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Rådmannens forslag til vedtak: 
Indre Østfold kommunestyre slutter seg til handlingsprogrammet for samferdsel 2022-2025 med 
følgende innspill til tiltak/prosjekter som ønskes prioritert i programperioden: 
 

• Utbyggingsporteføljen: 
o Indre Østfold kommune vil prioritere tiltak om oppgradering av fv. 1270 Henstad allé 

i Askim. I handlingsprogrammet ligger det inne midler til en sykkelsatsning, men 
veistrekningen har omfattende behov for å for oppgradering og oppgradering av 
veiens overvannsanlegg. Samtidig som Indre Østfold kommune har store utfordringer 
på VA-anleggene på strekningen. Det er gjennomført et prosjekt med Viken 
fylkeskommune. Det vil gi gevinst for alle  å samarbeide om prosjektet.  Prosjektet 
har en kostnadsramme på 133 mill.kr + en uforutsettpost på 25%. Arbeidet med 
prosjektering og utarbeidelse av beskrivelse er under utvikling i samarbeid med 
Viken fylkeskommune. 
 

o Gang- og sykkelvei Løvstad – Knapstad (under regulering). Detaljreguleringsplanen 
legger til rette for bygging av en gang- og sykkelvei langs fv. 211 Spydebergveien og 
fv. 128 Osloveien. Strekningen fra Knapstad til Nordmyrstubben mangler i dag en 
sammenhengende gang- og sykkelvei, og tiltaket vil gi innbyggerne mulighet til å 
ferdes som myke trafikanter på en trafikksikker måte. Tiltaket vil koble seg til 
eksisterende infrastruktur, og bidrar til et større sammenhengende gang- og 
sykkelnettverk i Indre Østfold regionen. 
 

o Gang- og sykkelvei Slitu – Sekkelsten. Det er vedtatt en reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei langs fv. 128 fra Slitu-krysset til Sekkelsten-krysset. Bussholdeplassene 
langs strekningen skal samtidig få en universell utforming og oppgraderes til dagens 
standard. Hensikten er å etablere et tilbud for myke trafikanter langs strekningen, og 



vil bidra til at flere velger å sykle eller gå framfor å ta bilen. 
 

o Askim kollektivknutepunkt som en del av vedtatt stasjonsplan i Askim. Det er de 
gode knutepunktene for kollektivtrafikken som bidrar til å skape bedre miljø, mer  
bærekraftige og livskraftige byrom. 
 

o Trafikksikkerhetstiltak ved Hovin skole i Spydeberg. 
 

o Trafikksikkerhtestiltak rv 22/Kjærlighetsstien i Mysen. 
 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Fylkeskommunen skal gjennom sine samferdselsoppgaver legge til rette for å møte innbyggernes og 
næringslivets mobilitetsbehov. Dette omfatter transport av mennesker, gods og informasjon. 
Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveier, fylkeskommunalt kollektivtilbud, transporttjenesten 
for funksjonshemmede, bredbåndsutbygging i distriktene og utviklingsoppgaver innen transport. 
 
For å samle og samordne gjeldende overordnede føringer for bruk av fylkeskommunens egne 
virkemidler på samferdselsområdet ble Samferdselsstrategi 2022-2033 vedtatt 18. desember 2020. 
På bakgrunn av strategien har fylkeskommunen utarbeidet handlingsprogrammet for samferdsel 
med konkrete prioriteringer innen drift og investering, og bruk av fylkeskommunens fagkompetanse. 

 
Handlingsprogrammet: 
Handlingsprogrammet er sendt ut på høring med høringsfrist 15. september 2021. Forslag til endelig 
handlingsprogram behandles i fylkestinget i desember 2021. 
 
Handlingsprogrammet har fire satsningsområder i programperioden. Programmet er verktøyet for å 
nå konkrete politiske mål i form av å (1) innhente vedlikeholdsetterslep, (2) legge til rette for smart 
og miljøvennlig bruk av infrastruktur, (3) gående, syklende og kollektiv og (4) bidra til sømløs og 
brukertilpasset mobilitet. Muligheten for å benytte eksisterende infrastruktur smartere og mer 
effektivt står sentralt. 

 
Handlingsprogrammets del 1 inneholder de overordnede føringer som ligger fast gjennom handlings-
programperioden. Del 2, som inneholder de konkrete prioriteringene, skal være mer fleksibel og 
behandles i tråd med prinsippene for prosjekt- og tiltaksstyring. Her fastsettes de konkrete 
prioriteringene som skal ligge til grunn for innspill til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 
 
Følgende saker vil få sin førstegangsbehandling gjennom handlingsprogrammet: 
 

• Overtakelse av kommunalt veilys langs fylkesvei (kap. 6.2) 

• Ny driftsstrategi for fylkesvei (kap. 6.3) 

• Innhenting av vedlikeholdsetterslep (kap. 6.4) 

• Klassifisering av veinettet i funksjonsklasser (kap. 6.6) 

• Utredninger av framtidas kollektivtilbud (kap. 7) 
o Henviser til sak «Utredninger av framtidas kollektivtilbud», hvor et overordnet mål er å til et 

helhetlig kollektivtilbud med et gjennomgående betalingssystem på tvers av Oslo, Viken og 
statlig togtilbud. 

