infrastrukturen, og 
regulariteten er til tider for dårlig og reisetiden er for lang. Målet er at Østfold skal ha et 
effektivt, tilgjengelig og driftssikkert jernbanenett med høy kapasitet for gods- og 
passasjertrafikk. Østfold fylkeskommune (ØFK) jobber på ulike måter for å sikre midler og 
prioritering av Østfoldbanen. ØFK innehar sekretariatsfunksjonen for Jernbaneforum Øst.  

Bane NOR har startet arbeidet med strekningen Sandbukta – Moss – Såstad. Planlegging av 
resterende strekninger gjennom Råde, Fredrikstad og Sarpsborg er under utredning. 
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6 Vedlegg 

6.1 Investeringsprogram 

 

Kommune Strekning 2020 2021 Sum Rest

Fylkesveiinvestering inkludert brufornyingsprogam 166,0 203,5 362,5

Forskuttering til prosjek tering i Bypakke Nedre Glomma (inngår ikke i investeringsrammen) 35,0 10,0 45,0 Godk jent av Samferdselsdepartementet

Bompenger fra Bypakke Nedre Glomma 20,0 20,0 Til finansiering av GS- vei

Sum store investeringsprosjekter (SIP) 5,0 25,0 30,0

Fredrikstad Kjøkøysund bru (Prosjektering og strategisk grunnerverv) 5,0 25,0 30,0 530,0

Sum utbedringstiltak (UBT) 80,0 89,5 169,5

Forsterkning/ tyngre forarbeid for dekkelegging 7,0 7,0 14,0

Utbedring av grusveger 4,0 4,0 8,0

Oppgradering av veglysanlegg 1,0 1,0 2,0

Fredrikstad Begby - Borge skole 30,0 14,0 44,0 6,0

Ny skilting etter nasjonal endring av veinummer 1,0 0,0 1,0

Sarpsborg Østre Trøsken bru 2,0 11,0 13,0

Sarpsborg Grimsøy bru 2,0 15,0 17,0 35,0

Sarpsborg Hellevad bru 12,0 0,0 12,0

Rakkestad Gjøby bru 1,0 9,0 10,0

Våler Løkkeberg bru 3,0 17,0 20,0 20,0

Aremark Fossebekksundet bru 4,0 0,0 4,0

Hobøl Brøholt bru 1,0 5,0 6,0

Fredrikstad Borge bru 0,0 1,5 1,5 3,0

Fredrikstad Kråkerøy bru 5,0 0,0 5,0

Hvaler Hvalerbruene 0,0 5,0 5,0

Fredrikstad Friteksttavler og fysiske tiltak på Værste - og Kråkerøybrua for omkjøring 7,0 0,0 7,0

Sum tilrettelegging for gående og syklende (TGS) 38,5 34,5 73,0

2 minus 1 (mulig prøveprosjekt) 0,5 1,0 1,5 Gjennomføring av tiltak  på forutsatt valgt strekning

Fredrikstad Fv 130 Begby - Borge skole (i tillegg til bompenger) 4,0 0,0 4,0

Våler Fv 120 x  fv115  Rødsund  - Augerød 1,0 0,0 1,0 Restbeløp

Rygge Fv 119 Dilling - Vang inkl kryss 0,0 20,0 20,0 52,0

Hvaler Fv 108  GS-veg Stokken Fellesprosjekt Hafslund Nett 12,0 3,0 15,0 I tillegg tilføres prosjek tet 5 mill fra fondsavsetning

Hvaler Tangenbekken -Hvaler kirke 19,5 0,0 19,5

Askim Henstad Alle - prosjektering etter VA 0,0 5,0 5,0 16,0 Forutsetter gjennomført VA oppgradering

Skiptvet Fv 115 - andel GS vei Skiptvet 0,0 4,0 4,0 26,0

Jorderstatning fond 0,5 0,5 1,0

Fredrikstad Fv.130 Begby - Borge skole (Bompengefinansiering) 0,0 0,0 0,0 Bompengefinansiering 

