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Regional transportplan for Østfold er en helhetlig 
plan som dekker alle samferdselsområder og regioner 
i Østfold. Den tar utgangspunkt i mål og strategier i 
fylkesplanen «Østfold mot 2050» og skal bygge på 
arbeid med pågående planlegging av samferdsels- 
prosjekter i Østfold. 

Regional transportplan er et styringsverktøy som gir 
strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal 
bidra til å nå samfunnsmålene i fylkesplanen, og  
synliggjøre konsekvenser av dette på ulike områder. 
Regional transportplan gir føringer og retningsvalg 
som legges til grunn for de fireårige handlingspro-
grammene. Planens handlingsprogram viser hvordan 
de forskjellige temaene følges opp med tiltak for å 
nå disse målene. 

Regionale planer som Regional transportplan er po-
litiske styringsverktøy for utvikling av østfoldsamfun-
net. En regional plan skal legges til grunn for regio-
nale organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i fylket. I dette ligger det 
at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offent-
lige myndigheter og organer til å søke å følge opp 
og gjennomføre planen. Regionale planer skal også 
legges til grunn i kommunal planlegging og virksom-
het i regionen.  

Planen er bygget opp etter spørsmålene om hvor vi 
er i dag (status og trender), hvor vi skal (transportenes 
samfunnsfunksjon), og hvordan skal vi komme oss dit 
(hovedmål og strategier). Videre skiller planen på  
føringer for de oppgavene som er fylkeskommunalt 
ansvar (fylkesvei og kollektiv), og føringer for det som 
er felles ansvar.

Samfunnsmålet i fylkesplanen om at Østfold skal  
ha et transportsystem som fremmer miljø, kultur og 
verdiskaping ligger til grunn for transportplanen. 
Transportsystemet i Østfold skal bidra til en positiv, 
regional utvikling med attraktive byer og bygder i  
fylket. Planen vil også være et godt bidrag i arbeidet 
med å løse felles transportutfordringer rundt hoved-
staden og muligheter ved å se transportsystemer i 
sammenheng. Det er laget egne mål og strategier 
for de ulike transportformer og områder.

Oppfølgingen av regional transportplan må skje i 
nært samarbeide med kommunene og regionene for 
å utvikle og gjennomføre gode prosjekter. Samtidig 
er det avgjørende at statlige aktører er forutsigbare 
og troverdige partnere, som følger opp med å  
gjennomføre nødvendige infrastrukturinvesteringer 
på vei og bane.  

Jeg ønsker med dette å invitere alle partene i Øst-
foldsamfunnet til et godt samarbeid om oppfølgingen 
av Regional transportplan for Østfold, for en bære-
kraftig utvikling fram mot 2050.

Sarpsborg, september 2018

Ole Haabeth
Fylkesordfører

Forord

Foto: C
am

illa A
arsrud

/ Ø
stfold

 fylkeskom
m

une



6 7

Regional transportplan er en oppfølging av fylkes-
plan «Østfold mot 2050», og skal være en operasjo-
nalisering av relevante mål og strategier i denne.  
Planens føringer og retningsvalg gir grunnlaget for 
prioriteringer som blir gjort i utarbeidelsen av fireårige 
handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport

Oppbyggingen av planen følger av spørsmålene om 
hvor vi er i dag, hvor vi skal og hvordan skal vi komme 
oss dit. (hovedmål og strategier). 
I planen omtales status, trender, prognoser og utfor-
dringer på følgende områder:
- Trafikk og trafikksikkerhet
- Pendling – togreiser og kollektivtrafikk
- Klima, miljø og folkehelse
- Gods- og næringstransport
- Byområder og distriktsområder
- Vedlikehold og investeringer på fylkesveier
- Teknologi
- Målkonflikter

De overordnede målene og strategiene bygger på 
nasjonale og regionale planer, herunder Fylkesplanen 
mot 2050.

Samfunnsmål: Østfold skal ha et transportsystem 
som fremmer helse, miljø, kultur og verdiskaping. 
Transportsystemet skal bidra til positiv, regional ut-
vikling med attraktive byer og bygder i Østfold. 

Med dette forstår vi: I Østfold skal vi ha et effektivt, 
trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transport-
system som møter befolkningens og næringslivets 
behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjo-
nale transporter. Persontransportveksten tas med 
kollektivtransport, sykling og gåing.
Hovedstrategier:
1) Geografisk tilpasning av tiltak ut fra transportut-

fordringer og regionale samarbeidsavtaler.
2) Fullføring av påbegynte, og oppfølging av vedtat-

te prosjekter.

3) Til lavest mulig kostnad og med minimale miljø- 
og målkonflikter skal det iverksettes tiltak som gir: 

 a. bedre utnyttelse av de ulike transport-
  formenes fortrinn,
 b. økt verdiskaping og flere arbeidsplasser 
  basert på lokale/regionale fortrinn, og/eller
 c. økt fysisk aktivitet og bedret folkehelse for 
  befolkningen generelt og for prioriterte 
  målgrupper spesielt.
  Til lavest mulig kostnad og med minimale 
  miljø- og målkonflikter.

Mål for gående
I Østfold skal det være attraktivt for alle å gå. Andelen 
gående skal øke minimum tilsvarende nasjonale mål.

Mål for syklende
I Østfold skal det være attraktivt å velge sykkel som 
transportmiddel. Andelen syklende skal øke mini-
mum tilsvarende nasjonale mål. Sykkeltilbudet skal 
være trafikksikkert og tiltak skal være tilpasset poten-
sialet for økt sykkelbruk.

Mål for kollektivtransport (inkl. jernbane)
Kollektivtransport skal være et attraktivt valg i hver-
dagen, og bruken av kollektivtransport skal øke. De 
ulike kollektivtransportformene skal sees i sammen-
heng, og bytter mellom de miljøvennlige transport-
formene skal være effektive. 

Mål for offentlige veier i Østfold
De offentlige veiene i Østfold gis en fremkommelig-
het, kapasitet og utforming som er basert på trafikk-
sikkerhet og veiens funksjon for person- og nærings- 
transport. De skal ta hensyn til trafikkmengder,  
trafikantgrupper, omgivelser og tilrettelegging for 
miljøvennlige transportformer.

Mål for trafikksikkerhet
Østfold skal ha et transportsystem hvor trafikksikkerhet 
har høy prioritet. Det langsiktige målet er at ingen 

skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Østfold. 
Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med 
1/3 frem mot 2030.

Mål for godstransport (inkl havn)
Godstransporten i og gjennom Østfold skal være  
effektiv, miljøvennlig og trafikksikker, og den skal  
bidra til forutsigbarhet for næringslivet. Potensialet for 
mer miljøvennlige transportløsninger skal utnyttes, 
herunder redusert karbonavtrykk fra veitransporten 
og bedre arbeidsdeling mellom godstransport på 
vei, sjø og bane. 

Mål for flytrafikk
Østfold skal jobbe sammen for at Rygge flyplass kan 
reetableres som en sivil lufthavn med konkurranse-
dyktige rammevilkår. Lufthavnen vurderes i et nasjo-
nalt perspektiv.

Føringer for fylkeskommunale oppgaver
Regional transportplan gir føringer for oppgaver som 
fylkeskommunen har ansvar for på samferdselsområ-
det. Hovedområdene hvor fylkeskommunen har ansvar 
er fylkesvei og kollektivtrafikk.

Fylkesvei:
Ressurser og midler skal målrettes for å bedre trafikk-
sikkerhet og sikre god fremkommelighet for priori-
terte trafikantgrupper, herunder næringstransport, 
kollektivreisende, gående og syklende. Innsatsen på 
fylkesveiområdet differensieres ut fra behovene på 
den enkelte strekning ut fra veienes transportfunksjon 
og definerte utviklingsmål. Prioriterte veistrekninger 
skal synliggjøre faktiske behov for å innhente etter-
slepet på vedlikehold og investering. Standarden 
skal ta hensyn til den enkeltes streknings funksjon, 
også som omkjøringsvei ved ulykker og hendelser.

Planen skal også følge opp vedtatte prioriteringer i 
Fylkestinget 
- Tilrettelegging for gående og syklende
- Trafikksikkerhet
- Fremkommelighet for kollektivtrafikken
- Ivaretagelse av jordvern
- Redusere etterslepet på drift og vedlikehold

Kollektiv: 
Kollektivtilbudet skal gjøres enklere og mer kunde- 
tilpasset. Hovedmålgruppen er arbeids- og studie/
skolereiser. Dette er i stor grad reiser langs hoved- 

årer til sentrale målpunkter, hovedsakelig konsentrert 
til  rushtiden morgen og ettermiddag. 

- Skoleruter og bestillingsruter som Flexx vil 
utgjøre supplerende tilbud til bybussrutene og 
sekundærtilbudet. 

- For å sikre mobilitet og overgang fra bil til 
kollektivtransport, er det viktig å fastsette et 
overordnet stamnett med høyfrekvente linjer og 
tydelige knutepunkter med  effektive og enkle 
overganger for gange og sykkel og universell 
utforming. 

Samarbeid i Østfold
Det er etablert arenaer for samarbeide om areal- og 
transportutvikling i de største byområdene i Østfold. 
Det økte transportbehovet skal møtes med økte be-
vilgninger til vei, jernbane, gang- og sykkelvei, store 
statlige bidrag til kollektivtrafikken i de største byene 
og et mer strategisk samarbeid med kommunene 
gjennom bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Dette for-
utsetter en omfattende satsing og godt samarbeid 
mellom staten, kommuner, fylkeskommuner og på 
tvers av sektorer. Det planlegges og gjennomføres 
tiltak i Nedre Glomma i bypakka og følges opp i  
samarbeidsavtalen for areal- og transportutvikling i 
Mosseregionen.

Gåing og sykling skal være de prioriterte transport-
formene på korte reiser og i bykjernen. Arbeids- og 
skolereisene gir det største presset på transportsys-
temet i byområdene, og prioriteres i utviklingen av 
transporttilbudet med kollektiv, sykkel og gange.

Sammendrag
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Regional transportplan (RTP) gir fylkeskommunen 
mulighet til å se virkemidlene i de ulike samferdsels-
områdene i sammenheng, og å drøfte og velge lang-
siktige løsninger og fremgangsmåter. Østfold fylkes-
kommune har ansvar for å bidra til samfunnsut- 
vikling i fylket og at det skjer i samsvar med vedtatte 
samfunnsmål. 

RTP er en helhetlig plan som dekker alle samferdsels-
områder og regioner i Østfold. Den tar utgangspunkt 
i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050» 
og skal bygge på arbeid med pågående planlegging 
av samferdselsprosjekter i Østfold som Østlands-
samarbeidet, Samarbeidsalliansen Osloregionen og 
Gøteborg – Oslo-samarbeidet (GO). 

Regional transportplan skal være et styringsverktøy 
som gir strategiske retningsvalg for at transportsys-
temet skal bidra til å nå samfunnsmålene i fylkes- 
planen, og synliggjøre konsekvenser av dette på  
ulike områder. Regional transportplan gir føringer og  
retningsvalg som skal ligge til grunn for de 4-årige 

handlingsprogrammene. Planens handlingsprogram 
viser hvordan de forskjellige temaene følges opp 
med tiltak for å nå disse målene. Strategiene og de 
langsiktige utfordringene for investering, drift og 
vedlikehold drøftes i samme perspektiv som fylkes-
planen «Østfold mot 2050».

Regionale planer som Regional transportplan er  
politiske styringsverktøy for utvikling av østfoldsam-
funnet. En regional plan skal legges til grunn for regi-
onale organers virksomhet og for kommunal og stat-
lig planlegging og virksomhet i fylket. I dette ligger 
det at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for 
offentlige myndigheter og organer til å søke å følge 
opp og gjennomføre planen. Regionale planer skal 
legges til grunn i kommunal planlegging og virksomhet 
i regionen. Med uttrykket «legges til grunn» menes 
at planen heller ikke for myndighetene medfører  
absolutte forpliktelser av rettslig art. Den er imidler-
tid et grunnlag for å reise innsigelser til kommunale 
planforslag for de myndigheter som blir berørt og 
har innsigelseskompetanse. 

1.
Innledning
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2.1 Status for transport i Østfold

2.1.1.1 Transportmiddelfordeling 
Østfold har høyere bilandel og lavere kollektivandel 
enn landsgjennomsnittet. 55 prosent av daglige reiser 
i Norge gjennomføres med personbil (fører), og i  
tillegg gjennomføres 9 prosent av reisene som bil-

passasjer. I Østfold fylke ligger bilførerandelen på 64 
prosent av de daglige reisene, bilpassasjerandelen 
ligger på 10 prosent. Bilandelen utgjør dermed  
64 prosent av de reisene på nasjonale nivå, og 74 
prosent av de daglige reisene i Østfold. Det er varia-
sjoner innad i fylket innen økt bruk av gange, sykkel 
og kollektiv i byområdene og tettsteder. 

2.
Status og utfordringer

Figur 1. Transportmiddelfordeling på daglige reiser, basert på reisendes bosted. Tall fra RVU 2013/14. Kilde: Urbanet Analyses rapport 

91/2017. Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma.

21 prosent av reisene som starter i Østfold og ender 
opp i Oslo/Akershus, skjer med kollektivtransport. 76 

prosent av reisene skjer med bil som enten fører eller 
passasjer. 
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Figur 2. Transportmiddelfordeling på reiser som starter i Østfold og ender i ulike områder. RVU 2013/14. Kilde: Urbanet Analyses rapport 

91/2017. Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma.
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Olje- og gassutvinning (0 %)

Avløp og avløpsrensing (1 %)

Industri og bergverk – prosessutslipp (1 %)

2.1.1.2 Pendling 
Det er en prosentvis økende andel av både inn- og 
utpendlere til Østfold, men pendlingsbalansen utvikler 
seg negativt. Det er flere som pendler ut av Østfold, 
og utpendlingen øker mer enn innpendlingen.  
Kommunene i Østfold er relativt små i geografisk  
utstrekning, og det er en betydelig pendling mellom 
kommunene i Østfold. 

Pendling ut av Østfold i retning Oslo og Akershus 
henger sammen med reisetid med tog. Antall  
pendlere faller drastisk når reisetiden overstiger  
1 time. Moss har flest pendlere med drøyt 4 000,  
etterfulgt av Fredrikstad med i overkant av 3 000,  
og Askim med vel 2 300. Drøyt 1 800 pendler fra 
Sarpsborg til Oslo og Akershus.

Figur 3. Pendling fra Østfoldkommuner til Oslo og Akershus. SSB. Kilde: Urbanet Analyses rapport 91/2017. Utredning av kollektivtilbudet 

i Nedre Glomma.
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2.1.1.2.1 Internpendling i Østfold 
Haldenregionen har negativ nettopendling til alle de 
andre regionene i Østfold. og størst andel utpendlere 
og innpendlere til Nedre Glomma. Nedre Glomma-
regionen har størst andel utpendlere til Mosseregionen 
(Akershus/Oslo ikke inkludert). Mosseregionen er 
eneste region i Østfold hvor det fra Nedre Glomma 
er en negativ nettopendling. Indre Østfold har negativ 
nettopendling fra alle regionene utenom Halden- 
regionen. Den største utpendlingen går mot Nedre 
Glomma (Akershus/Oslo ikke inkludert).

Mosseregionen har positiv nettoinnpendling fra alle 
de andre regionene i Østfold. De største pendler-

strømmene innad i Østfold går mellom Nedre Glomma 
og Moss (2635/3229 pers), deretter mellom Halden 
og Nedre Glomma (1453/1962 pers). Alle regionene i 
Østfold, utenom Halden, har større utpendling til 
Oslo/Akershus enn til de andre regionene i Østfold. 
Nedre Glomma har omtrent samme antall utpendlere 
til resten av Østfold som til Oslo/Akershus. 

2.1.1.3 Togreiser
På Regiontog på Østfoldbanen (Oslo–Halden) var 
det 7,1 prosent flere passasjerer i 2015, sammenlignet 
med 20141. I alt reiste 2.504 000 passasjerer med NSB 
Regiontog på strekningen Halden–Oslo i 2015. Rei-
sende på Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn. 

Regiontog mellom Halden og Gøteborg hadde en 
økning på 12,8 prosent i 2015, sammenlignet med 
2014. Det var 1,5 prosent færre passasjerer de åtte 
første månedene i 2016, sammenlignet med samme 
periode i 2015.  NSB hadde 296 000 passasjerer mellom 
Halden og Gøteborg i 2015.

2.1.2 Trafikksikkerhet
Ulykkesstatistikken for Østfold viser en kraftig og 
vedvarende reduksjon i drepte og hardt skadde fra 
2000 (87) til 2015 (45). Østfold har nest færrest drepte 
og hardt skadde, sett i forhold til antall kjørte kilometer. 
Sammenliknet med de fleste andre fylker er det rela-
tivt trafikksikkert å ferdes i trafikken i Østfold. Østfold 
er blant fylkene der ulykkesbildet i størst grad domi-

neres av ulykker på fylkesveinettet. 51 prosent av alle 
drepte og hardt skadde i Østfoldtrafikken blir drept 
eller hardt skadd på fylkesveinettet, mens tallene er 
19 prosent på kommunal vei og 18 prosent på riksvei.

2.1.3 Klima og miljø
Figuren under viser klimagassutslipp Østfold i 2015. 
Veitrafikk, samlet både lette og tunge kjøretøy, står 
for 45 prosent av det totale klimagassutslippet i ut-
slippet i Østfold. I 2009 sto veitrafikk fra lette og tun-
ge kjøretøy for 35 prosent av det totale klimagassut-
slippet i Østfold. Tungtrafikken har i perioden fra 
2009–2015 økt fra 9 prosent til 13 prosent, og lette 
kjøretøy har økt fra 26 prosent til 32 prosent.