• Muligheter for bompengefinansiering av enkeltprosjekter (kap. 9.8) 
o Bruk av bompenger forutsetter lokalpolitiske vedtak 

• Prosjektporteføljene for investering (kap. 13 og 14) 
 

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/samferdselsstrategi-2022-2033/


Fylkeskommunen har besluttet at begrepet tiltakstyper skal benyttes for de ulike 
prosjektkategoriene. Dette er en inndeling som er tilpasset mål og satsingsområder på 
samferdselsområdet.  
 

• Mindre utbedringer 

• Forfallsinnhenting 

• Tilrettelegging for gående og syklende 

• Trafikksikkerhetstiltak 

• Kollektivtiltak 

• Planlegging 

• Ny vei 

• Store utbedringstiltak inkl. bru og tunnel 
 
Innenfor hver tiltakstype angir handlingsprogrammet en portefølje av enkeltprosjekter. 
Fylkeskommunen har utviklet en prioriteringsmetodikk for valg av prosjekter som vektlegger 
måloppnåelse og gjennomførbarhet. Om lag 170 prosjekter er vurdert iht. prioriteringsmetodikken. I 
tillegg kommer prosjekter som er vurdert som bundet (allerede igangsatt/forskutteringsprosjekt fra 
tidligere fylkeskommuner). Gjennom økonomiplan og årsbudsjett bevilger Fylkestinget en ramme til 
gjennomføring av porteføljen. Samlepost under de ulike tiltakstypene vil si å avsette midler uten at 
dette er knyttet til forhåndsdefinerte tiltak. 
 
Utbyggingsporteføljen: 
Fylkeskommunen har tatt utgangspunkt i innspill fra kommuneregionene og de vurderingene som er 
lagt til grunn i de tidligere fylkeskommunene før sammenslåingen. Prosjekter med god samlet 
måloppnåelse og som snart er klare for utbygging er prioritert for å sikre god gjennomføringsevne. 
Sikre gjennomføring av prosjekter som må gjennomføres for å kunne opprettholde 
framkommeligheten på regionale strekninger/strekninger med høy trafikk. På strekninger med lav 
trafikkmengde vil prosjekter prioriteres dersom veistandarden er til særlig hinder for næringsliv og 
lokale brukere av veien. Utbedring av flaskehalser (bruer) på veier med regional funksjon er 
prioritert. 
 

• Forfallsinnhenting – Indre Østfold regionen: 
Fv. 120 Huls bru – Indre Østfold kommune 
Fv. 1218 Gjøby bru – Rakkestad kommune 

 

• Tilrettelegging for gående og syklende – Indre Østfold regionen: 
Fv. 1270 Henstad alle – Indre Østfold kommune 
 

• Kollektivtiltak – Indre Østfold regionen: 
Fv. 124 Holøsåsen holdeplass – Rakkestad kommune 
 

Planleggingsportefølje: 
Planleggingsporteføljen viser prosjekter hvor det kun er planleggingsaktivitet i 
handlingsprogramperioden. Midlene til planlegging inkluderer kostnader til å utarbeide 
forprosjekter, reguleringsplaner, områdeplaner og ev. kommunedelplaner for prosjekter. Dette 
omfatter også mulighetsstudier/forprosjekt, der dette er nødvendig for å avklare valg av løsning. 
Planleggingsporteføljen har et lengre tidsperspektiv enn utbyggingsporteføljen og dekker også arbeid 
der bygging vil skje etter 2025. 
 
• Forfallsinnhenting – Indre Østfold regionen: 

Fv. 1016 Bjaberg bru – Indre Østfold kommune 
 



Marginallista: 
For å sikre gjennomføring av prosjekter er det utarbeidet en marginalliste med prosjekter innen hver 
enkelt tiltakstype. Dette er tiltak som i utgangspunktet ikke er prioritert, men som likevel kan bli 
gjennomført dersom et tiltak i prosjektporteføljen av en eller annen grunn må utsettes, om tiltak 
skulle koste mindre enn antatt, eller ved økte økonomiske rammer. 
 

• Forfallsinnhenting – Indre Østfold regionen: 
Fv. 128 Fossum bru – Indre Østfold kommune 

 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter: 
Indre Østfold regionråd behandlet og sendte innspill til mobilitetsutfordringer den 12. februar 2021. 
 
