
Viken fylkeskommune og samferdselsprosjekter av betydning for Østfold 
(Indre Østfold-regionen) 
 

På bakgrunn av de signalene/ryktene som beskrives fra regionrådsmøtet i 
Indre Østfold ønsker jeg allerede nå å slå fast Viken fylkeskommune sine 
tydelige og klare standpunkter i de to sakene, og gjøre oppmerksom på at et 
nesten enstemmig fylkesting, inklusive Senterpartiets (og Høyres) 
representanter vedtok følgende i høringsinnspillet til NTP: 

RV 22 Glommakrysning 

«Rv 22 Bru over Glomma forutsetter at prosjektet søkes gjennomført på en 
måte som ikke gir unødige inngrep i natur- og kulturmiljøet og sikrer 
nullvekstmålet i Lillestrøm sentrum.» 

Østfoldbanens påkopling til Østre linje: 

«Viken fylkeskommune vil sikre Østfoldbanens østre linje for den vedtatte 
avgreiningen syd for Ski stasjon i henhold til gjeldene NTP.» 

  
Dette er Viken sitt standpunkt i de to prosjektene, og de er tydelig nedfelt i 
vedtaket som Fylkestinget gjorde den 18.06.20. Fylkesrådet følger selvfølgelig 
lojalt opp intensjonene i vedtaket. 

  

Det gledet oss selvfølgelig at bru over Glomma kom med i forslaget til NTP fra 
regjeringen med 795 mill. statlige kroner i første seksårs periode og 572 mill. i 
andre periode. Fylkeskommunen har fått gjennomslag for vårt ønske om ny 
bru, men det er SVV og Lillestrøm kommune som samarbeider om 
reguleringsplanen og bestemmer hvorledes prosjektet vil se ut. 
Fylkeskommunens rolle videre vil bli som garantist for bompengelån. 

  
Når det gjelder påkopling til Østre linje så har ikke den fått noen spesifikk 
bevilgning i NTP men er nevnt under «tilbudsforbedringer rundt Oslo. 
Effektpakke Ny rutemodell Østlandet». Det er lagt til grunn om lag 10 milliarder 
i effektpakken i NTP. Tiltakene i pakken skal løse flaskehalser og åpne for 
tilbudsforbedringer og bedre utnyttelse av jernbanenettet rundt Oslo. Blant de 
største tiltakene i pakken er nevnt; kapasitetsøkning på Brynsbakken, 
utvidelse til 6 spor på Sandvika stasjon og planfri avgrening til Østfoldbanens 
Østre linje og togparkering sør for Ski. 

  
Jeg håper dette er oppklarende. Når det gjelder uttalelsene til den 
administrative representanten som møtte i Indre Østfold regionråd fra Viken 
FK håper jeg eventuelle upresise formuleringer eller misforståelser om Viken 
sitt syn på disse to sakene nå er ryddet av veien. 
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Olav Skinnes 
Fylkesråd for samferdsel 
Viken Fylkeskommune 
 