Figur 4. Klimagassutslipp Østfold 2015.
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2.1.3.1 Lokal luftkvalitet
Flere av Østfold-byene står i fare for eller har allerede 
overskredet nasjonale mål for lokal luftkvalitet og 
grenseverdiene i forurensningsforskriften. I Ytre Øst-
fold er det inngått samarbeid om tiltak for å redusere 
luftforurensing som skyldes veitrafikken langs veinet-
tet. Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen Regi-
on øst og Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden 
kommuner deltar i samarbeidet. Samarbeidet omfat-
ter både tiltak som vil redusere produksjon av sveve-
støv og avbøtende tiltak for å begrense oppvirvling 
av støv. Tiltak som krever beslutninger på nasjonalt 
nivå er ikke omfattet.  

2.1.4 Godstransport
Havnestrukturen for godshåndtering i Norge består i 
dag av et nettverk av stamnetthavner og tilknyttede 
terminaler, resten av havnene betegnes som lokale 
havner. I Østfold er Borg havn (Øraterminalen) og 
Moss havn (Moss havneterminal) definert som stam- 

netthavner. Halden havn er delt i to områder, Mølen 
og Sauøya. 

E6 over Svinesund er Norges viktigste utenlands- 
korridor for veitransport. I følge Statens vegvesens 
trafikktellinger passerte gjennomsnittlig 560 vogntog 
og semitrailere begge Svinesundbruene i nordgående 
retning hver dag i år 2014. I tillegg passerte 760  
andre tunge biler nordgående. 670 semitrailere og 
vogntog passerte bruene daglig i sørgående retning 
og i tillegg 530 andre tunge biler. 

2.1.5 Folkehelse og fysisk aktivitet
Befolkningen mellom 16 og 79 år i Østfold er noe 
mindre aktive enn befolkningen i de fleste andre  
fylkene i landet, men forskjellene er små2. Figuren 
under viser at det er 28 prosent som oppgir å være 
aktive mindre enn en time om dagen, mens landssnittet 
er 26 prosent.
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Figur 5. Fysisk aktive under en time per uke. 16-79 år. 2012.

 2 Kunnskapsgrunnlag for regional plan for fysisk aktivitet. Kilde: Norgeshelsa 2016, http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/

Andelen unge som er fysisk inaktive er også noe høy-
ere i Østfold enn i landet for øvrig. 14,9 prosent av 
unge mellom 13–16 oppgir at de er lite fysisk aktive. 
Gjennomsnittet for landet er 12,9 prosent. 

Østfold ligger litt under landssnittet når det gjelder å 
sykle eller gå til og fra jobben. 28 prosent av alle opp-
gir at de går til jobben en halv time eller mer, sam-
menlignet med 26 prosent i Østfold. 6 prosent opp-
gir at de sykler en halvtime eller mer en typisk 
hverdag, mot 4 prosent av østfoldingene. Generelt 
går flere til jobben enn menn, mens disse sykler mer 
enn kvinnene.

2.1.5.1 TT-ordningen
TT-ordningen er en ordning med tilrettelagt trans-
port for personer som av ulike årsaker ikke kan bruke 
ordinære kollektive transportmidler. Antall brukere 
pr. 1 000 innbyggere er 0,9 prosent i Østfold (2015)3. 
For landet som helhet er brukerandelen 2,2 prosent. 
På landsbasis har det vært en nedgang i brukerandelen 
på 4 prosemt siden 2012, i Østfold 3 prosent. Ser man 
bort fra Oslo, er det gjennomsnittlig 15 gjennomførte 
turer årlig per bruker på landsbasis, i Østfold er det 
14 tilbudte turer i året. 

  3 Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) Status 2015. UiN-rapport nr. 5/2015
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2.2 Prognoser og utfordringer for 
transport i Østfold

2.2.1 Prognoser for transportarbeid i Østfold
Det forventes en økning i trafikkarbeidet4 med per-
sonbil for både korte og lange reiser i Østfold frem 
mot 2030, med etterfølgende nedgang frem mot 
20505. Østfold avviker fra nasjonale prognoser ved at 
veksten fortsetter frem til 2030. Nasjonalt forventes 
det en kraftigere vekst frem mot 2022, men nedgang 
etter dette. Gjennomgangstrafikk og reiser til og fra 
utlandet er ikke med i disse prognosene, men vil 
også ha betydning for utviklingen på hovedveiene i 
Østfold. Lange reiser (over 7 mil) vil øke mer i Østfold 
enn nasjonalt gjennomsnitt i perioden fra 2022– 2050. 
Samlet for perioden fra 2016–2050 vil Østfold ligger 
på landssnittet. For korte reiser ser man de samme 
prognosene, men sett over hele perioden ligger Øst-
fold under landssnittet. 

2.2.2 Godstransport
Handelen mellom Västra Götaland, Østfold, Akers-
hus og Oslo er stor, men det er liten samhandling av 
varetransportene. Med 300 km mellom ytterpunktene 
Oslo og Gøteborg, faller transportene innenfor laste-
bilens tradisjonelle domene. Det er særlig på korte 
avstander at veitransporten dominerer, og her er det 
lite konkurranse mellom transportformene. Et stadig 
bedre veinett gjør veitransport til en sterkere konkur-
rent til både sjø- og jernbanetilbudet, også på de 
lengre transportene.

Regionen mellom Oslo og København, kalt «Eight 
million city», er i rask vekst. Mye av utenrikshandelen 
på vei kommer herfra eller passerer igjennom dette 
området. 

Konkurranseflatene mellom transportformene er små. 
Over 90 prosent av veitransportens godsmengder er 
korte transporter knyttet til bygge- og anleggsarbeider 
og lokale varetransporter. Utenriks bulktransport svarer 
for tett opptil 80 prosent av volumene på kjøl, og 
malm og andre bulkvarer for over 80 prosent av jern-
banens transporter. Skip utfører majoriteten av trans-
portarbeidet, selv utenom petroleumsproduktene. 

NTP godsanalyse viser at 5–7 millioner tonn kan over-
føres fra veitransport til tog eller skip, dersom sterke 
tiltak settes i verk (nasjonale tall).

2.2.3 Byområder
En sterk befolkningsvekst i byområdene betyr flere 
reiser i byene. Utfordringen ligger i å sørge for at  
disse reisene gjøres med kollektiv, sykkel og gange. 
Økende urbanisering gir muligheter til å planlegge 
for flerfunksjonelle byområder der det er godt å bo, 
og der det er enkelt å reise miljøvennlig. Sterk be-
folkningsvekst i byene gir bedre underlag for kollek-
tivtransport, og funksjonelle byer gir mulighet for å 
nå daglige gjøremål med gange og sykkel. 

I Østfold har vi mål om nullvekst i personbiltrafikk i 
Nedre Glomma og i Moss. Dette kommer samtidig 
med en forventet befolkningsøkning i Nedre Glomma 

4   Trafikkarbeid: Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport  
fra et sted til et annet. Det omfatter både gods- og persontransport.
5  Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050. TØI-rapport 1554/2017.  Anne Madslien, Christian Steinsland og Chi Kwan Kwong http://www.ntp.
dep.no/Forside/_attachment/1799427/binary/1174134?_ts=15b38ba4840

6 SSB befolkningsframskrivinger, Hovedalternativet. ssb.no
7 Kjørstad m fl: Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Urbanet Analyse rapport 
50/2014 
8  https://www.ntp.dep.no/By/Byutredninger

fra 133 645 (2016) til 161 9006 i 2040, for Moss og Rygge 
fra 47 640 (2016) til 58 900 i 2040. Nedre Glomma  
har, gitt nullvekstmålet, forventet transportvekst på 
115 prosent på kollektiv, 31 prosent på gange og  
44 prosent på sykkel7.  

Investeringsbehovet for å nå målet om nullvekst i 
personbiltrafikken vil være betydelig. Det er samtidig 
viktig å påpeke at investeringskostnadene vil bli langt 
høyere med en bilbasert trafikkvekst enn med en tra-
fikkvekst som tas av gange, sykkel og kollektivtrans-
port. 

Utfordringene i byområdene i fylket er ulike basert 
på befolkningstettheten, antall innbyggere og kom-
paktheten. Et skille er små, mellomstore og store  
byområder. I Østfold er det Nedre Glomma som  
regnes som et stort byområde og inngår i statlige 
satsinger på byområder. Moss og Halden kan begge 
betegnes som mellomstore byer, men har likevel  
veldig ulike utfordringer: 
• Moss byområde er relativt kompakt og opplever 

mange av de samme utfordringene som man finner 
i større byområder, og kompaktheten gjør at  
løsningene og mål for mobilitet kan være mer lik 
de større byområdene. 

• Haldens utfordringer krever mål og løsninger som 
er tilpasset mindre kompakte byer.

• Byene Halden, Askim og Mysen har ikke mål om 
nullvekst, men arbeider med tilrettelegging og 
promotering for sykkel som sykkelbyer.

Nedre Glomma som byområde legger opp til inn- 
gåelse av byvekstavtale. Ved inngåelse av byvekst- 
avtalene vektlegges nullvekstmålet for personbiltra-
fikken. Byene får i stor grad midler til prosjekter som 
gir overgang fra privatbil til kollektiv, sykkel og gange. 
For å nå nullvekstmålet for persontransport med bil 
skal avtalepartene legge til rette for en overgang til 
fossilfri og utslippsfri kollektivtransport, sykkel og 
gange. Avtalene skal også sikre sterkere samordning 
av bolig-/næringsutbygging, arealbruk og transport, 
som vil kunne gi redusert transportomfang.

Areal- og parkeringspolitikk har stor betydning for å 
oppnå nullvekstmålet. I sammenheng med byvekst- 
avtalen er det gjennomført en byutredning i Nedre 
Glomma8. Utredningen viser at tettere arealutnyttel-
se alene kan føre til at nullvekstmålet nås i Nedre 
Glomma. Kortere avstander mellom boliger, arbeids-
plasser og servicetjenester reduserer biltrafikken  
betraktelig. Resultatene viser at det er fullt mulig å 
oppnå nullvekstmålet i Nedre Glomma uten for  
omfattende tiltak. En satsing på restriktive tiltak for 
biltrafikk, som parkeringstiltak og tiltak for trafikant-
betaling, må til. Slike tiltak må kombineres med  
incitamenter for å få flere til å velge kollektivtransport, 
gåing eller sykling framfor bilen.  

2.2.4 Distriktsområder
Distriktsområder har ikke de samme utfordringene 
som byområdene ved at de ikke har kø, ikke har til-
gang til store statlige finansielle midler for å redusere 
bilbruk og utvikle infrastruktur, har sterkere kultur for 
bilkjøring og har svakt befolkningsmessig grunnlag 
for høyfrekvent og godt utbygget kollektivtransport. 
Det er mangel på empiriske studier som omhandler 
sammenhengene mellom areal og transport i mindre 
byer og tettsteder.

Mindre unødvendig biltrafikk, også i distriktene, er 
en forutsetning for å styrke folkehelsa gjennom sosiale 
møteplasser og for å skape attraktive sentrumsom- 
råder. Kommuner konkurrerer ofte om innbyggere 
og arbeidsplasser med nabokommuner og med an-
dre byer i regionen. Mer attraktive sentrumsområder 
i distriktene er en viktig faktor for å tiltrekke seg inn-
byggere og holde på de unge. 

Utfordringene i distriktsområdene skiller seg fra mer 
tettbygde områder med tanke på miljø- og klima-
vennlig transport og ønsket overgang fra personbil-
bruk til kollektiv, sykkel og gange. Lav befolk-
ningstetthet, avstander mellom boliger og arbeids- 
plasser og mangel på kompakte sentrumsområder 
gir andre utfordringer enn i by og tettbygde områder. 
Passasjergrunnlag for et kollektivtilbud som kan  
konkurrere med personbil er ofte ikke tilstede. Det 
samme gjelder grunnlaget for å bygge egne traseer 

2016 2016–2022 2022–2030 2030–2040 2040–2050 2016–2050

Østfold 865 2,10 % 2,20 % 2,00 % 2,20 % 2,20%

Totalt 18599 2,10 % 2,20 % 1,90 % 2,10 % 2,10 %

Beregnet transportarbeid (millioner tonn km) på vei i 2016 og årlige vekstrater i prosent for perioden 2016–2050.
Inkludert den delen av imprt og eksport som transporteres på norsk område.
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for sykkel og gange. Både sykkel og gange kan dermed 
falle bort som et aktuelt transportalternativ på grunn 
av opplevd mangel på trygghet, selv om avstandene 
i seg selv er overkommelige.  

2.2.5 Trafikksikkerhet 
Mange kostnadseffektive og virkningsfulle tiltak er 
allerede tatt i bruk, og det blir derfor stadig mer kre-
vende å oppnå en ytterligere reduksjon av ulykker. 
Oppgradering av infrastrukturen er en sentral del av 
transportsikkerhetsarbeidet, men også bruk av tek-
nologi vil kunne spille en viktig rolle fremover.

Befolkningsvekst og økt satsing på gående og sy-
klende i byer, i kombinasjon med flere tunge kjøre-
tøy, eldre trafikanter og ruspåvirket kjøring, gir også 
utfordringer og behov for effektive sikkerhetstiltak. 
Møteulykker er den største utfordringen på riksvei-
nettet, utforkjøringsulykker på fylkesveinettet og på-
kjørsel av fotgjengere er den største utfordringen på 
det kommunale veinettet.

2.2.6 Vedlikehold
Dagens etterslep vil, sammen med klimaendringene, 
mer trafikk, og ny og mer komplisert infrastruktur, 
innebære økte kostnader. Teknologisk utvikling og 
mer bruk av ITS (intelligente transportsystemer) kan 
forventes å medføre økte kostnader.

2.2.7 Folkehelse
Tettsteder og byers evne til å integrere grøntområ-
der i alle typer av lokalsamfunn har effekt på folks 
helse, både fysisk og psykisk9. Avstanden til område-
ne har mye å si for hvor ofte og hvor lenge man bru-
ker områdene. Trygg10 tilgang til rekreasjonsareal 
(parker o.l.) og nærtur-terreng (naturområder større 
enn 200 dekar) er generelt lav i Østfold. 

• Østfold har den laveste andelen som oppgir at de 
bor i tettsted med trygg tilgang til rekreasjonsarealer. 

• Under halvparten av de unge (under 20 år) i  
Østfold oppgir at de bor i et tettsted med trygg 
tilgang til nærturterreng.

• Østfold har den laveste andelen barn og unge 
med trygg tilgang til rekreasjonsareal i Norge.

 SSB regner følgende veier som barriere for trygg 
tilgang til nærturterreng:

• Minst 3000 ÅDT og 30 km/t i fartsgrense
• Minst 2000 ÅDT og 50 km/t i fartsgrense
• Minst 1000 ÅDT og 70 km/t i fartsgrense.
• I tillegg regnes bane (jernbane og t-bane) som 

barriere.
For rekreasjonsarealer er en barriere ÅDT over 3000 
og 30km/t fartsgrense.

Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper  
i Norge fortsetter, dette gjelder også i Østfold.  
Østfold har en relativt høy og økende andel barn i 
lavinntektsfamilier11. Utdanningsnivå er en viktig bak-
enforliggende påvirkningsfaktor som bidrar til sosial 
ulikhet i helse. I Østfold er utdanningsnivået noe  
lavere enn det nasjonale gjennomsnittet, og gjen-
nomføring av videregående opplæring innen fem år 
etter påbegynt Vg1 har ligget i underkant av 70 pro-
sent. Østfold kommer dårlig ut sammenlignet med 
landet samlet sett, når det gjelder arbeidsdeltakelse. 
Sysselsettingen er lavere, særlig blant kvinner. Nivået 
av uførhet og nedsatt arbeidsevne er blant de høyeste 
i landet, særlig blant de yngre aldersgruppene.

Innbyggerne i Østfold er mer utsatt for støy enn snittet 
for landet. Støy på over 55 desibel utenfor boligen er 
høyeste anbefalte grense for å unngå alvorlig støypla-
ge. Veitrafikk og skinnegående trafikk er de viktigste 
støykildene. Veitrafikken står for over 80 prosent av 

9  Kunnskapsgrunnlag for regional plan for fysisk aktivitet.
10  Trygghet og trafikksikkerhet er ikke det samme. En strekning kan være trafikksikker selv om den oppleves utrygg, og motsatt.
11  Østfoldhelsa. Oss i Østfold 2016

støyplagene i Norge. Veitrafikk er den viktigste kilden 
til støy i Østfold, og ser man på de andre fylkene ligger 
Østfold høyest på støy fra veitrafikk. 34 prosent opp-
lever støy fra veitrafikk i Østfold, 1 prosent fra bane 
og 1 prosent fly. Andelen barn og unge som er utsatt 
for helseskadelig støy ved boligen er redusert, men 
støy er sosialt skjevfordelt.

2.2.8 Miljø
Fortetting er en del av løsningen for å redusere klima- 
gassutslippene, tilrettelegge for miljøvennlige trans-
portformer og unngå inngrep i natur- og kulturmiljø 
og dyrket jord. Samtidig kan fortetting bety nedbyg-
ging av rekreasjonsområder og grønne lunger i byer 
og tettsteder. Dette kan få negative konsekvenser for 
folkehelsen og medføre at flere blir utsatt for høye 
nivåer av støy og luftforurensing. 

Beregninger viser at det skal kraftige virkemidler til 
for å få til betydelige utslippsreduksjoner fra person-
transporten ved tiltak bare rettet mot etterspørsels- 
siden12. Innfasing av ny teknologi, bl.a. i form av elbiler 
og ladbare hybrider, har betydelig større potensiale 
for utslippskutt enn tiltak som skal bidra til endringer 
i befolkningens reisevaner. En massiv overgang  
til nullutslippsbiler bidrar imidlertid ikke til å løse  
problemer knyttet til svevestøv, trafikkulykker, frem-
kommelighet og arealbruk i byområder.