Lenke til Viken fylkeskommunes nettsider, hvor prosessen er beskrevet og alle relevante 
dokumentene er samlet. Alle innsendte innspill til mobilitetsutfordringer, herunder innspillet fra 
Indre Østfold regionråd er å finne under fanen «Mer» på nevnte nettside. 
 
Alternative løsningsmuligheter/politisk handlingsrom: 
Indre Østfold kommune har her valgt å gi en høringsuttalelse til handlingsprogrammet. 
 
Vurderinger i forhold til FN`s bærekraftmål: 
Drift og investeringstiltak i handlingsprogramperioden vil bidra positivt til å nå mål blant annet 
knyttet til redusert ulikhet, bedre folkehelse, reduserte klimagassutslipp, bærekraftige lokalsamfunn 
og ivaretagelse av natur- og miljøverdier. Handlingsprogrammet svarer godt opp følgende 
bærekraftsmål; 3, 9, 11, 13 og 17. 
 
Indre Østfold kommune bidrar til bærekraftsmål nr. 16 Fred, rettferdighet og fungerende 
institusjoner og nr. 17 Samarbeid for å nå målene ved å sende inn denne høringsuttalelsen. Videre vil 
Indre Østfold kommune bidra til oppnåelsen av en rekke av målene i kommuneplanens 
samfunnsdelen «Sammen om framtida» gjennom å delta i regionale prosjekter, utvikling og 
samarbeid. 
 
Vurdering av gevinster og økonomiske konsekvenser: 
Samferdselsstrategien med tilhørende handlingsprogram vil sette rammer og skape mer 
forutsigbarhet for kommunen i kommende planarbeid. Viken ønsker å skape en felles forståelse for 
utfordringer, muligheter og utviklingsbehov, og danne et godt grunnlag for strategisk samarbeid for å 
nå målene.  
 
Samferdselsstrategien med tilhørende handlingsprogram vil bidra til Indre Østfold kommunes arbeid 
med å nå målene i samfunnsdelen. Etter hvert som de nye organisasjonene Indre Østfold kommune 
og Viken fylkeskommune får satt seg mer og mer vil det åpnes for stadig nye muligheter for 
samarbeid, utvikling og oppnåelse av felles langsiktige mål. Viken og Indre Østfold er i et felles 
avhengighetsforhold for å bidra til oppfylling av FNs bærekraftsmål. 
 
Kommunens virkemidler kan være bidrag for gjennomføring av prioriterte tiltak/prosjekter. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Handlingsprogrammet for samferdsel er et omfattende og oversiktlig prioriteringsdokument for 
Viken fylkeskommunes samlede oppgaver og prioriteringer innen samferdsel i 
handlingsprogramperioden. 
 
Handlingsprogrammets delmål og de prioriterte fire satsningsområder følger på en god måte opp 
innspillene fra Indre Østfold regionråd knyttet til mobilitetsutfordringer på samferdselsområdet. 

https://www.indreregion.no/getfile.php/4831630.2131.pttkmzmzwzplml/Protokoll+for+Indre+%C3%98stfold+regionr%C3%A5d+12.02.21.pdf
https://hp-samferdsel-viken.hub.arcgis.com/


Innspillene fra regionrådet skulle være på et overordnet nivå knyttet til utfordringsbilde, så det blir 
viktig i denne sak og ved senere rullering av handlingsprogrammet, at det spilles inn konkrete forslag 
til tiltak/prosjekter. 
 
Utfordringene innen samferdsel er mange og store, og rådmannen støtter fylkeskommunens grep 
om at det er viktig å bruke tilgjengelige virkemidler rett for å få mest mulig mobilitet igjen for 
pengene. Herunder å prioritere istandsetting av eksisterende infrastruktur framfor å bygge nye 
veianlegg, samt prioriteringen om å bygge ut kapasitet for kollektivtransport, gåing og sykling, 
fremfor å øke kapasiteten for personbiltrafikken. Nylig vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen sier 
at Indre Østfold kommune skal være pioner på grønn transport og mobilitet i et desentralisert 
samfunn for å nå målet om 50 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. I kommunens prosjekt 
«mobilitetsstrategi og klimaklok arealutvikling» vurderes ulike tiltak for å nå dette målet, f.eks. ulike 
varianter av snarveier og enklere sykkelstier, nye transport- og kollektivkonsepter, utvikling av 
bildelingsordningen og satsing på elsykler. Dette vil gi innspill til neste års behandling av regionalt 
handlingsprogram for samferdsel. 
 
Handlingsprogrammet for samferdsel bidrar til å skape en felles forståelse for utfordringer, 
muligheter, og danner et godt grunnlag for strategisk samarbeid for å nå målene.  
 
 
 
Vedlegg: 
Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune - Høring 
Handlingsprogram samferdsel 2022-2025 
Saksframlegg fra fylkesrådet - Utredninger av framtidas kollektivtilbud 
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