Askim Tømmeråsveien 1,0 1,0 2,0

Sum Trafikksikkerhetstiltak (TST) 6,0 17,0 23,0

Moss Fv 311 x Peer Gynts vei 0,0 10,0 10,0 7,0

Andre TS-tiltak 2,0 5,0 7,0

Aremark T/M-tiltak Aremark sentrum 3,0 0,0 3,0

Tiltak gårdstun   1,0 2,0 3,0

Sum Miljøtiltak (MT) 4,5 1,0 5,5

Rygge Fornying av Kirkealléen 2,5 0,0 2,5

Støytiltak 2,0 1,0 3,0

Sum Kollektivtiltak og UU (KT/UU) 5,0 10,0 15,0

Mindre Kollektivtiltak 5,0 10,0 15,0

Sum Planlegging (PGE) 24,0 22,5 46,5

Fredrikstad Grønli - Råbekken (Bypakke) 0,0 3,0 3,0

Sarpsborg Kommunedelplan Sarpsborg bru over Glomma 2,0 0,0 2,0

Fredrikstad Simo - Fjellberg 1,0 0,0 1,0

Sarpsborg Greåkerdalen - enklere løsning 0,0 0,5 0,5

Fredrikstad Fv 451 Enhusveien (ved Kråkerøy ungdomsskole) 1,0 1,0 2,0

Fredrikstad Kjøkøysund bru 2,0 0,0 2,0

Sarpsborg Grimsøy bru 2,5 0,0 2,5

Planlegging kollektivtiltak 3,0 3,0 6,0

Fredrikstad Skjærviken - Solbergtårnet Fv 130 0,0 2,0 2,0

Moss Fv311 kryss Peer Gynts vei 1,0 0,0 1,0

Våler Fv 120 Kryssombygging med fv 115 og GS løsning (Inkl bru) 2,0 1,0 3,0

Rygge Fv 119 Billmannsbakken - Støtvig hotell 1,0 0,0 1,0

Moss Miljøløftet Moss - tilrettelegge for sykkel og kollektiv Helgerødgata og kanalbru 1,0 5,0 6,0

Fredrikstad Fv 116 x fv.409 Torp 1,0 0,0 1,0

Fv 21 - Felles utviklingsplan med Innlandet 0,5 1,0 1,5

Sarpsborg Regulering av ny kryssing Glomma i Sarpsborg 4,0 6,0 10,0 Vil medføre binding utover 2021

2minus1-utredning og planlegging 1,0 0,0 1,0

Sarpsborg Områderegulering Grålum 1,0 0,0 1,0

Oppstart nye prosjekter 3,0 4,0 7,0



 

 
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2020-2023            side 41 

 

6.2 Arealbeslag dyrka mark 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i perioden 2019-2023

Strekning Antall km

Antall dekar 

dyrka mark 

som 

beslaglegges

Metode (jordflytting eller 

erstatning)

Kostnad (for 

reetablering 

eller 

erstatning)

Prosjekter i planfasen
Fv 118 Holdeplasser Skjebergveien ( permanent beslag) 0,1 0,5 Erstatning 10000

Fv 119 Dilling-Vang 1,7 5,5 Erstatning 110000

Fv 332 Kirkealéen Rygge 0,5 2 Erstatning 40000

Fv 120 Gang- og sykkelveg ved Rødsund 0,125 0,75 Erstatning 15000

Fv 116 Kryssutbedr Torp x fv 409 0,15-0,2 0,4-0,5 Erstatning 10000

Fv 114 Tverrforbindelsen parsell 5, Børrehytta - Haug. Anslått 

ut fra varslet planavgrensing, beslag av dyrket mark blir mindre 

enn varslet planavgrensing. 2,5 0,8 Erstatning 16000

Fv 114 Tverrforbindelsen parsell 6, Ramberg - Bjønnebråtan. 

Anslått ut fra varslet planavgrensing, beslag av dyrket mark blir 

mindre enn varslet planavgrensing. 4 0,7 Erstatning 14000

Privat/kommunal (del)finansiering: *

GSV Skiptvet (her er det flere strekninger?).Dette er et høyt 

anslag. Det er regnet 9 m bredde langs hele strekningen, men 

det vil komme fradrag for områder som ikke er dyrket. 10 90

Kommunen regulerer. Metode 

og kostnad  avklares senere

Avklares i 

samarbeid med 

Skiptvet

Prosjekter som finansieres av andre - planfasen

Statlig finansiering:

Bompengefinansiering/belønningsmidler: *

Fv 110 Begby - Borge kirke

0,42 ny veg

1,1 gs-veg 14,7 Erstatning 300000

Fv 110 x fv 532 Borge skole/ Vardeveien Kryss ca  5 Erstatning 100000

Fv 109 Råbekken-Alvim 90

Metode for å kompensere for 

tap av dyrket mark er ikke 

valgt. Ikke avklart

Fv 118 Ny Glommakryssing i Sarpsborg (Målt fra Sarpsborg 

stasjon - Rv. 111 øst for Hafslund skole) 2 teiger vest og øst 

for fv. 581 Nordbyveien inngår som grunnlag for antall dekar 

dyrket mark som beslaglegges. Prosjekt er på 

kommunedelplannivå, og endelig løsning er ikke valgt. 2 km 30-40

Metode for å kompensere for 

tap av dyrket mark er ikke 

valgt. Ikke avklart

Prosjekter i byggefasen

Fv 559 GSV  Tveterveien - Sandbakken (fv 118 kommer på egen 

linje) 0,5 3

Erstatning. God matjord 

flyttes til annet sted på 

eiendommen etter grunneiers 

henvisning slik at matjord 

ikke går tapt. 94500

Prosjekter som finansieres av andre - byggefasen *

Statlig finansiering:

Fv 118 Gsv Vernerveien - Skadalsveien (fv 559 står på egen 

linje) 2,3 17,3 Erstatning 346000

* I prosjekter som finansieres av andre avklares hvert enkelt prosjekt med involverte parter i valg av metode og finansiering
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6.3 Måleindikatorer for fylkesveinettet spesifisert på funksjonsklasser 
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6.4 Funksjonsklasser  
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