2.2.9 Teknologi 
I transportsektoren tas teknologi i bruk på stadig nye 
områder og til nye formål. Transportmidler og drivstoff 
utvikles som gir lavere utslipp og høyere sikkerhet, 
og intelligente transportsystemer gir mer effektiv 
transport. Flere tjenester digitaliseres, nye applika-
sjoner utvikles og sensorer bygges inn i stadig flere 

produkter. Mulighetene og utviklingen innen trans-
portteknologi kan både gi nye utfordringer og bidra 
til å løse eksisterende. Autonome (selvkjørende)  
kjøretøy kan bidra til økt trafikksikkerhet, bedre frem-
kommelighet og lavere klimautslipp fra transport, 
men også øke antall biler på veiene om de ikke  
utnyttes effektivt.

Teknologiutviklingen gjør også at det er mulig å 
skreddersy transportmidlene til mer personlige løs-
ninger. Med rask framvekst av smarte mobilitetstje-
nester som enkelt kobler biler og brukere, kan bilde-
ling komme til å bli et viktig alternativ til bruk av 
privatbil framover. Smarte mobiltjenester kan også 
brukes for å skreddersy reiser med ulike transport-
midler (Transport som en tjeneste, TaaS/MaaS). Et 
antall transporttilbydere utgjør til sammen den totale 
produksjonen av transport. Dette kan føre til endret 
forhold til transport, hvor det går fra å være et produkt 
du eier til å bli en tilgjengelig tjeneste du kjøper. 

Teknologi som droner, roboter og 3D-skrivere er alle 
interessante for transportsektoren fordi det for  
eksempel kan endre reisemønstre, gjøre produksjon 
billigere eller endre transportbehovet. Det er imidler- 
tid vanskelig å vurdere i hvor stor grad dette vil få 
følger for transportsektoren i Østfold.
 

12  Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren. TØI rapport 1427/2015
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2.3 Status og utfordringer for fylkesveier

2.3.1 Funksjonsklasser
Fylkesveinettet er delt inn i fem funksjonsklasser ut 
fra hvilken funksjon hver enkelt vei har i transportnettet. 
Det øverste nivået er nasjonale hovedveier (klasse A) 
som fortsatt eies av staten, mens klasse E er den  
laveste klassen med i hovedsak kommunale og private 
veier. Fylkesveiene utgjør de tre midterste funksjons-
klassene:
• Klasse B – Regionale hovedveier: Veier med regio- 

nal funksjon, overordnet/regional betydning, vik-
tige veier for næringslivet, viktige omkjøringsruter 
og sammenhengende transportruter. Eksempler 
på slike veier er tverrforbindelsene og veier som 
knytter sammen større byområder. Sammen med 
riksveiene (klasse A) utgjør disse et overordnet 
transportnett. Disse veiene har den største ande-
len lange reiser (over 50 km). De viktigste veiene 
som krysser fylkes- og riksgrensene hører også 
med i denne funksjonsklassen.

• Klasse C – Lokale hovedveier: Veier med viktig 
lokal og til dels regional funksjon. Dette er viktige 
forbindelsesveier mellom regionalt og nasjonalt 
hovedveinett, og forbindelser til områdesentra 
og lokalsentra. Også disse veiene brukes av  
trafikk med lange reiser, men reiselengdene er i 
hovedsak kortere enn for regionale hovedveier.

• Klasse D – Lokale samleveier: En blanding av  
enkeltveier og kortere sammenhengende ruter. 
Viktigste forbindelse til næringsområder og til  
eller mellom mindre lokalsentra og grendesentra. 
Disse veiene har også en samlefunksjon for trafikk 
til eller fra veier i funksjonsklasse B og C. Samle-
veier i byer og tettsteder hører også med i funk-
sjonsklasse D.

Gjeldende inndeling i funksjonsklasser legges til 
grunn for veinettsplanen, men med åpning for å gjøre 
enkelte justeringer om analyse av trafikkbildet skulle 
tilsi dette.

2.3.2 Trafikkvekst 
Ut fra folketalls- og aktivitetsvekst må det påregnes 
en betydelig trafikkvekst i fylket frem mot 2050.

Samtidig vil en transporteffektiv arealbruk slik fylkes-
planen legger opp til – samt tiltak for å begrense vek-
sten i personbiltrafikken – bidra til at veksten sann-
synligvis avtar noe over tid. Veksten vil være sterkere 
på hovedveinettet enn på det lokale veinettet. Loka-
lisering av større virksomheter eller boligområder 
kan gi lokale utslag som ikke fanges opp av de gene-
relle prognosene. For å oppnå størst effekt av inves-
teringene må veinettsplanen og kommunale planer 
for arealbruk samordnes i størst mulig grad.

For lokale og regionale reiser er det mest miljø-,  
areal- og kostnadseffektive å møte trafikkveksten  
lokalt gjennom tilrettelegging for kollektivtransport, 
gange og sykkel. Samtidig er det viktig å sikre nok 
kapasitet på veinettet, både for kollektivtransport og 
for næringstransport. Det er derfor fortsatt viktig å 
vurdere behovet for økt kapasitet på enkeltstrekninger. 
Dette skal imidlertid kun foreslås unntaksvis, av både 
trafikale, økonomiske og miljømessige grunner. Det 
skal gjøres en vurdering av hvor de ulike transport- 
formene har størst fortrinn, slik at rett tiltak settes inn 
på rett sted.

Årene 2015–2017 2018–2020 2021–2025 2026–2030 2031–2050

Årlig prosentvis vekst 1,9 1,5 1,3 0,8

Foto: Y
ng
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em
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av driftskontraktene innføres systematisk kontroll  
av kummer og stikkrenner, og det er særlig her kost-
nadene kan stige i årene fremover.

Klimaendringer og økt fare for flom legges inn som 
en del av vurderingene ved alle nye prosjekter. 

2.3.7 Veibredder
Ved en framskriving av årsdøgntrafikken til 2050, til-
svarende den som benyttes for Nasjonal transport-
plan, vil over halvparten av fylkesveinettet i Østfold 
fortsatt ha en trafikk på under 1500 pr døgn (ÅDT). 
Det vil i hovedsak være få trafikale utfordringer knyttet 
til fremkommelighet på det lavtrafikkerte veinettet. 
Det vil enkelte steder være punktvise utfordringer 
knyttet til møtesituasjoner, eksempelvis uttak av  
tømmer, landbruk og byggeaktivitet på private eien-
dommer, osv.

På det lavtrafikkerte veinettet vil funksjonen i hoved-
sak bli ivaretatt gjennom det løpende vedlikeholdet, 
med vurderinger av behov for kantforsterking even-
tuelt øking av bæreevne osv. når dekket skal fornyes.
Det kan imidlertid være et løpende behov for å vur-
dere om enkelte deler av det lavtrafikkerte veinettet 
skal prioriteres for breddeutvidelser. Det er særlig 
aktuelt å vurdere veibredder når veistrekninger be-
nyttes som skolevei, blir mye benyttet av gående og 
syklende, og/eller at det foreligger utfordringer knyt-
tet til trafikksikkerhet.

Som en del av fase 2 av arbeidet med veinettplanen, 
bør det vurderes å innføre en egen utbedringsnorm 
for veibredder for eksisterende fylkesveier i Østfold. 
Denne bør si noe om:
• Mål om veibredder for regionale hovedveier.
• Mål om minimumsbredder for fylkesveier gene-

relt.
• Mål om veibredder der det er viktig med plass for 

gående og syklende på veiskulder.
 

2.3.3 Trafikkulykker 
Ulykkespunkter vurderes kontinuerlig med tanke på 
tiltak som kan redusere sannsynligheten for fremtidige 
ulykker. Flere slike punkter blir utbedret hvert år.  
Aktuelle tiltak mot utforkjøringsulykker på veien er:
- Kurveutretting/breddeutvidelse
- Forvarsling/bakgrunnsmarkering
- Veirekkverk
- Belysning
- Siktrydding
- Fjerning av sidehindre og utflating av sideterreng
- Justering av tverrfall
- Veimerking

Trafikksikkerhet bør være førende for de valgene 
som tas når det gjelder fremtidig standard for den 
enkelte strekning. Midtdeler bør prøves ut på enkel-
te høytrafikkerte strekninger som ikke er aktuelle for 
en firefeltsstrategi. I tillegg kan veier med relativt liten 
trafikk bli prioritert for relativt kostbare tiltak, dersom 
dette vurderes å sterkt redusere risikoen for ulykker 
med alvorlige personskader.

2.3.4 Næringstransport
Den videre utviklingen av næringslivet i fylket har stor 
betydning for hva slags transport veiene skal tåle. 
Uavhengig av produksjon vil varetransport ha et be-
tydelig omfang; voksende befolkning og økt etter-
spørsel etter ulike produkter til husholdningen tilsier 
at varetransporten vil vokse.

Veinettsplanen skal legge til rette for et systematisk 
arbeid for å øke bæreevnen på viktige veier for nærings- 
livet. Godstransport på Fylkesveiene bør vektlegges  
i valg av utviklingsretning. Veibredder, bæreevne, 
kurvatur og sikt er av stor betydning for næringstrans-
porters fremkommelighet og trafikksikkerhet. Fylket 
har mange eldre bruer som uten rehabilitering er 
flaskehalser for næringslivet. 

Fylkesveiene inngår her i ulike transportkjeder som 
omfatter både andre transportformer og veinett med 
andre veieiere. 

Det bør derfor arbeides med å fjerne flaskehalser på 
veier som har viktige funksjoner, bl.a. i forbindelser  
til havner, terminaler, knutepunkter og regionale  
næringsområder. Det må samtidig arbeides for et 
omkjøringsveinett med fremkommelighet og bære-

evne for å sikre størst mulig grad av forutsigbarhet 
for næringslivet ved uønskede hendelser. Ved dekke-
fornyelser arbeides det for å gjøre tiltak tilstrekkelige 
til å kunne skrive opp veier til 10 tonn aksellast.

Godstrafikk, terminalstruktur og tilstøtende temaer 
blir viet stadig større oppmerksomhet, og det er flere 
større utredningsarbeider på terminalstruktur og 
godstransport. Resultatene av disse arbeidene kan 
også få betydning for næringstransporten på Fylkes-
veiene i Østfold.

Parallelt med utvikling av infrastrukturen pågår et  
arbeid for å redusere miljøbelastningen fra god-
stransport. Strengere miljøkrav til nye kjøretøy og  
økt tilgang til miljøvennlig drivstoff vil redusere de 
negative miljøeffektene av godstransport på vei. I  
offentlige anbud er det viktig å vurdere krav til driv-
stoff og utslipp knyttet til transport av varene. Dette 
kan bidra til etterspørselsdrevet miljøforbedring, 
både med teknologiutvikling og økt tilgang til miljø-
vennlig drivstoff.

2.3.5 Risiko og sårbarhet
Veisystemet har en sentral funksjon ved alvorlige 
hendelser. Utrykningskjøretøyer skal komme seg 
frem, skadde skal komme raskt til behandling, folk 
skal kunne evakueres fra potensielt farlige områder 
osv. Det er viktig at veiene har en standard som gjør 
at de kan fylle sin funksjon i en krisesituasjon. Dersom 
deler av veinettet har særlige utfordringer, må denne 
informasjonen være tilgjengelig for aktuelt personell 
på en hensiktsmessig måte.

2.3.6 Klimaendringer
Klimaendringer med varmere klima, ustabile vintre 
og mer nedbør gjør at risikoen for ras og utglidninger 
øker. Østfold er fylket med nest flest km fylkesvei 
som er flomutsatt ved både 100- og 200-års flom. 
Dette gjelder om lag 25-26 km fylkesvei i Østfold.

Klimaendringer har betydning for flere drifts- og ved-
likeholdskostnader. Spesielt må det påregnes økte 
kostnader til oppgrusing, kantklipp, skogrydding og 
plenklipping. En nasjonal beregning tilsier at dette 
vil bli mer enn oppveid av reduserte kostnader til  
vintervedlikehold; det er derimot ikke gjort konkrete 
beregninger for Østfold, og foreløpige erfaringer  
tilsier at de samlede kostnadene vil øke. Som en del 
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Hvilken rolle spiller transport for å nå hovedmålene i 
fylkesplanen? Hvilke effekter få dette for prioriteringer 
og strategier? Nedenfor er aktuelle faglige begrunne-
de tiltak for måloppnåelse belyst. Disse kan tydelig-
gjøre målkonfliktene som regional transportplan står 
overfor i oppfølging av de tre hovedmålene fylkes-
planen og behovet for de prioriteringer som er gjort.

3.1 Transport for bedre klima og lokalmiljø 
Energieffektivisering og utslippsreduksjon fra per-
sonbilene er en lavthengende frukt for å nå nullut-
slipp fra personbiltrafikken13. En kraftig reduksjon i 
personbilenes energiforbruk og utslipp vil ha store 
konsekvenser. Bilkjøring vil bli mindre klimaskadelig 
og samtidig mye billigere. Dette fører også til at per-
sonbilene blir mer konkurransedyktige enn fly. En får 
dermed en viss utslippsreduksjon i luftfart. 

Tett arealbruk gir gjennomsnittlig kortere avstander 
og reiselengder mellom forskjellige funksjoner i by- 
eller tettstedsstrukturen enn spredt arealbruk. I tette 
byer er det attraktivt for flere å gå eller sykle. Tett 
arealbruk gir også mulighet for et bedre kollektivtil-
bud enn i mer spredtbygde områder. Jo tettere 
bystrukturen er, desto lavere er det gjennomsnittlige 
energiforbruket til transport. 

Det anbefales en prioritering av syklende og kollektiv-
reisende ved de mest sentrale knutepunktene. Enkle 
og attraktive bytter mellom sykkel og kollektiv kan 
bidra til å gjøre sykkelen til det foretrukne framkomst-
middelet på flere og lengre deler av hele reisekjeder. 

Bilregulerende tiltak som bompenger og køprising 
påvirker klimagassutslippene gjennom den effekt de 
har på kostnadene ved å kjøre bil på visse strekninger. 
Prioritering av fremkommelighet for kollektivtrans-
port, syklende og gående, på bekostning av frem-

kommeligheten for bil, vil kunne bidra til å nå klima-
målene for transport. 

Den teknologiske utviklingen kan bidra til å påvirke 
transporttilbudet til trafikantene gjennom introduk-
sjonen av nye former for mobilitetsløsninger med  
andre kvaliteter enn det de konvensjonelle transport-
midlene kan tilby. Endringer i etterspørsel og 
transportmiddelfordeling som følge av teknologisk 
utvikling kan bidra til å påvirke oppnåelsen av null-
vekstmålet for personbiltransport i norske byområder. 

Befolkningen må ikke utsettes for luftforurensning 
som gir helseskader. Beregninger viser at uten ekstra 
tiltak vil forurensningsforskriften brytes til 2020–2025 
for NO214. Det vil være behov for lokale tiltak som 
lavutslippssoner og veiprising. Støvforurensningen 
fra veitrafikken, spesielt fra piggdekkbruk, vil ikke  
reduseres av teknologiutvikling i samme grad som 
avgassutslippene. 

3.2 Transport for bedret folkehelse, 
utjevning av levekår og økt kompetanse
Det er trafikksikkerhetsutfordringer som følge av en 
økende andel gående og syklende i byer og tettsteder, 
en økende andel tunge kjøretøy og en økende andel 
eldre i trafikken. Økt bruk av teknologiske førerstøtte- 
systemer kan bidra til å nå trafikksikkerhetsmålene. 

God mobilitet for innbyggerne i Østfold er viktig for 
bedret folkehelse og for at de skal kunne delta aktivt 
i samfunnet. I tillegg til et universelt utformet ordi-
nært bussrutetilbud, vil service- og bestillingsruter 
være viktige tilbud til forflytningshemmede. Dersom 
personer med forflytningshemminger skal kunne  
benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet, må 
hele reisekjeden være godt tilrettelagt.

Det bør være enkelt å ta helsemessige valg i hverdagen 
for å nå folkehelsemålene. Kollektivbrukere er også 
gående eller syklende. Passende avstand til holde-
plasser, attraktive holdeplasser, opparbeidede snar-
veier og lokalisering av målpunkter tilknyttet kollek-
tivsystemet/knutepunkt vil kunne bidra til økt aktivitet. 

Lang skoleskyss utgjør en helserisiko15 Skoleskyss  
fører til at den aktive skolereisen blir redusert eller 
helt borte, både til skole og fritidsaktiviteter som ofte 
foregår på skolen – så skolebarna mister denne hver-
dagsaktiviteten. Aktiv skolevei og skolelokalisering 
som gir flest mulig aktiv reisevei bør prioriteres for å 
nå målene. 

Støy fra økt transport på vei, bane, luftfart og i havner 
er et stort problem for folkehelsen16. Det er behov for 
tiltak for å redusere problemene, særlig for dem som 
er utsatt for de høyeste støynivåene og nattestøy. 
Trafikkøkning og fortetting gir økt støyplage uten-
dørs. Det er en økning i antall bosatte i områder med 
utendørs støy over støyretningslinjens anbefaling på 
55 dB. 

3.3 Transport som fremmer verdiskaping 
og skaper flere arbeidsplasser
Økt verdiskaping og handel er avhengig av effektive 
transportsystemer og godt utviklet tjenesteinfra-
struktur. Det er behov for strategiske grep for å knytte 
byområder sammen i nye transportnettverk som  
inkluderer fremtidsrettet og skinnegående infrastruktur. 

Generelt sett vil forbedring i transporttilbudet (tids-
bruk og frekvens) øke mobiliteten i arbeidsmarkedet. 
For å kunne øke mobiliteten i arbeidsmarkedet, bør 
reisetiden mellom hjem og arbeidssted være maksi-
malt 30 minutter. Denne reisetidsgrensen vil kunne 

økes dersom reisekomforten økes, for eksempel når 
man reiser med tog i stedet for bil. Det er da nødvendig 
å prioritere de viktigste veistrekningene og prioritere 
kollektivtrafikken mellom målpunktene og knute-
punktene.

Generelt er potensialet for å øke mobilitet i arbeids-
markedet med kollektivtransport avhengig av tett 
arealutnyttelse, mange arbeidsplasser og boliger 
nær kollektivknutepunkt17. Det er først når tettstedene 
får mellom 20 000 og 100 000 innbyggere at kollektiv- 
andelen øker. Bilen er dermed det mest hensikts-
messige transportmidlet for å øke mobiliteten i de 
mer perifere områdene, mens kollektivtransport har 
størst potensial rundt byområdene.

Størstedelen av næringstransporten i fylket er mindre 
kjøretøyer på vei, og det er viktig at fremkommelig-
heten for dem ikke hindres av kapasitetsutfordringer 
på vei. Lokalisering av næringer i tilknytning til eksis-
terende infrastruktur, både for gods og for person-
transport, er nødvendig for effektiv utnyttelse av  
eksisterende infrastruktur og kollektivtilbud.

Internasjonal handel er avgjørende for fortsatt verdi-
skaping. Godsoverføring fra vei til sjø og bane vil  
avlaste veinettet i Østfold særskilt. Lave innhentings- 
og distribusjonskostnader og effektive terminaler er 
avgjørende for konkurransekraften til transporter 
som kombinerer bruk av skip, tog og lastebil. God 
sjøverts- og landverts tilknytning til stamnetthavnene 
er viktig for å nå målene. En fortsatt desentralisert 
havnestruktur viderefører havnenes rolle som lokale og 
regionale utviklingsaktører . Bedre tilrettelegging for 
næringsutvikling i og i nærheten av terminalområdene 
vil øke sjø- og banetransportens konkurranseevne. 

3.
Transportens samfunnsfunksjon

13  Vegen mot klimavennlig transport. TØI rapport 1321/2014. Lasse Fridstrøm og Knut H Alfsen
14  Hovednotat miljø, Analyse og strategifasen NTP 2018–2029

15  Meir skyss – mindre helse? NF rapport nr: 7/2015 
16  Hovednotat miljø, Analyse og strategifasen NTP 2018 - 2029
17  Hovednotat Regional utvikling. Nasjonal transportplan 2018–2029
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3.5 Synergier 
Flere av tiltakene som er nevnt som vil kunne påvirke 
hverandre positivt. For eksempel vil de fleste tiltakene 
på sykkel, kollektiv og gange vil virke positivt på både 
folkehelse og miljø. Flere tiltak for godstransport virker 
positivt for måloppnåelse på både verdiskaping og 
klima. 

Fortetting gjør at behovene for hverdagstransport 
minker og tilrettelegging for økt bruk av kollektiv, 
sykkel og gange vil føre med seg mer aktiv transport. 
Dette vil være positivt for folkehelsen. Endret rei-
semiddelfordeling for personreiser vil også frigjøre 
kapasitet på eksiterende veinett og sørge for god 
fremkommelighet for næringstransporten. 

Når den teknologiske utviklingen skyter fart også for 
tunge kjøretøy, vil de raskere kunne bidra i lavut-
slippsomstillingen, og teknologiske endringer vil 
gradvis kunne utjevne forskjellene mellom (gods)
transportmidlene når det gjelder miljø- og klima- 
egenskaper. 

Godsoverføring fra vei til sjø og bane har god klima-
effekt. Samtidig vil godsoverføring føre til bedre  
kapasitet på veinettet for den mer lokale næringstrans-
porten. På samme måte vil økt antall syklister, gående 
og kollektivbrukere kunne gi næringstransporten økt 
fremkommelighet. 

3.4 Målkonflikter

Om man sørger for overgang til nullutslippsbiler vil bilkjøring bli mindre klimaskadelig og billigere. Dette vil føre til at trafikken vil 
øke, med mindre en setter inn mottiltak. Dette kan spesielt bli en utfordring i byer og tettsteder.

Overgang til klimavennlige autonome biler kan føre til å nå klimamål og trafikksikkerhetsmål, men fortsatt personlig eierskap av 
hver enkelt bil vil føre til økt antall biler på veiene. Dette kan bli en utfordring, spesielt i byer og tettsteder.

Økt bruk av sykkel er positivt for folkehelse og en viktig del av å nå nullvekstmålet, men kan være en utfordring i sammenheng 
med å nå trafikksikkerhetsmålene.

Sykkel, kollektiv og gange prioriteres og gis god fremkommelighet, men samtidig skal den lokale næringstransporten på vei ha 
god fremkommelighet. Eget areal til hvert enkelt transportmiddel er arealkrevende. Dette kan bli en utfordring, spesielt i byer og 
tettsteder.

Enklere løsninger for sykkel kan føre til lavere mobilitet og fremkommelighet for dem som er avhengige av universell utforming.

Effektive kollektivnett med flest mulig rette linjer og større avstand mellom holdeplasser kan føre til at enkelte opplever minsket 
mobilitet og mulighet til samfunnsdeltagelse.

Teknologiutvikling i transportsektoren: I mange tilfeller vil en slik tilbudsendring gi en etterspørselseffekt. Dette kan skje ved at 
trafikanter velger nye former for transportmidler eller andre destinasjonsvalg, men også på grunn av at det nye tilbudet vil kunne 
generere nyskapte reiser.

Fortetting bidrar til å nå nullvekstmålet og gjør det mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektiv i hverdagen, og bevaring av 
bynære naturområder. Økt sykkelbruk og gange er også positivt for folkehelsa. Samtidig kan fortetting uten styring og helhetlig 
planlegging føre til økt støy, økt forurensing og redusert tilgang til grønne arealer.

Fortetting vil kunne gi reduksjon i biltrafikk og prisvekst på boliger. Fortetting kan samtidig forsterke lokal konsentrasjon av 
forurensning i andre utsatte områder. Dette kan øke sosiale forskjeller.

Samlokalisering og lokalisering av næringer tilknyttet eksisterende infrastruktur (E6 og E18), kan stå i veien for godsoverføring fra 
vei til sjø og bane og bidra til at enkeltpunkter på hovedveinettet blir overbelastet.

Effektiv næringstransport på vei krever god standard og fremkommelighet på hovedveiene. Økt fremkommelighet og kapasitet 
på veiene kan føre til økt personbilbruk.

Utvidelse av transporttilbudet gir utvidelse av arbeidsmarked, noe som kan gi grunnlag for nye tjenester og nye næringer i 
arbeidsmarkedsregionen. Samtidig vil arbeidsmarkeder som mister arbeidskraft til større regioner gjennom utvidelse av transport-
tilbudet kunne oppleve å stå igjen som tapere.

Forbedring og utbygging av infrastruktur som vei og bane kan komme i konflikt med mål for matproduksjon og bevaring av 
dyrkbar mark.

Enklere løsninger for sykkel kan føre til mindre mobilitet og fremkommelighet for de som er avhengig av universell utforming. 
Mangel på universell utforming kan føre til at rullestolbrukere og orienteringshemmede velger å forflytte seg utenom gang og 
sykkelsti med de farer og utfordringer det kan medføre».

Størstedelen av næringstransporten i fylket er mindre 
kjøretøyer på vei, og det er viktig at fremkommelig-
heten for dem ikke hindres av kapasitetsutfordringer 
på vei. Lokalisering av næringer i tilknytning til eksis-
terende infrastruktur, både for gods og for person-
transport, er nødvendig for effektiv utnyttelse av  
eksisterende infrastruktur og kollektivtilbud.

Internasjonal handel er avgjørende for fortsatt verdi-
skaping. Godsoverføring fra vei til sjø og bane vil  

avlaste veinettet i Østfold særskilt. Lave innhentings- 
og distribusjonskostnader og effektive terminaler er 
avgjørende for konkurransekraften til transporter som 
kombinerer bruk av skip, tog og lastebil. God sjøvert- 
og landverts tilknytning til stamnetthavnene er viktig 
for å nå målene. En fortsatt desentralisert havne-
struktur viderefører havnenes rolle som lokale og  
regionale utviklingsaktører18. Bedre tilrettelegging for 
næringsutvikling i og i nærheten av terminalområdene 
vil øke sjø- og banetransportens konkurranseevne. 

18  NTP Godsanalyse Hovedrapport. August 2015
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De overordnede målene og strategiene bygger på 
nasjonale og regionale planer, herunder Fylkesplanen 
mot 2050.

4.1 Samfunnsmål
Østfold skal ha et transportsystem som fremmer hel-
se, miljø, kultur og verdiskaping. Transportsystemet 
skal bidra til positiv regional utvikling med attraktive 
byer og bygder i Østfold. 

Med dette forstår vi: I Østfold skal vi ha et effektivt, 
trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transport-
system som møter befolkningens og næringslivets 
behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 
transporter. Persontransportveksten tas med kollek-
tivtransport, sykling og gåing.

4.2 Hovedstrategier
4) Geografisk tilpasning av tiltak ut fra transport- 

utfordringer og regionale samarbeidsavtaler.
5) Fullføring av påbegynte og oppfølging av 
 vedtatte prosjekter.
6) Iverksetting av tiltak som gir: 
  a. bedre utnyttelse av de ulike 
  transportformenes fortrinn,
  b. økt verdiskaping og flere arbeidsplasser 
  basert på lokale/regionale fortrinn, og / eller
  c. økt fysisk aktivitet og bedret folkehelse for 
  befolkningen generelt og for prioriterte mål
  grupper spesielt.
for lavest mulig kostnad og minimerte miljø- og 
målkonflikter.

4.
Overordnede mål og strategier

4.3 Mål og strategier 

4.3.1 Mål for gående

I Østfold skal det være attraktivt for alle å gå ,og andelen gående skal øke minimum tilsvarende 
nasjonale mål.

4.3.1.1 Strategier 

Alle kommunene bør initiere, utarbeide og iverksette gåstrategier for byene og større tettsteder. Arbeidet kan utføres i samarbeid 
med Statens vegvesen og fylkeskommunen

Gange og fremkommelighet for gående skal prioriteres på reiser under to km, særlig i tettsteder og byområder.

Prioritere tiltak på eksisterende infrastruktur som gir bedre utnyttelse og fremkommelighet for gående.

Øke fremkommeligheten for gående ved å opparbeide og vedlikeholde snarveier til knutepunkt, holdeplasser og målpunkter. 

Prioritere strekninger med størst potensial for gange til og fra arbeid og skole. Det skal tilrettelegges særskilt for aktiv transport 
for barn og unge (Hjertesone o.l.).

4.3.2 Mål for syklende

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

4.3.2.1 Strategier

Utarbeide pakker av tiltak i samarbeid med kommuner som har lokale mål for økt sykkelandel og prioriterer å gi syklende et godt 
tilbud. Herunder økonomiske bidrag til godkjente og vedtatte planer.

Sykkeltiltak og fremkommelighet for syklister prioriteres høyt på reiser under seks km, særskilt i tettsteder og byområder. 

Følge opp at planer for hovednett for sykkel blir fulgt opp og prioritere «missing links» som inngår i en hovedrute for sykkel eller 
binder møteplasser og målpunkter sammen. 

Prioritere strekninger med størst potensial for økt sykkelbruk på reiser til og fra skole og jobb. 

Tilpasse sykkeltilbudet til geografi og potensiale for økt sykkelandel på strekningen. 
• Prioritere tiltak på eksisterende infrastruktur som gir bedre utnyttelse og fremkommelighet for syklister. I størst mulig grad
     benytte eksisterende gater i by og byområder, om nødvendig på bekostning av fremkommelighet for bil. 
• Vurdere enklere løsninger for syklister på bakgrunn av fremkommelighet for syklister og trafikksikkerhet.
• Prioritere vintervedlikehold på strekninger med størst antall skole og arbeidsreiser på sykkel.
• Skille tilbudet for syklister fra gående der potensiale for antall syklister er høyest og det er høyt antall gående.

Sørge for at kombinasjonsreiser er enkelt og attraktivt. Knutepunkt og byttepunkt gis gode overgangsmuligheter mellom sykkel 
og kollektivtilbud og nok antall gode sykkelparkeringsplasser.
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4.3.3 Mål for kollektiv (inkl jernbane)

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 miljø- 
vennlige transportformene skal være effektive. 

4.3.3.1 Strategier 

Prioritere kollektivtransport for personreiser over seks km. Kollektivtransport skal være prioritert for personreiser over seks km.

Utforme kollektivtilbudet til å bidra til nullvekstmålet i aktuelle byområder. 

Alle former for kollektivtransport skal sees i sammenheng og i størst mulig grad kunne tilby sømløse løsninger og enkle og 
effektive bytter mellom ulike miljøvennlige transportformer

Styrke kollektivtransportens attraktivitet ved tilrettelegging for arealbruk ved transportknutepunkt i tråd med prinsippene i 
fylkesplanens arealstrategi

Styrke fremkommeligheten for kollektivtrafikk og godstransport på kritiske punkter/strekninger 

Kollektivtrafikken skal ha lav miljøbelastning, god sikkerhet, høy effektivitet og ny teknologi vurderes kontinuerlig.

God fremkommelighet og kapasitet på Østfoldbanens vestre linje sikres med et tilbud som går innom byene. InterCity videreføres 
frem til Halden og riksgrensen raskest mulig

God fremkommelighet og kapasitet på Østfoldbanens østre linje sikres med planfri påkobling til Follobanen sør for Ski stasjon.

Samarbeid mellom norske og svenske myndigheter for å sikre god fremkommelighet og kapasitet på strekningen Halden – Öxne-
red. Det må utarbeides en KVU for strekningen Halden - Öxnered.

Alle aktuelle aktører bør initiere til samarbeid om utvikling av knutepunkt. Inkludert vurdering av parkering, byttemuligheter, 
tilgjengelighet, by-/stedsutvikling o.l.

4.3.4 Mål for offentlige veier i Østfold

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

4.3.4.1 Strategier  

Ha et drifts- og vedlikeholdsnivå som bidrar til at alle offentlige veier kan oppfylle sin transportfunksjon, herunder god fremkom-
melighet også i teleløsningsperioden.

Videreutvikle E18-samarbeidet for å sikre utbygging på strekningen Østfold grense – Vinterbro.

Ha et koordinert plan- og påvirkningsarbeid for å bidra til utbygging av riksveier i Østfold i tråd med NTP 2018-2029, herunder 
utbygging av rv.19 i Moss og gjennomføring og oppfølging av KVU for rv.111/22. På lengre sikt er det også aktuelt med 
utbygging av flere av byenes tilførselsveier, herunder rv.110 til Fredrikstad og rv.21 til Halden.

Planlegge og gjennomføre tiltak i Nedre Glomma som bidrar til måloppnåelse i bypakka i tråd med pågående byutredning, samt 
legge et godt grunnlag for statlig godkjenning av de neste fasene og inngåelse av byvekstavtale.

Følge opp samarbeidsavtalen for areal- og transportutvikling i Mosseregionen med mål om en helhetlig bypakke, herunder starte 
planlegging av de mest aktuelle prosjektene for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Bidra til god koordinering knyttet til planlegging og utbygging av jernbane og vei, herunder at anleggsfasen utnyttes for å skape 
nye reisevaner i befolkningen.

Ivareta hensynet til gode veiforbindelser fra havnene til overordnet riksveinett og aktuelle godsknutepunkt i bypakker, KVUer og 
andre aktuelle prosesser.

Utvikle en egen vegnormal for Østfold for å bidra til riktige løsninger tilpasset fylkets ressursmessige og arealmessige forutsetnin-
ger, herunder forenklede løsninger der dette er driftsmessig og trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

Gjennomføre mindre tiltak som grunnlag for en administrativ oppskriving av tillatt akseltrykk fra 8 til 10 tonn på utvalgte streknin-
ger langs fylkesveinettet for å sikre fremkommelighet for næringslivet.

Følge opp vedtatt vedlikeholdsstrategi, utviklingsstrategi for tverrforbindelsene og brufornyelsesprogrammet.

Innlede et samarbeide med Akershus og Hedmark med målsetning om en felles utviklingsplan for fylkesvei 21

Fastsette en utbyggingsstrategi for et mindre antall veistrekninger i handlingsprogram for fylkesveier, der det regionale og lokale 
hovedveier med høy trafikk gis prioritet. Tiltak tar utgangspunkt i trafikksikkerhet og å bedre forholdene for gående, syklende og 
kollektivreisende.
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4.3.5 Mål for trafikksikkerhet

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

4.3.5.1 Strategier 

Trafikksikkerhet skal være førende for planlegging, bygging og drift.

Sikre at ingen blir drept eller skadd på vei til eller fra skole.

Registrere og utbedre ulykkesutsatte punkt og strekninger på veinettet

Bidra til økt innsats på holdningsskapende arbeid

Bidra til at økt bruk av kollektiv, sykkel og gange ikke går ut over trafikksikkerheten

4.3.6 Mål for godstransport (inkl havn)

Godstransporten i og gjennom Østfold skal være effektiv, miljøvennlig og trafikksikker, og den 
skal bidra til forutsigbarhet for næringslivet. Potensialet for mer miljøvennlige transportløsninger 
skal utnyttes, herunder redusert karbonavtrykk fra veitransporten og bedre arbeidsdeling mellom 
godstransport på vei, sjø og bane 

4.3.6.1 Strategier  

Stille krav om miljøvennlig og sikker godstransport i og gjennom Østfold, samt arbeide for økt kontrollvirksomhet.

Ta i bruk ny teknologi og miljøvennlig drivstoff i godssektoren for å bidra til lavutslippssamfunnet.

Arbeide for nye, nasjonale insentiver for overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Følge opp anbefalingene fra den nasjonale godsutredningen og samarbeidsalliansen Osloregionen om etablering av godstermi-
nal i Follo/Østfold, samt se dette i sammenheng med kommende KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet.

Utrede mulighetene for opplasting av semitrailere på jernbanen ved en terminal som kan redusere godstransporten på vei 
gjennom Østfold.

At tilrettelegging av arealer og transportløsninger, bl.a. i forbindelse med havner, følger prinsippene om transporteffektivitet og 
rett arbeidsdeling mellom vei, sjø og bane.

Legge arealstrategien i fylkesplanen til grunn for lokalisering av terminaler og næringsvirksomhet for gods og logistikk.

Drive påvirkningsarbeid for å sikre at farledsutbedring i tråd med Nasjonal Transportplan 2018-2029 blir gjennomført, samt 
kartlegge behovene for ytterligere infrastrukturtiltak for å sikre sjøtransportens konkurranseevne på lang sikt. Arbeide for å 
utbedre farleden til Halden havn.

At godstransportens behov skal vektlegges ved prioritering av midler for oppgradering av veier, herunder viktige veier for havner, 
terminaler, omkjøring og avlastning.

Videreutvikle havnesamarbeidet i Oslofjorden og mot Göteborg.

Gjennomgå behovet for nye samarbeidsarenaer der både offentlige og private aktører deltar for å nå målene for godstransport.

4.3.7 Mål for fly

Østfold skal ha et transportsystem hvor trafikksikkerhet har høy prioritet. Det langsiktige målet er 
ingen drept eller hardt skadd i trafikken i Østfold. Antall drepte og hardt skadde skal reduseres 
med 1/3 frem mot 2030.
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5.1 Fylkesvei
Fylkeskommunen er fylkets største veieier med ansvar 
for forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av 
Fylkesveiene. Den daglige utøvelsen av disse opp-
gavene er lagt til Statens vegvesen/sams veiadminis-
trasjon. Av økonomiske og transportmessige grunner 
vil drift og vedlikehold for å sikre fremkommelighet 
og god veistandard gjelde det store flertallet av  
veier. De begrensede investeringsmidlene skal  
målrettes for å bedre trafikksikkerhet og sikre god 
fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper, 
herunder næringstransport, kollektivreisende, gående 
og syklende. 

Innsatsen på fylkesveiområdet differensieres ut fra 
behovene på den enkelte strekning. Differensierte 
tilstandskrav ut fra veienes transportfunksjon og  
definerte utviklingsmål for prioriterte veistrekninger 
skal synliggjøre faktiske behov for å innhente vedlike-
holdsmessig og investeringsmessig etterslep19.

I veinettplanen defineres et fremtidsbilde av hvordan 
Fylkesveiene bør se ut i et 30–40-års perspektiv.  
Målet er at veinettplanen skal bidra til å definere et 
langsiktig ambisjonsnivå som kan følges over tid. 
Dette kan blant annet handle om å avklare målsettinger 
for veibredder, midtdelere, fremkommelighet for  
gående, syklende og kollektivreisende, bæreevne 
m.m. for ulike veistrekninger. 

I tillegg til å definere tilstandskrav, vil det bli gjen-
nomført en vurdering av om en streknings funksjon, 
regionalt eller lokalt, bør endre på eierskapet. Histo-
risk har fylket eierskap til veier som kun har en lokal 

funksjon. Veier i denne kategorien har ofte sterk lokal 
oppmerksomhet. Det kan være aktuelt å overføre  
slike veier til kommunalt eierskap, slik at prioriterin-
gene for oppgraderinger og utbedringer gjøres lokalt. 
Eventuelle forslag til endring i eierskapet vil også 
hensynta økonomiske utfordringer ut fra veiens til-
stand ved omklassifiseringstidspunkt.  

5.1.1 Omkjøringsveier
Fylkesveier er omkjøringsvei både for riksveier, andre 
fylkesveier og kommunal vei. De fleste fylkesveier er 
i stand til å håndtere midlertidig omkjøringstrafikk. 
Det er likevel slik at dersom omkjøringen blir langvarig, 
eller omkjøringssituasjoner oppstår under spesielle 
forhold (mye nedbør, i teleløsning e.l.), kan aktuell 
omkjøringsvei få utfordringer knyttet til vedlike- 
hold. Mange aktuelle omkjøringsveier er ikke dimen-
sjonert for en vedvarende strøm av eksempelvis store 
og tunge biler. 

Bruk av omkjøringsvei krever stor bevissthet om  
akseltrykk/totalvekt, kurvatur og flaskehalser. Det må 
gis tydelig og relevant informasjon til trafikantene til 
rett tid og på rett sted. Begrensninger i totalvekt kan 
inntre så snart omkjøringsveier benyttes. Her er det 
særlig broer som kan fungere som flaskehalser. På 
omkjøringsveier kan det være forbud mot at kjøretøy 
med over 50 tonn totalvekt passerer, eventuelt at  
aktuelt kjøretøy kan passere dersom øvrig trafikk 
midlertidig stanses. En annen utfordring som har blitt 
forsterket de siste årene er kurvatur. Modulvogntog 
(inntil 25,25 meter) har en annen svingradius enn de 
fleste øvrige kjøretøy.

Det finnes godt med omkjøringsmuligheter i fylket. 
Vi har likevel to områder som er i en særstilling. Veien 
til Hvaler (fv. 108) inneholder en rekke bruer samt en 
tunnel. Ved stenging har Hvaler-sambandet ingen 
omkjøringsmuligheter. Det samme gjelder Kanal-
brua (fv. 313) over til Jeløya i Moss. 

5.1.2 Finansieringsansvar 
Det er veieier som er ansvarlig for at den enkelte vei 
til enhver tid fremstår i ønsket stand og beslutter 
gjennomføring av vedlikehold og investering. Det 
kan imidlertid oppstå interessemotsetninger mellom 
partene, f.eks. hvis Østfold fylkeskommune mener at 
en vei tilfredsstiller aktuelt behov, mens den som 
omkjøringsvei for riksvei ikke har nødvendig bære- 
evne for alle typer kjøretøy. Det kan følgelig oppstå 
situasjoner hvor Staten mener at en fylkeskommunal 
vei burde ha vært oppgradert til eksempelvis høyere 
bæreevne. Der Staten ønsker en oppgradering som 
overgår de målsettinger Østfold fylkeskommune har 
satt for veistrekningen, må fylkeskommunen påpeke 
behovet for statlig finansiering.

Enkelte situasjoner kan være noe mer uklare, f.eks. 
der investeringer i statlige virksomheter bidrar til et 
betydelig endret trafikkmønster. Et reelt tilfelle av 
dette er Kalnes/Grålum-området i Sarpsborg, som 
har fått en helt ny funksjon med et totalt nytt trafikk-
mønster, i stor grad som følge av statlige etableringer.

5.1.3 Jordfond/jorderstatning
Jordarealene i Østfold er svært produktive, men 
også svært attraktive til andre formål enn landbruks-
produksjon. Et sterkt jordvern er derfor av avgjørende 
betydning om Østfold skal kunne bidra til økt nasjonal 
matproduksjon og også opprettholde og øke nærings- 
middelindustri og sysselsetting i fylket.

Nydyrking er en metode som kan være med på å 
opprettholde det dyrkede arealet som går tapt, blant 
annet ved samferdselsprosjekter. Nydyrking kan i 
sentrale strøk være med å utfordre andre samfunns- 
interesser og dermed medføre arealkonflikter både 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

Flytting av jordsmonn fra oppdyrkede arealer til an-
dre areal med sikte på å reetablere jordbruksarealer 
har stor oppmerksomhet i forbindelse med gjennom- 
føring av store samferdselsprosjekter. Når en skal 
planlegge terrenginngrep på dyrket mark, er det  
viktig å kartlegge kvaliteten på jordsmonnet før en 
starter inngrepet.

Kartlegging av mulighetene for jordflytting er omfat-
tende prosesser. Det vil derfor være naturlig at man 
setter et nedre tak på arealstørrelsen før slike proses-
ser settes i gang. Ved oppstart av nye samferd-
selsprosjekter som berører mer enn 10 daa dyrket 
mark, vurderes muligheten for jordflytting. Fylkestinget 
tar stilling til eventuell jordflytting i forbindelse med 
oppstart av nye samferdselsprosjekter.

I prosjekter hvor det vurderes jordflytting, innarbeides 
kostnadene ved bevilgning. I prosjekter hvor jordflyt-
ting ikke er aktuelt, avsettes midler til fremtidig jord- 
erstatning. Midlene kan søkes når det skal gjennom-
føres nydyrking eller reetablering av dyrket mark ved 
jordflytting. Midlene skal også dekke det merarbeidet 
som gjøres i forbindelse med kartlegging av mulig- 
hetene for jordflytting i planleggingsfasen.

5.1.4 Gange og sykkel
I fylkestingssak 52/2015 vedtok Østfold fylkeskom-
mune å overta eierskapet til alle gang- og sykkelveier 
langs fylkesveier som tidligere var kommunalt eid. 
Det omfattet 43 km gang- og sykkelvei og 20 km for-

5.
Føringer for fylkeskommunale oppgaver

19  Med vedlikehold menes innsats for å opprettholde eller gjenskape den standarden en vei er bygd for; investering handler om å oppgradere veien til en 
høyere standard som følge av trafikkvekst, ulykker eller andre forhold.
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tau langs fylkesvei i Østfold. I tillegg kommer enkelte 
strekninger i byene som har egne oppmerkede syk-
kelfelt som en del av veibanen. Selv med økte bevilg-
ninger vil kun en begrenset andel av fylkesveinettet 
få egne gang- og sykkelveier de kommende årene.

Byene i Østfold er eller er i ferd med å bli definert 
som sykkelbyer. I dette ligger også utarbeidelse av 
hovedrutenett for sykkel. Midlene til disse prosjektene 
begrensede, og prioritering over fylkesveibudsjettet 
er nødvendig for at hovedrutene skal bli bygd ut.

Det er viktig at utbyggingen skjer på strekninger hvor 
nytten er størst ut fra målet om fremkommelighet for 
disse trafikantgruppene. Veiskulder prioritert for 
transportsyklister på utvalgte strekninger og bruk av 
sykkelfelt som en del av veibanen i bygater kan bidra 
til at syklistene kan få et bedre tilbud på enkelte 
strekninger. Slike tiltak kan dog være kostbare og 
krever prioriteringer, særlig når det medfører utvidelse 
av veien. Samtidig kan det være aktuelt med etablering 
av høyhastighets sykkelveier på enkelte sentrale 
strekninger for transportsyklister, men dette forutsettes 
løst gjennom eksterne finansieringskilder. Det er også 
viktig at arealbruk og lokalisering av boligområder og 
større arbeidsplasser harmoneres med prioriteringer 
av tiltak for gående og syklene, slik at gevinsten av 
investeringene forsterkes. Det må også stilles krav til 
utbyggere om tilrettelegging for gående, syklende 
og kollektivreisende ved større utbyggingsprosjekter.

5.1.5 Kollektivtrafikk på fylkesveinettet
Store deler av veinettet i Østfold benyttes til kollek-
tivtrafikk, og mesteparten av kollektivnettet er knyt-
tet til skoletransport.

Egne kollektivfelt finnes på tre mindre strekninger: fv. 
118 kommunegrensen mellom Moss og Rygge; en 
del av fv. 108 i Fredrikstad; fv. 109 over Rolvsøysund 
bru. I tillegg er prioritering av kollektivtrafikken gjen-
nomført i enkelte kryss, bl.a. på rv. 19 i Moss sentrum.
Utenom bypakkene er det begrenset hvor mange km 
kollektivfelt som vil bli bygget på fylkesveiene i Øst-
fold de kommende tiårene. Samtidig er store deler 
av veinettet så lite trafikkert at fremkommeligheten 
ikke er truet, heller ikke på lang sikt.

Der det ikke er bypakker som ivaretar dette, følges 
det opp ut fra:
• Definere strekninger i byene der det legges sær-

skilt til rette for kollektivtransport gjennom signal-

prioritering, kantsteinsstopp, begrensning i gate-
parkering og lignende.

• Definere hvilke strekninger utenom bypakkene 
som har eller vil få fremkommelighetsproblemer 
som bør vurderes for etablering av kollektivfelt i 
et 30-års perspektiv.

5.1.6 Grunnlaget for fylkesveienes fremtidsstandard
Vedlikehold handler om å ivareta den veistandarden 
som en vei er bygd for, eventuelt å gjenopprette en 
slik standard når det har oppstått et vedlikeholds-
messig etterslep. Investering handler om å oppgra-
dere en vei til en bedre standard enn den opprinnelig 
var bygd for, fordi trafikkvekst, ulykker eller andre 
forhold gjør det nødvendig.

Hoveddelen av veinettet har relativt lav ÅDT og er 
samtidig verken regional eller lokal hovedvei. Disse 
veiene skal i hovedsak ivaretas gjennom et løpende 
vedlikehold som opprettholder veiens funksjon og 
med et driftsnivå som sikrer tilfredsstillende frem-
kommelighet hele året. De veiene som har fast dekke 
vil få dekkefornyelser når det er nødvendig for å opp-
rettholde veiens funksjon. Langtidsplaner for dekke-
fornyelser samordnes med tiltak for tyngre vedlike-
hold og breddeutvidelser for at asfaltdekkene skal ha 
lengre varighet.

Det ligger til Statens vegvesens sektoransvar å bruke 
sin kompetanse og sin rolle for å nå viktige samfunns-
mål. En del av dette handler om å bidra til en areal-
forvaltning som gjør at veier ikke blir påført mer  
trafikk enn de er bygget for. Selv med en bevisst areal- 
og lokaliseringspolitikk vil samfunnsutviklingen kreve 
heving av veistandarden på enkelte strekninger. 

Ut fra status- og utfordringsbildet, beskrevet i vei-
nettplanen, vil vurderinger av valgt standard særlig 
veies opp mot:
• Forventet vekst i transport av personer og gods.
• Ulykkessituasjon.
• Næringstransport.
• Risiko og sårbarhet knyttet til flom og uønskede 

hendelser.
• Prioriterte strekninger for gange og sykkel.
• Prioriterte strekninger for kollektivtransport.
• Veibredder.
De strekningene som ut fra dette gis en særskilt  
prioritet, vil Statens vegvesen dele inn i to investe-
ringskategorier:

1) Utbedring: Dette er tiltak som bidrar til å heve 
standarden på eksisterende infrastruktur. Dette kan 
skje på to måter:
• Grønn tilrettelegging: Dette handler om å for-

bedre veiens funksjon for gående, syklende og 
kollektivreisende gjennom enkle tiltak, fordi disse 
trafikantgruppene i for liten grad ble ivaretatt da 
veien ble bygget. Det er viktig at dette prioriteres 
på strekninger som inngår i prioriterte ruter for 
gange, sykkel og kollektiv, men hvor det ikke er 
aktuelt med egne gang- og sykkelveier eller kol-
lektivfelt. Tiltak kan være oppmerking av sykkel-
felt, utvidelse av veiskulderen for å ivareta syklis-
ter (krever kostbar utskifting av overbygningen på 
hele veien), omdanning til kantsteinsstopp,  
signalprioritering for sykkel og buss, osv. Særlig i 
bysentrum og inn mot byer bør en slik strategi 
kombineres med bilbegrensende tiltak, for  
eksempel fjerning av gateparkering, innføring av 
enveiskjøring og lignende.

• Standardheving: Dette er strekninger som trenger 
standardheving for å fylle sin transportfunksjon, 
fordi endret transportmønster, ulykkessituasjon 
og/eller hensyn til risiko og sårbarhet gjør at veien 
trenger en annen standard enn den ble bygget 
for. Tiltak kan være knyttet til økt bæreevne, for-
bedret kurvatur og tverrsnitt, kantforsterkning 
med breddeutvidelse, bygging av midtrekkverk 
og lignende. Slike tiltak kan bedre trafikksikker- 
heten, fjerne flaskehalser for tungtransport og gi 
bedre trafikkflyt. I tillegg kan tiltak være nødvendig 
ut fra beredskapshensyn for å sikre et nett av om-
kjøringsvei for fylkesvei, samt redusere risiko og 
sårbarhet for ras og uønskede hendelser.

2) Kapasitetsutvidelse: Dette er tiltak som innebærer 
bygging av ny kapasitet med utgangspunkt i dagens 
infrastruktur, enten i form av gang- og sykkelanlegg 
eller utvidelse til tre eller fire felt, hovedsakelig med 
prioritet for kollektivtransport. Dette er strekninger 
der utbedring i form av grønn tilrettelegging og stan-
dardheving ikke er tilstrekkelig for å ivareta fremkom-
meligheten for ulike trafikantgrupper.

Utbedring i form av standardheving vil særlig priori-
teres på strekninger der grønne transportformer ikke 
regnes å ha betydelig potensial, men hvor tiltak er 
viktig av hensyn til trygghet og fremkommelighet for 
bilister og næringstransport. For kapasitetsutvidelse 
skal imidlertid økt kapasitet for de grønne transport-
formene ha førsteprioritet. Økt kapasitet for biltrafikk 

kan kun vurderes der dette ikke er i konflikt med  
målene om at trafikkveksten i byene skal tas med 
gange, sykkel og kollektiv.

Veinettplanen vil prioritere konkrete veistrekninger 
innenfor de ulike kategoriene. Det vil også være  
aktuelt å si noe om rekkefølgen som disse streknin-
gene prioriteres i.

For å oppnå at både vedlikeholds- og investeringstil-
tak iverksettes til rett tid, bør to strategier utarbeides 
som oppfølging av veinettplanen:
• Planstrategi: Ulike tiltak stiller ulike krav til forut-

gående planprosesser. For eksempel vil tiltak som 
trenger regulering, kreve om lag 1,5–2 års plan- 
arbeid før grunnerverv og byggeplanlegging, dvs. 
om lag 3 år fra planoppstart til byggestart. Hvis 
det er nødvendig med fullstendig konsekvens- 
utredning (KU) med samfunnsøkonomisk analyse, 
vil atskillig mer tid til planlegging være påkrevet. 
Planstrategien skal bidra til at planlegging igang-
settes i rett tid for å oppnå tiltaksgjennomføring i 
tråd med vedtatte langtidsplaner.

• Eiendomsstrategi: Det bør settes av et årlig beløp 
til eiendomserverv med utgangspunkt i areal- 
behovet som defineres i reguleringsarbeidet.  
Avklarte eiendomsforhold vil forenkle arbeidet 
med iverksetting av tiltak og redusere tiden fra 
vedtak til gjennomføring. Eiendomserverv kan i 
en del tilfeller forutsette regulering, og det er  
derfor viktig at disse to strategiene samordnes. 
Det bør arbeides videre med forsøk med foren-
klede reguleringsplaner for mindre tiltak.

 

5.2 Kollektiv
Staten har et overordnet ansvar for transportpolitikken, 
inkludert å utvikle og fastsette rammevilkår for  
kollektivtransporten. Dette omfatter også rammevilkår 
som regelverk for arealplanlegging og universell ut-
forming. Staten har videre et overordet ansvar for å 
sikre fylkeskommunen en økonomi som setter dem i 
stand til å løse de oppgavene de er tillagt, gjennom 
ansvaret for inntektssystemet inkludert rammetil-
skuddet til kommunesektoren.

Fylkeskommunene har i hovedsak ansvaret for all  
lokal kollektivtransport, med unntak av jernbanen og 
infrastruktur på riksvei og kommunal vei. Ansvaret til 
fylkeskommunene omfatter planlegging og drift, 
men også investeringer i fylkeskommunal infrastruk-
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tur som fylkesveier og lokale baneløsninger som 
T-bane, trikk og bybane. Fylkeskommunen tildeler 
dessuten løyve til ekspressbussruter, og har ansvar 
for skoletransport og annen tilrettelagt transport 
(TT-transport).

Kommunen har ansvaret for kollektivtiltak på det 
kommunale veinettet. De har også ansvaret for areal- 
og parkeringspolitikken som igjen har en vesentlig 
innvirkning på kollektivtransporten.

Det har vært behov for å gjennomgå kollektivtilbud i 
Østfold for å se på hvordan kollektivtilbudet bør ut-
formes for å nå de overordnede målsettingene, sam-
tidig som det forventes en fortsatt trafikkvekst i regi-
onen. Kollektivtransport skal fremstå som et attraktivt 
valg for arbeids- og studiereiser, samtidig som 
grunnleggende servicetilbud også må ivaretas i et 
modernisert tilbud.

Kollektivtilbudet i hele Østfold ble gjennomgått i 
2017/2018. Utredningen av kollektivtilbudet og linje-
nettet var delt inn i to faser, hvor første fase tok for 
seg Nedre Glomma. Dette for å sørge for innføring 
av nytt kollektivrutenett før innføring av bompenger. 
Utviklingen av nytt kollektivtilbud skal: 

• Ta hensyn til nullvekstmål for personbiltrafikk i 
 byområdene. 
• Være fremtidsrettet, kundetilpasset og kostnads-

effektivt 
• Ta utgangspunkt i markedsgrunnlaget 
• Ha arbeidsreiser og skole/-studiereiser som 
 hovedmålgruppe 

Hovedmålet med utviklingen av kollektivtilbudet er å 
gjøre tilbudet enklere og mer kundetilpasset. For å 
treffe markedet må man kjenne hovedmålgruppen – 
som i dette tilfellet er arbeids- og studie/skolereiser. 
Dette er i stor grad reiser langs hovedårer til sentrale 
målpunkt, hovedsakelig konsentrert til rushtiden 
morgen og ettermiddag. En markedsretting mot dis-
se trafikantene innebærer at man ikke kan utvikle kol-
lektivtilbudet etter alle andre markeders behov i til-
legg. Det vil si at mens de fleste vil få et bedre tilbud, 
vil et mindretall få en reduksjon i sitt tilbud. Likevel vil 
den generelle forbedringen i tilbudet gi alle et mer 
oversiktlig kollektivsystem å forholde seg til, som er 
enklere å forstå og orientere seg i.

5.2.1 Prinsippene for utviklingen av kollektivtilbudet
• Utgangspunkt i markedet – satse der det er størst 

potensial
 o Det vil si man må foreta noen prioriteringer; 

noen kan få et dårligere tilbud på bekostning av 
mange som får et bedre

• Bygge rutehierarki
 o Etablere et stamlinjenett med full frem-
 kommelighet og høy frekvens
 o Etablere gode knutepunkt som letter overgang 

mellom ruter, og øker tilgjengeligheten til «alle 
steder» i regionen

 o Etablere sekundærruter med større flate-
 dekning, som kobles mot stamrutene
• Gjøre tilbudet enklere og lettere tilgjengelig
• Satse på kvalitet og frekvens framfor lavere takster
• Langsiktig planlegging og satsing (ting tar tid)
• Prinsippene for linjeføring
 o Mest mulig rettlinjete ruter
 o Takting for å skape høyest mulig frekvens på 
 fellesstrekninger
 o Reduksjon i antall holdeplasser for å øke 
 hastigheten på bussene

5.2.2 Supplerende tilbud
Skoleruter og bestillingsruter som Flexx utgjør et 
supplerende tilbud til bybussrutene og sekundær- 
tilbudet. Dette er ruter som kontinuerlig må vurderes 
opp mot behov – ettersom forutsetningene for  
trafikkgrunnlaget endres raskt og hyppig. Driftsdøgn 
og frekvens for supplerende tilbud må vurderes i 
hvert enkelt tilfelle, men vil som oftest være avgrenset 
til spesifikke behov og tidspunkt. Bestillingsruter er 
aktuelt ved små markeder der behovet ikke er stort 
nok til å utløse faste ruter, som eksempelvis bosatte i 
mer spredtbygde områder, tilbud til enkelte bolig-
områder og områder der skoleruter ikke dekker  
behovet. Skolerutene bør i tillegg til å betjene skolene 
være tilbringerruter til de sekundære rutene i spredt-
bygde områder.

Østfold har en relativt høy andel skyssberettigede 
elever i videregående skole, omtrent 45 prosent 
(ØKT). De aller fleste fylker i landet gir kun skoleskyss- 
tilbud til de elever i videregående skole som har mer 
enn seks km skolevei én vei. Tilbudet som gis til disse 
elevene innebærer skyss til nærmeste oppsamlings-
plass/holdeplass/stasjon for å benytte det ordinære 
kollektivtilbudet.
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Trekk ved samfunnsutviklingen tilsier at pålitelighet i 
transportnettverkene vil få økt betydning fordi trans-
portnettverkene blir mer sammenkoblede og kom-
plekse. Globalisering og effektivitetskrav øker også 
behovet for pålitelige internasjonale transportnett-
verk. Endring i personlig livsstil, økt inntekt og fritids-
reiser som gir mer intensiv bruk av transportsystem, 
stiller økt krav til pålitelighet. Det har en kostnad å  
ha et upålitelig transportsystem. I forhold til regional 
utvikling vil det være ulike årsaker til upålitelighet,  
for eksempel trengsel og køer i sentrale strøk, mens 
rasproblematikk og klimarelaterte hendelser er mer 
aktuelt i andre områder. 

Fylkeskommunene har ansvar for store deler av kol-
lektivtransporttilbudet, og har også en viktig rolle i 
arealplanleggingen. For å sikre mobilitet og en over-
gang fra bil til kollektivtransport er det viktig å fast-
sette et overordnet stamnett med høyfrekvente linjer 
og tydelige knutepunkter der det ikke allerede er 
definert. Det bør vurderes å gi busser prioritet i vei-
nettet der kapasiteten er begrenset. Kollektivknute-
punktene må utvikles slik at de tilbyr effektive og  
enkle overganger med universell utforming. Effektive 
gang- og sykkelruter til knutepunktene og tilstrekkelig 
parkeringskapasitet for sykkel må prioriteres. Innfarts- 
parkering kan gjøre kollektivtransporten enklere og 
mer tilgjengelig i områder med dårlig flatedekning, 
men den må lokaliseres slik at den lengste delen av 
reisen foretas med kollektivtransport i stedet for bil.

6.1 Samarbeid i Østfold
6.1.1 Samarbeidsavtaler i byområdene
Byområdene vokser, og antall reiser som skal avvikles 
daglig øker kraftig. Det økte transportbehovet skal 
møtes med økte bevilgninger til vei, jernbane, gang- 
og sykkelvei, store statlige bidrag til kollektivtrafikken 
i de største byene og et mer strategisk samarbeid 
med kommunene gjennom bymiljøavtaler og byvekst- 
avtaler. God måloppnåelse i byområdene forutsetter 
en omfattende satsing og godt samarbeid mellom 
staten, kommuner, fylkeskommuner og på tvers av 
sektorer. Derfor må vi planlegge og gjennomføre  
tiltak i Nedre Glomma som bidrar til måloppnåelse  
i bypakkene, samt legge et godt grunnlag for statlig 
godkjenning av de neste fasene og inngåelse av  
bymiljøavtale. Samtidig følge opp samarbeidsavtalen 
for areal- og transportutvikling i Mosseregionen med 
mål om en helhetlig bypakke, herunder starte plan-
legging av de mest aktuelle prosjektene for å få flere 
til å sykle og ta buss. 

Kollektivtransport, sykkel og gange krever relativt lite 
veiareal pr. reisende når kapasiteten utnyttes godt. 
Når flere velger disse reisemåtene i stedet for person- 
bil, vil det kunne redusere trengselen i veinettet. 
Nullvekst i persontransport med bil vil også være et 
gode for kollektivtransporten og næringslivet, som 
har behov for forutsigbarhet og god framkommelighet. 
Gåing og sykling skal være de prioriterte transport-
formene på korte reiser og i bykjernen. Arbeids- og 

skolereisene gir det største presset på transport- 
systemet i byområdene, og prioriteres i utviklingen 
av transporttilbudet med kollektiv, sykkel og gange.

I areal- og transportplanleggingen må det legges til 
grunn et utbyggingsmønster og transportsystem 
som fremmer utvikling av attraktive byer og tettsteder, 
øker mobiliteten, reduserer transportbehovet og 
legger til rette for klima- og miljøvennlige transport-
former. Areal- og transportplanleggingen bør støtte 
opp under potensialet for boligbygging. 

Arbeidsplassintensive arbeidsplasser og nye bolig-
områder skal ha en beliggenhet som legger opp til 
transport med kollektiv, sykkel og gange. Det vil si til- 
knyttet sentrum/knutepunkt eller eksisterende kolletiv- 
linjenett. Kompakte bykjerner med tilrettelegging for 
syklister og fotgjengere og effektive knutepunkter vil 
redusere transportbehovet og virke positivt på klima-
gassutslipp, lokal luftkvalitet og støy. Tilrettelegging 
for økt sykkel og gange vil i tillegg ha betydelige  
positive effekter for folkehelsen. Den kompakte byen 
må styres og planlegges i et folkehelseperspektiv.

For å sørge for god mobilitet for stadig flere innbyggere 
i byområdene, samtidig som klimagassutslipp og lokal 
luftforurensning reduseres, må trafikken i vesentlig 
større grad avvikles med kollektivtransport, sykkel og 
gange. Investeringer på infrastruktur for gående,  
syklende og kollektivtransport skal rettes mot steder 
og strekninger der flest bor og reiser. Sykkelanleggene 
må være så attraktive at folk velger å sykle der, og de 
må være dimensjonert til å ta den trafikkøkningen 
som er planlagt. 

Det er også viktig å utnytte nye tjenester som gjøres 
mulig av teknologisk utvikling og nye forretnings- 
modeller. Det må bli mer effektivt, sikkert og attrak-
tivt å reise kollektivt, sykle og gå, og det må bli enklere 
å bytte mellom transportformene. Syklende og  
kollektivreisende prioriteres ved de mest sentrale 
knutepunktene. Det skal primært tilrettelegges for 
bussmating og innfartsparkering for sykkel. Innfarts- 
parkering for bil er i størst grad ønskelig utenfor  
byområdene og de store knutepunktene. Fotgjen-
gertrafikken er i mange tilfeller en del av en lengre 
transportkjede. 

For å få flere til å gå er det avgjørende at alle deler av 
transportkjeden fungerer på en god måte. l marke-
ring av trapper, oppsetting av rekkverk, etablering av 
benker og utbedring av snarveier er enkle tiltak som 
bidrar til å gjøre transportsystemet mer attraktivt. Fysisk 
tilrettelegging for gående medvirker til at det blir mulig 
og mer attraktivt å bruke kollektive transportmidler.

Det vil være nødvendig med spesiell oppmerksomhet 
på trafikksikkerhetsarbeidet i byområdene når andelen 
fotgjengere og syklister skal øke, siden ulykkesrisikoen 
for disse trafikantgruppene i dag er høyere enn for 
bilister. Trafikksikkerhetsarbeidet i byområdene må 
prioriteres høyt.  Barn og unges behov må veie tungt 
når fremtidens transportløsninger utformes. Dette er 
viktig både for trafikksikkerhet og folkehelse generelt. 
Det må være oppmerksomhet på aktivitetsfremmende 
omgivelser og trygge nærmiljøer.

Ved siden av arealbruksutvikling er parkeringstilgjen-
gelighet en viktig premissgiver for muligheten til å 
legge til rette for å nå målet om nullvekst i personbil-
trafikken. Regulering av parkering er i en krevende 
oppgave, ikke minst fordi ansvaret for tiltak av betyd-
ning for parkeringen er fordelt på mange aktører. 
Parkeringsstrategier for byområdene skal bygge opp 
under nullvekstmålet. Parkeringstilgang har svært 
stor betydning for valg av transportmiddel til arbeid. 
Parkering på arbeidsplassen, tilrettelagt av arbeids-
giver, kan påvirke kollektivbruken mer enn kvalitets-
avhengige faktorer.

6.1.2 Knutepunkt 
Et knutepunkt er steder i kollektivnettet der kollektiv-
linjer krysser eller tangerer hverandre, og hvor det 
foretas omstigning eller bytte mellom kollektive 
transportmidler. Gode knutepunkter er nødvendig 
for å binde de enkelte linjene sammen til et kollektiv-
transportsystem. 

Knutepunkt skal imøtekomme en rekke behov. Først og 
fremst skal de være effektive byttepunkter for daglige 
reisende. Noen aspekter bør gjelde alle knutepunkt20:

6.
Føringer for øvrige oppgaver

20  Veileder for helhetlig knutepunktutvikling – høringsforslag 26. juni 2017
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• Det bør være kortest mulig avstand mellom de 
ulike transportmidlene (byttene)

• Det bør være mulig å ta seg frem uansett fysisk 
forutsetning

• Det bør være enkelt å finne frem, både til, fra og 
på knutepunktet.

Knutepunkter kan deles inn i fire nivåer:

1) Nasjonale knutepunkter er knutepunkter der man 
kan reise både lokalt, regionalt og til andre lands-
deler i Norge, Noen nasjonale knutepunkter har 
internasjonale reisemål. De fleste flyplasser på 
stamrutenettet, enkelte havner og større jernba-
nestasjoner er nasjonale knutepunkter.

2) Regionale knutepunkter er knutepunkter der man 
kan reise lokalt og regionalt i og til de nærmeste 
fylkene, I et regionalt knutepunkt møtes vanligvis 
flere ulike typer reisemidler (buss, bane, tog, båt), 
men rene bussknutepunkter kan også ha regional 
karakter. Et regionalt knutepunkt er også et eget 
målpunkt, med handelsvirksomhet og servicetil-
bud.

3) Lokale knutepunkter er knutepunkter der man  
kan reise lokalt innen samme kommune og/eller 
samme fylke. Et lokalt knutepunkt kan også være 
et eget målpunkt, med handelsvirksomhet og  
servicetilbud i mindre skala enn i et regionalt  
knutepunkt. 

4) Mindre knutepunkter er lokale omstigningspunkter 
der det er lagt til rette for overgang mellom to 
eller flere transportmidler i kollektivsystemet. 

God knutepunktutvikling er avhengig av at alle aktø-
rene drar i samme retning. Dette krever et godt sam-
arbeid mellom transportaktører og byutviklingsaktører 
slik at knutepunktet blir en integrert del av byen eller 
tettstedet og gir et godt tilbud til den reisende.  
Ettersom de ulike aktørene har forskjellige roller og 
ansvar, vil også forståelsen og perspektivene og 
noen ganger målene være forskjellig.

Det offentlige er ansvarlig for å finansiere nødvendig 
infrastruktur, og kollektivtilbudet som er grunnleg-
gende for knutepunktet. Kommunens ansvar i knute-
punkter er hovedsakelig som planmyndighet hvor 
blant annet kommuneplaner og reguleringsplaner 
tilrettelegger for knutepunktutvikling. Private aktører 
bidrar til å realisere ønsket fortetting og byutvikling 
gjennom private planforslag og utbygging. Dersom 

annen virksomhet som boliger, kontorer eller butikker 
legges i eller nær kollektivknutepunkt, bidrar dette til 
at flere finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt. 
Det er derfor viktig at kommunene, også utover by-
miljøavtaler og byvekstavtaler, legger opp til fortetting 
rundt knutepunktene i sine arealplaner.

Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden stasjoner 
utvikles til moderne knutepunkter som en del av  
InterCity-utbyggingen. Et godt knutepunkt og hvor 
det er lett å bytte mellom tog, buss og bil, kan gi et 
bedre markedsgrunnlag for kollektivtrafikk, og  
dermed øke nytten av infrastrukturinvesteringene. 
Kollektivtransportens samlede konkurranseevne skal 
styrkes gjennom bedre samordning av togtilbudet 
med øvrig kollektivtransport. Det bør søkes en rolle-
deling som bygger på utnyttelse av hver transport-
forms fortrinn. Samlet vil dette gi et nettverk og  
kollektivtilbud som best mulig dekker det fremtidige 
transportbehovet.

Lokalisering og utforming av knutepunkter handler i 
stor grad om avveining mellom ulike mål og interesser. 
I praksis er det ikke mulig å finne optimale løsninger; 
samarbeid om knutepunktprosjekter handler om å 
finne de gode kompromissene. Lokalisering av knute- 
punktene er avgjørende for hvor godt de fungerer 
som en del av byen og tettstedet. Viktige prinsipper 
i denne sammenheng er:
• Fortetting på og rundt knutepunktene
• Effektiv arealutnyttelse
• Utforming som åpner for interaksjon med resten 

av byen
• Arealbruk som genererer aktivitet på bakkeplan
• Bygningsmasse som styrker stedets urbane 

kvaliteter
• By- og eiendomsutvikling som bidrar til økt bruk 

av kollektivtransport
• Lokalisering av arbeidsplassintensive og  

publikumsintensive funksjoner

En spredt bebyggelsesstruktur medfører økt bilbruk 
og gir dårlige forutsetninger for kollektivtrafikken. 
For å nå målsettinger om miljøvennlig og attraktiv 
byutvikling og for å dra nytte av infrastrukturinveste-
ringene, må det bygges ut med høy tetthet i og rundt 
knutepunktene. Samtidig som det er viktig å bygge 
tett ved knutepunktet, må det settes av tilstrekkelig 
areal til å ivareta knutepunktets transportfunksjon.
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Utenfor by- og tettsteder vil knutepunktene ofte 
være rene byttepunkter, der det ikke er aktuelt med 
boligbygging eller næringsutvikling. På denne typen 
knutepunkter handler arealdisponeringen først og 
fremst om nærhet til hovedvei/rask av- og påkjøring, 
kortest mulig gangavstand mellom byttene og ven-
tearealer som har beskyttelse mot vær og vind.

Mer detaljert informasjon om prosessen med knute-
punktutvikling finner du i Veileder for helhetlig knute-
punktutvikling 

6.1.3 Klima og miljø
Norge har påtatt seg en betinget forpliktelse om 
minst 40 prosents reduksjon i klimagassutslippene i 
2030 sammenliknet med 1990. I tillegg har Norge 
mål om å bli et lavutslippssamfunn i 205021. 

Veitrafikk påvirker lokal luftkvalitet og støynivået i 
tettbygde områder, derfor er det viktig å legge til 
rette for effektive virkemidler. Virkemidler som frem-
mer kollektivbruk, sykkel og gange, og samtidig be-
grenser bilbruk, bedrer lokal luftkvalitet og reduserer 
støynivået.

I nasjonal transportplan 2018 – 2029 settes flere klima-
mål, blant annet følgende: 
• Nye personbiler og lette varebiler skal være  

nullutslippskjøretøy i 2025
• Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller 

bruke biogass i 2025
• Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 pst. av 

nye langdistansebusser og 50 pst. av nye  
lastebiler være nullutslippskjøretøy

• Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største 
bysentra tilnærmet være nullutslipp

• Ha en ambisjon om at innen 2030 skal 40 pst. av 
alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller 
være lav- og nullutslippsfartøy

Utbygging, drift og vedlikehold av dagens transport-
system bidrar til tap og forringelse av naturmangfold. 
Utbygging av veier og annen infrastruktur fører  
til arealendringer, og kan gi mer bilbasert bolig-,  
nærings- og handelsvirksomhet, noe som gjør at flere 
blir utsatt for støy og lokal luftforurensning.

God arealplanlegging er viktig for reduksjon av  
trafikkomfanget. En kompakt by- og tettstedsutvikling 
er en forutsetning for overgang fra personbiler til  
kollektivtransport, sykkel og gange. Bygging av nye 
boliger, kontorbygg, sykehus og lignende bør  
konsentreres i områder der tilgangen på kollektivtrafikk 
er god. Dette bør det tas hensyn til også ved lokalise-
ringsvalg i offentlig virksomhet. Samtidig kan flere 
reise i samme bil. Varetransporten kan planlegges slik 
at flere virksomheter får leveranser fra samme varebil.

Transportsektoren står nå overfor et teknologisk skifte 
som representerer muligheter til å motvirke mange 
av de negative effektene som dagens transportsys-
tem forårsaker. Ny teknologi kan bidra til store ut-
slippskutt fra transportsektoren fremover. Ny tekno-
logi kan til en viss grad også bidra positivt til 
miljøutfordringer som støy og lokale utslipp.

De miljøvennlige godstransportformene i og gjen-
nom Østfold skal være konkurransedyktige.

Østfoldsamfunnet skal legge til rette for at den tek-
nologiske utviklingen skyter fart for tunge kjøretøy 
og fremskynder omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Kollektivtrafikken skal ha lav miljøbelastning, god sik-
kerhet og høy effektivitet, og ny teknologi vurderes 
kontinuerlig.

6.1.4 Sykkel
Økt satsing på fysisk tilrettelegging i form av flere, 
mer attraktive og sammenhengende sykkelanlegg er 
nødvendig for å få flere til å sykle. Skal sykkelandelen 
øke, må vi ha et tilbud til ulike typer syklister, fra barn 
og eldre til transportsyklisten på vei til jobb. Viktige 
kvalitetskrav er: 
• Framkommelighet (redusert reisetid) 
• Trygghetsfølelse (mindre opplevd risiko) 
• Trafikksikkerhet (mindre faktisk risiko) 
• Komfort (både på sykkelrute og i forbindelse med 

parkering) 
• Opplevelse (blant annet estetiske kvaliteter)

Alle byene i Østfold er, eller er på vei til å bli, sykkel-
byer. I sykkelbyene arbeides det målrettet for å fremme 

sykkelen som transportmiddel gjennom fysiske tiltak, 
organisatoriske virkemidler og service- og kampanje-
tiltak. For å fremme sykling må vi følge opp planer for 
hovednett sykkel og iverksette utbyggingsprosjekter 
som har størst effekt for å få flere til å sykle. For å 
lykkes i sykkelarbeidet er det behov for et godt sam-
arbeid mellom stat, fylke og kommune. Ikke minst er 
det et viktig grep for å prioritere sykkel i mellomstore 
og mindre byer. I Østfold skal vi utarbeide pakker av 
tiltak i samarbeid med lokale myndigheter for å gi 
syklende i byer og tettsteder et godt tilbud, herunder 
økonomiske bidrag i henhold til godkjente og  
vedtatte planer, til kommuner som satser på tilrette-
legging for gående og syklende. Prioritere «missing 
links» som inngår i en lengre sammenhengende  
hovedrute for sykkel eller binder møteplasser og 
målpunkter sammen.

Uavhengig av den klimavennlige teknologiske utvik-
lingen, er det viktig å få flere til å gå og sykle. Det er 
lite kapasitetskrevende, billig, klima- og miljøvennlig 
og bidrar til god folkehelse. Potensialet er stort på 
korte reiser, men sykkelen vil også kunne bli mer 
brukt på reiser mellom 5 og 20 km med bedre til- 
rettelegging. Salg og bruk av el-sykler øker raskt og 
gjør det mulig for flere å øke rekkevidden og reduse-
re terskelen for hverdagssykling. Sykkeltiltak og frem-
kommelighet for syklister prioriteres høyt på strek-
ninger under 6 km, særskilt i tettsteder og byområder.

Konsentrert by- og tettstedsstruktur, sammenheng-
ende ruter og attraktive omgivelser er viktige faktorer 
for å få flere til å sykle og gå. Ved utvikling av både 
lokal, regional og statlig infrastruktur må det tilrette-
legges for gode og sikre løsninger for syklister, for 
ulike aldersgrupper og for arbeids-, skole- og fritids-
reiser samt varedistribusjon. Strekninger med størst 
potensial for sykkelbruk til og fra arbeid og skole gis 
særskilt prioritet. Prioritering av drift av infrastruktu-
ren er viktig for å sikre et godt helårstilbud. Sykke- 
ltilbudet skal være attraktivt og trygt hele året.  
Vintervedlikehold prioriteres på strekninger med 
størst antall skole- og arbeidsreiser på sykkel.

Sykkelanleggene må være framtidsrettet og bidra til 
at sykkeltrafikken øker i tråd med målene. Sykkelvei-
nettet må ha en standard som gjør det fristende å 
sykle for flere grupper av befolkningen. I konkurranse 
med biltrafikken må god framkommelighet for syklister 
vektlegges sterkere. Tiltak på eksisterende infrastruk-

tur som gir bedre utnyttelse og fremkommelighet for 
syklister prioriteres. I størst mulig grad benytte eksis-
terende gater i by og byområder, om nødvendig på 
bekostning av fremkommelighet for bil. Gjeldende 
regelverk gir muligheter for bedre tilrettelegging for 
syklister innenfor eksisterende areal. Slike mindre  
tiltak vil gi økt trygghet, sikkerhet og framkommelig-
het, og de vil signalisere at sykling blir verdsatt som 
en ønsket transportform. Tilbudet til syklister skal til-
passes geografi og potensial for antall syklister på 
strekningen. Enklere løsninger for syklister vurderes 
på bakgrunn av fremkommelighet for syklister og  
trafikksikkerhet. Tilbudet for syklister skal skilles fra 
gående der potensiale for antall syklister er høyest 
og det er høyt antall gående.

For bedre å utnytte potensialet på kombinasjonsreiser 
må det etableres mange flere godt synlige, trygge 
sykkelparkeringsanlegg med høy arkitektonisk kvalitet 
i umiddelbar nærhet til kollektivtilbudet. Antallet 
plasser må være tilpasset det framtidige målet for 
vekst i sykkeltrafikken. Enkle og attraktive bytter mel-
lom sykkel og kollektiv kan bidra til å gjøre sykkelen 
til det foretrukne framkomstmiddelet på flere og lengre 
deler av hele reisekjeder. Et slikt samspill handler om 
sykkelens mulighet til å bygge oppunder kollektivsys-
temet i form av tilbringerreiser. I bykjernene handler 
det også om sykkelens mulighet til å avlaste kollektiv-
nettet på korte reiser. Alle knutepunkt skal gis gode 
overgangsmuligheter mellom sykkel og kollektivtil-
bud og nok antall gode sykkelparkeringsplasser. 
Kombinasjonsreiser skal gjøres enkelt og attraktivt.

6.1.5 Gange
Trafikkreglene definerer gående bredt, og omfatter 
også dem som går på ski eller rulleski; fører rullestol 
eller sparkstøtting eller aker kjelke; leier sykkel eller 
moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy. 
Definisjonen inkluderer personer som er avhengige 
av hjelpemidler som for eksempel rullator, rullestol, 
scooter, førerhund, mobilitetsstokk eller lignende.

Fotgjengertrafikken er i mange tilfeller en del av en 
lengre transportkjede. En stor del av infrastrukturen 
for gående, herunder også infrastruktur som holde-
plasser og knutepunkter og atkomsten til disse tilhører 
den enkelte veieier, grunneiere og transportetatene. 
For at tilbudet til gående skal være godt og effektivt 
må de ulike aktørenes tilbud fungere sammenheng-
ende. Reisekjedene består av ulike deler og elementer 21  Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029



48 49

som sammen må være funksjonelle og uten hindringer 
og barrierer for at de skal være attraktive og tilgjen-
gelige for gående. En reisekjede kan for eksempel 
være mellom målpunkter på offentlig veier og gater i 
byer og tettsteder, eller til og fra kollektivtransporten. 
En sammenhengende felles prioritert satsing på opp- 
gradering av infrastruktur for gående er nødvendig, 
og Østfold bør derfor etablere/videreutvikle samar-
beid mellom kommune, fylkeskommune og Statens 
vegvesen om å utarbeide og iverksette gåstrategier i 
byene og større tettsteder.

Vinterdrift er spesielt viktig for et godt tilbud til de 
gående. Driftsstandard varierer mellom de ulike  
aktørene, noe som gir utfordringer for de reisende. 
Midlertidige løsninger og anleggsarbeid gjør det i 
tillegg utfordrende å opprettholde tilgjengeligheten 
til transportsystemet. God drift og godt vedlikehold 
av gangarealer gjennom hele året er en forutsetning 
for at flere skal kunne velge å gå til sine daglige  
gjøremål.

Mye av transportsystemet er bygget før det var krav 
til universell utforming, og mange gang- og kollektiv- 
anlegg er nedslitte. Transportanlegg der flest bor og 
reiser bør prioriteres for å tilfredsstille krav til univer-
sell utforming. På steder der det er få reisende eller 
er fysiske forhold som gjør det vanskelig å tilfredsstille 
krav til universell utforming, kan man vurdere andre 
tiltak som også gradvis bidrar til økt tilgjengelighet. 
Tiltak på eksisterende infrastruktur som gir bedre ut-
nyttelse og fremkommelighet for gående prioriteres 
i byområder og tettsteder.

Hensynet til gående bør styrkes i både areal- og  
infrastrukturutvikling. Byer og tettsteder bør utvikles 
til å bli mer tilrettelagt for gåing. Det innebærer at 
det bør være gangavstand mellom daglige gjøremål 
og til kollektivtransport. Gangnettet må være funk-
sjonelt, effektivt, sammenhengende og finmasket  
og sikre fremkommelighet i hele reisekjeder. Gange 
og fremkommelighet for gående skal prioriteres  
på strekninger under 2 km, særskilt i tettsteder og 
byområder. 

Tilrettelegging for aktive transportformer er et viktig 
universelt befolkningsrettet tiltak for bedre folkehel-
se. Byrom og møtesteder må være inviterende og 
oppleves som meningsfylte steder. Kvaliteten i våre 
omgivelser har betydning for hvor vi går og hvor vi liker 

å oppholde oss. Utvikling av lokal gåkultur inngår i 
arbeidet med å tilrettelegge for hverdagsaktivitet. 
Strekninger med størst potensial for gange til og fra 
arbeid og skole gis særskilt prioritet. Det skal tilrette-
legges særskilt for aktiv transport i hverdagen for 
barn og unge (droppsoner o.l.).

6.1.6 Teknologi
Det pågår en omfattende utvikling innen teknologi 
og elektronisk kommunikasjon som tas i bruk i trans-
portsektoren. Et av områdene hvor den teknologiske 
utviklingen går svært raskt er autonom kjøring. Dette 
gjelder både i luften – med økt utbredelse av droner, 
til vanns – med pilotering av selvkjørende skip og på 
land – med selvkjørende biler, minibusser og skinne-
gående kjøretøy. Særlig innenfor veisektoren har  
det skjedd mye på kort tid, og det er sannsynlig at 
markedsandelen for biler som har mulighet for  
datautveksling bil-bil og bil-infrastruktur vil øke raskt 
fremover. Også løsninger for helt selvkjørende biler 
vokser frem i økende grad. 

Autonome kjøretøy er ikke det eneste området der vi 
ser at digitalisering kan endre transportsektoren. Bruk 
av IKT åpner også for at det kan være trafikksikkert  
at flere kjøretøy enn i dag bruker samme vei eller 
skinner, blant annet fordi bedret kommunikasjon kan 
gjøre det mulig å kjøre med kortere avstand uten å 
øke ulykkesrisikoen. Nye muligheter til å samle inn og 
analysere store mengder data legger grunnlaget for 
bedre trafikkstyring og mer brukertilpassede tjenester. 

Samtidig utvikles nye forretningsmodeller som kan 
bidra til innovasjon og et bredere spekter av transport- 
tjenester. Nye teknologiske løsninger som gir bedre 
informasjon om priser, reisetider, tilgjengelige trans-
portmidler, holdeplasser og knutepunkter, kan gi  
enklere reiseplanlegging både for privatpersoner og 
næringslivet. Den enkelte kan tilpasse når og hvordan 
man reiser ut fra ulike preferanser og funksjonsevne. 

Østfoldsamfunnet skal legge til rette for at den tekno-
logiske utviklingen skyter fart for tunge kjøretøy og 
fremskynder omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Kollektivtrafikken skal ha lav miljøbelastning, god  
sikkerhet og høy effektivitet, og ny teknologi vurderes 
kontinuerlig.
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grunner i innseilingen til Moss havn for å øke manøv-
reringsarealet, bedre framkommeligheten og sikker-
heten i farleden inn til havna. Det er viktig å ivareta 
hensynet til gode veiforbindelser fra havnene til 
overordnet riksveinett og aktuelle godsknutepunkt. 
Havnene må sikres gode forbindelser til vei og bane, 
og det må utarbeides arealstrategier som sikrer  
havnenes utviklingsmuligheter. Samarbeidet mellom 
havnene i Østfold skal videreutvikles. 

6.3 Internasjonale transporter
6.3.1 Godstransport
Korridoren mellom Oslo og Svinesund/Kornsjø er 
den viktigste landbaserte transportforbindelsen  
mellom Norge og Europa for både person- og  
godstransport. E6 Oslo–Svinesund og strekningen 
Kornsjø – Oslo er en del av «Det nordiske triangel» 
Oslo – København – Stockholm. Østfoldbanen går 
fra Oslo til Halden og videre mot Kornsjø ved gren-
sen til Sverige. Mellom Ski og Sarpsborg er banen 
delt mellom Østre linje (Mysen–Rakkestad–Sarps-
borg) og Vestre linje (Moss–Fredrikstad–Sarpsborg). 

Betydelig forbedret infrastruktur i både Norge og 
Sverige gir lastebilen fortrinn, spesielt i forhold til  
toget. Det er et voksende marked for tømmertransport 
på jernbane, både til bedrifter i Sarpsborg og Halden 
og til eksport til Sverige. Transportmiddelfordeling 
for gods over henholdsvis Svinesund og Kornsjø  
varierer med godstype.

Av de grensekryssende personreisene i korridor 1 
krysser to tredjedeler av reisene på vei og jernbane 
riksgrensen over Svinesund og Kornsjø. Om lag 40 
pst. av turistene som kommer til Norge på vei benytter 
veien gjennom Østfold. Andelen bilreiser i korridoren 
er på 70 prosent, mens 21 prosent av reisene foretas 
med tog. Andelen bussreiser er 5 prosent mens 2 
prosent av reisene foretas med båt. Det har vært en 
stor økning av personreiser med tog i korridoren, 
som i stor grad skyldes flere pendlingsreiser til/fra 
Østfoldbyene.

6.3.2 Flytransport
Fra 1. november 2016 ble den sivile driften av Moss 
lufthavn Rygge nedlagt, men det er fortsatt initiativ 
fra ikke-statlige aktører for videre drift av lufthavnen. 

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS har inn-
gått avtale om å overta alle aksjene i Rygge Sivile 
Lufthavn AS (RSL). Jotunfjell Partners AS jobber for 
oppstart igjen.  Østfold skal jobbe sammen for at 
Rygge flyplass kan reetableres som en sivil lufthavn 
med konkurransedyktige rammevilkår. Lufthavnen 
må vurderes i et nasjonalt perspektiv

6.4 Regionale samarbeidsarenaer
6.4.1 Østlandssamarbeidet
Østlandssamarbeidet ble formelt etablert 19. mars 1993 
og er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte 
fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. 

Østlandspakka23 er et felles samferdselspolitisk doku-
ment for de åtte fylkeskommunene som deltar i Øst-
landssamarbeidet. Hovedmålet med Østlandspakka 
er et opplegg for forsert samferdselsutbygging på 
Østlandet, med sikte på mer effektiv person- og god-
stransport, reduksjon i ulykker og reduserte miljø- 
ulemper. Østlandspakka har helt siden 1999 bygget 
på en felles strategi for regional utvikling – med en 
balansert utvikling basert på byer i flerkjernestruktur 
og utbygging av viktige transportkorridorer.

Revidert Østlandspakke 2018–2027 skal bidra til å følge 
opp nasjonale målsettinger gitt gjennom klimaforliket 
i 2008 og Nasjonal transportplan 2014–2023. Samtidig 
viser den de store utfordringene vi har på Østlandet 
og de viktigste samferdselspolitiske tiltak for å sikre 
en balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen. 

6.4.2 Osloregionen 
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17.  
desember 2004. Pr. 01.01.17 består alliansen av 78 
kommuner og fem fylkeskommuner i hovedstadsom-
rådet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregio-
nen som en konkurransedyktig og bærekraftig regi-
on i Europa. Areal- og transportutvikling er et sentralt 
innsatsområde for Samarbeidsalliansen Osloregionen. 
I perioden 2014–2016 ble Samordnet areal- og trans-
portstrategi for Osloregionen24 revidert. Strategi- 
dokumentet bygger på regionale planer og er sam-
ordnet med Østlandssamarbeidets «Østlandspakke». 
Dokumentet har et perspektiv frem mot 2040.

23  http://www.ostsam.no/fagomrader/samferdsel/ 
24  https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/

6.2 Nasjonalt transportnett
Persontransporten på både vei og jernbane er pri-
mært knyttet til transport mellom Østfoldbyene, 
Akershus og Oslo. For innenlands persontrafikk har 
Østfoldbanens østre og vestre linje en viktig rolle.

6.2.1 Jernbane
Østfoldbanen går fra Oslo til Halden og videre mot 
Kornsjø ved grensen til Sverige. Mellom Ski og Sarps-
borg er banen delt mellom Østre linje (Mysen – Rak-
kestad–Sarpsborg) og Vestre linje (Moss – Fredrik-
stad – Sarpsborg). Det er en utfordring med fullt 
utnyttet kapasitet på deler av jernbanenettet. De en-
keltsporede delene av Østfoldbanen er høyt utnyttet 
og sårbare ved hendelser på grunn av begrensede 
omkjøringsmuligheter. Kapasiteten vil øke med fer-
digstillelse av Follobanen og videre InterCity-utbyg-
ging på Østfoldbanen. Oslotunnelen og Oslo S ut-
gjør i dag begrensninger for kapasiteten også på 
Østfoldbanen. Jernbanen i Østfold må sees i sam-
menheng med resten av linjenettet på Østlandet for 
samlet sett å få best tilbud i og gjennom Østfold.  
Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski har også stor 
innvirkning på togtilbudet i Østfold. Østfoldbanens 
Østre linje skal få planfri påkobling sør for Ski stasjon, 
noe som må prioriteres høyt for å sikre et godt togtil-
bud i Indre Østfold. 

Nasjonal transportplan 2018–2029, (vedtatt 2018) 
legger opp til at utbyggingen på Østfoldbanen skal 
stå ferdig til Fredrikstad (Seut) i 2024 og Sarpsborg i 
2026, og videre til Halden i 2034. Det nye dobbelt-
sporet skal gi et forbedret togtilbud for persontrafikk 
lokalt, regionalt og til utlandet. I tillegg skal prosjek-
tet legge til rette for at mer gods kan fraktes på  
jernbane. Når dobbeltsporet står ferdig til Halden,  
vil reisetiden til Oslo være kortet ned med inntil 40 
minutter. Derfor er det viktig for Østfoldsamfunnet at 
InterCity videreføres frem til Halden og riksgrensen 
raskest mulig, og at det sikres god fremkommelighet 
og kapasitet på Østfoldbanens vestre linje, med et 
tilbud som går innom samtlige byer. Strekningen til 
Sarpsborg må inkludere kryssing av Sarpefossen for 
god koordinering av vei og jernbaneprosjekt. 

6.2.2 Vei
På E18 mellom Vinterbro og Oslo er det en rekke ut-

fordringer knyttet til den høye trafikken og lave  
standarden. Veien har dårlig framkommelighet. Ut-
bygging av parsellen Retvet – Vinterbro gjenstår for 
at strekningen mellom riksgrensen og Vinterbro skal 
få en helhetlig standard. Derfor er det avgjørende å 
videreutvikle E18-samarbeidet for å sikre utbygging 
på strekningen Østfold grense – Vinterbro.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen 
om å utarbeide en KVU for strekningen rv 22/rv 111 
Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad22 KVUen vil se på 
tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/rv 4 via 
E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene 
av E6 sentralt i Oslo. Aktuelle veiforbindelser å analy-
sere er E6, rv 111/rv 22/fv 22 Fredrikstad– Lillestrøm 
– Nittedal, samt fv 120 Moss –Elvestad–Lillestrøm. 
Strekningsvis utvikling av Rv. 111/22 må prioriteres jf. 
oppfølging av eksisterende NTP, bl.a. for å avlaste E6 
og trafikk gjennom Oslo.

Prosjektet rv 19 Moss i Østfold omfatter omlegging 
av rv 19 fra E6 til Moss ferjekai. Det er et mål å legge 
store deler av veien i tunnel. Prioriteringen er betinget 
av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bom-
pengefinansiert utbygging av prosjektet. Det er nå 
planlagt at jernbaneutbyggingen kommer tidligere 
enn veiprosjektet rv 19 Moss. Spesielt med tanke på 
bymiljøet i Moss er det viktig at planleggingen og 
utbyggingen av Rv 19/fv120 må sikres statlig med- 
finansiering og sørge for koordinering og samordning 
med jernbaneutbyggingen gjennom Moss.

6.2.3 Havner
Borg havn er svært viktig for næringslivet i Nedre 
Glomma og for strategien om å få mer gods på sjø. 
Dagens farled og den kontinuerlige sedimenteringen 
på sjøbunnen i utløpet av Glomma er en potensiell 
flaskehals for utviklingen av næringslivet i området. 
Det er behov for vedlikeholdsmudring for å sikre til-
gjengeligheten for skip til Fredrikstad og Sarpsborg. 
For å sikre en god fremtidig utvikling er det også  
ønskelig å utdype farleden for å gi mulighet for at 
noe større båter kan anløpe havna. Moss havn i  
Østfold er stamnetthavn og en av landets største 
containerhavner, i tillegg er ferjesambandet Moss–
Horten landets mest trafikkerte riksveiforbindelse til 
sjøs. Det er behov for å gjennomføre tiltak på flere 

22  Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029
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7.1 Status og utfordringer for økonomiske 
rammer
Fylkeskommunens økonomiske ansvar for samferdsel 
i Østfold omfatter kjøp og drift av et persontrans-
porttilbud, investering og drift av fylkesveinettet inkl. 
gang- og sykkeltiltak og tiltak for å øke trafikksikker-
heten.

I tillegg til fylkeskommunens økonomiske innsats bi-
drar staten med økonomiske ressurser til statlig infra-
struktur og gjennom de generelle rammetilskuddene 
samt særskilte tilskuddsordninger for å oppnå be-
stemte mål.

Skal nasjonale og lokale mål om miljø, endret reise- 
middelfordeling, overføring av gods fra vei til bane og 
sjø og trafikksikkerhet nås, må det benyttes betydelige 
større økonomiske ressurser innenfor samferdsels-
sektoren.

Økt befolkningsvekst, økt levestandard, endring i  
alderssammensetning, gir et økt reisebehov som  
stiller krav til kapasitet og effektive transportløsninger. 
I tillegg gir økte utfordringer knyttet til klimahensyn 
og økt behov for transport av varer forsterket behov 
for store investeringer og økte driftsmidler. Det inne-

bærer å satse på nullutslippsteknologi, bruk av miljø-
vennlig drivstoff og å satse på gange- sykkel og kol-
lektivtrafikk i byområdene. 

Dette er også understreket i nasjonal transportplan 
2018–2029. 

For å møte utfordringene innenfor den statlige infra-
strukturen (jernbane, vei og farleder) i Østfold er det 
økonomiske behov som langt overstiger de statlige 
rammene som tidligere er gitt.

Østfold fylkeskommune står overfor de samme store 
utfordringene for det regionale og lokale tilbudet:
• Det er et betydelig etterslep på det fylkeskom-

munale veinettet.
• Behovet for økt transportkapasitet er stort, 

spesielt i byområdene.
• Det er nødvendig med en betydelig styrket 

innsats for å nå målene om miljø og trafikksikker-
het.

• Det er behov for betydelige investering i gang- 
og sykkeltiltak og kollektivprioritering

• Driftstilskuddene til kollektivtrafikken må økes 
betydelig for bl.a. å nå målene om endret 
reisemiddelfordeling.

Med bakgrunn i de økonomiske statlige og fylkes-
kommunale rammene det planlegges ut fra, vil det 
ikke være mulig å oppnå ønsket utvikling innenfor 
samferdselssektoren i Østfold. Det vil derfor være av-
gjørende å finne og utnytte alternative løsninger til 
finansiering og organisering.

7.2 Alternative finansieringskilder
Utover det økonomiske handlingsrommet som gis 
gjennom statlige rammeoverføringer og konkrete 
bevilgninger til samferdselsformål i Østfold, blir det 
avgjørende å kunne utnytte de økonomiske og lov-
messige rammebetingelsene fullt ut.

En hovedmålsetting vil, gjennom omforente løsnin-
ger lokalt og god plankapasitet, fortsatt være å påvir-
ke statlige myndigheter til å prioritere prosjekter i 
Østfold.

7.2.1 Statlige ordninger
7.2.1.1 Rentekompensasjon for transporttiltak 
i fylkene: 
Ordningen gir fylkeskommunen tilskudd til dekning 
av finansieringsutgifter i forbindelse med investerings-
tiltak på fylkesveinettet. Østfolds ramme for ordningen 
er satt til kr 142 mill. Beregningen av tilskuddet skjer 

på grunnlag av Husbankrenten, og er for 2017 satt til 
1 prosent.

7.2.1.2 Belønningstilskudd for nullvekst i personbil-
trafikken 
Formålet med belønningsordningen er å stimulere til 
bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dem-
pe veksten i personbiltrafikken. Dette skal skje ved å 
øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser 
med privatbil og å få de reisende til i større grad be-
nytte sykkel og gange på lokale reiser. Nedre Glom-
ma regionen er definert som en av de 9 største by-
områdene som nasjonalt er en del av ordningen. 
Belønningsordningen skal fases ut og midlene skal 
videreføres i byvekstavtaler.

7.2.1.3 Byvekstavtaler
Ved utfasing av belønningsordningen i Nedre Glomma 
vil regionen være aktuell for en ny avtaleform – by-
vekstavtale.  Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet 
om null vekst i persontrafikken i byene. 

Gjennom byvekstavtalene inngår stat, fylkeskommuner 
og kommuner et forpliktende samarbeid om å finan-
siere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyom-
rådene. Kommuner og fylkeskommuner som inngår 

7.
Finansiering 
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byvekstavtaler med staten, skal sørge for en areal-
bruk i sine byområder, som blant annet bygger opp 
under statens investeringer i kollektivtransport, syk-
ling og gange.

Byvekstavtalene utarbeides etter forhandlinger der 
finansiering av transport- og miljøtiltak, og spesielt 
tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange, 
er viktige temaer. Avtalene vil bestå av en rekke tiltak 
og virkemidler som bompengefinansierte bypakker, 
midler til vei og jernbane, arealtiltak, belønningsmidler 
og ordningen med statlig delfinansiering av store 
kollektivprosjekter («50/50-ordningen»). Partene i by-
vekstavtalene forplikter seg til å bidra med finansiering 
og tiltak på sine ansvarsområder. Kommuner og fylkes- 
kommuner forplikter seg samtidig til å sørge for en 
arealbruk i byområdene som øker kollektivbruken og 
gjør det enklere å være syklist og fotgjenger.

Andre statlige søkeordninger
Staten inviterer kommuner og fylkeskommuner til  
å søke på alternative tilskuddsordninger som blir 
presentert med definerte formål. Dette er ordninger 
som i hovedsak forutsetter at søkere bidrar med  
delfinansiering tilsvarende 50/50-ordningen for kol-
lektivprosjekter. Forutsatt at 50 prosent av kostnaden 
dekkes som en egenandel åpnes det for å søke på 
konkrete prosjekter. Denne type søkerordninger er 
lagt opp til at det gis bidrag til prosjekter som gjen-
nomføres i tildelingsåret. Eksempel på slik ordning er 
statlige tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk.

Andre former for å øke innsatsen på gange, sykkel og 

kollektiv er konkurranser for å stimulere til lokal inno-
vasjon og utvikling av nye, effektive og klimavennlige 
transportløsninger. Eksempel på slik konkurranse  
er konkurransen «Smartere transport i Norge». Her 
inviteres fylkeskommune, i samarbeide med andre 
offentlig og private aktører å utarbeide kreative og 
fremtidsrettede forslag som kan bidra til mer effektive 
og miljøvennlige transportløsninger og der nye,  
digitale løsninger og applikasjoner kan integreres. 
Det er en forutsetning at bidragene omfatter konkrete, 
innovative prosjekt som støtter opp under utviklingen 
av mer effektiv og miljøvennlig transport.

Østfold fylkeskommune vil prioritere ressurser for å 
være i posisjon til å søke på tilskuddsordninger og 
andre former for tiltak innen gange, sykkel og kollektiv 
når disse blir presentert.  

7.2.2 Fylkeskommunale ordninger
Låneopptak: Utover bevilgninger gjennom de årlige 
budsjettene har fylkeskommunen anledning til å låne- 
finansiere investeringer, og dermed legge til rette for 
en gjennomføring av investeringsprosjekter uavhen-
gig av årlige budsjetter. Fylkeskommunen har også 
indirekte lånemulighet gjennom bompengeselskap.

Forskuttering: For å fremskynde prosjekter kan fylkes- 
kommunen inngå avtale med kommuner om forskut-
tering når kommunen for eksempel finansierer et gang- 
og sykkelveiprosjekt som er et fylkeskommunalt ansvar 
gjennom egne kommunale midler. Dette er en  
ordning som er aktuell der kommunen planlegger 
inngrep langs fylkesvei hvor en samordning av  

prosjektene gir en samlet økonomisk gevinst. Aktuelle 
gang- og sykkelprosjekter må inngå i fylkeskommunens 
overordnede strategier for gang- og sykkelprosjekter.

Fylkestinget har vedtatt at Østfold fylkeskommune 
skal samarbeide om slik forskuttering med Skiptvet 
kommune i forbindelse med kommunens prosjekt 
om VA-infrastruktur samt fiber langs fv 115 og Hvaler 
kommune i fellesprosjekt med Hafslund nett om ny 
strømforsyning til Hvaler. I hvert enkelt prosjekt vil 
det bli inngått avtale om gjennomføring, kostnads-
fordeling og plan for en fremtidig tilbakebetaling av 
forskutteringen.

Midlene tilbakebetales senere fra fylkeskommunen 
uten rentekompensasjon. 

7.2.3 Kommunale ordninger
Rekkefølgekrav (Utbygging i privat regi): Kommunen 
som planmyndighet kan i plansaker sette krav om 
rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser 
er ment å sikre at de forskjellige områder i kommunen 
bygges ut i den takt kommunen bestemmer ut fra 
sine investerings- og boligbyggeprogram mv. Videre 
bidrar slike bestemmelser til at visse vilkår om teknisk 
infrastruktur og sosial service er oppfylt før en  
bestemt utbygging gjennomføres. Eksempel på dette 
kan være etablering av infrastrukturtiltak som over-
ordnet veinett eller bygging av en gangbro. I be-
stemmelsene kan det fastsettes rekkefølgekrav som 
forutsetter at tiltak, også utenfor planens område- 
begrensning, er iverksatt/gjennomført før planen til-
lates gjennomført.

Kommunen kan sette krav om slike bestemmelser 
ved behandling og vedtak av privat reguleringsplan/
bebyggelsesplan, men rekkefølgebestemmelser kan 
ikke stille krav til private utbyggere om å bekoste  
fellestiltak som det aktuelle utbyggingsprosjektet 
ikke utløser behov for.

7.2.4 Øvrige ordninger
Brukerfinansiering: Det finnes etter hvert flere ulike 
innretninger på brukerfinansiering av investering i 
større veiprosjekter eller transportpakker. Den mest 
kjente formen for brukerfinansiering er bompenge-
innkreving. Denne formen for finansiering er hjemlet 
i vegloven. Initiativet til brukerfinansiering skal komme 
fra lokalt hold, og det må foreligge lokalpolitisk ved-
tak før prosjektet godkjennes av staten. 

I Østfold er Østfoldpakka fase 1 (E6 og E18 med side-
veistiltak), ny Svinesundsbru og Bypakke Nedre Glomma 
eksempler på større prosjekter som er finansiert med 
bompenger.

For å møte de store transportutfordringene, spesielt 
i de større byene, blir ordningen med brukerfinansi-
ering utvidet både i omfang og i innretning. Det er 
nå åpnet for å benytte brukerfinansiering til transport 
og miljøpakkepakker, som inneholder et samlet sett 
av tiltak, både innenfor investering og drift, for å løse 
trafikkproblemene i byområder.
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