
 

 

 

 

Saksdokumenter Indre Østfold Regionråd 07.02.14 

 

INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 
Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark 
Post: Postboks 1050, 1803 Askim  
Tlf: 69 81 75 00 
post@bedriftsenteret.no 

 

MØTEINNKALLING REGIONRÅD – 07.02.2014 

Det innkalles med dette til møte i Indre Østfold Regionråd  

Sted: Marker kommunehus, kommunestyresalen. 

Tid: kl. 09.00 – kl. 14.00 

 

Saksliste: 

1/2014  Ny ledelse 

Struktur v/ leder, kommunikasjon v/nestleder. 

2/2014  Oppfølging Ishall  

Introduksjon v/Bjørn W. Johansen  

Totalprosjekt v/ John Grønlien 

3/2014  Samferdsel 

Kort presentasjon av de ulike satsinger/prosjekter som pågår innen samferdsel. Diskusjon 

og beslutning i Regionrådet knyttet til hvilke oppgaver som skal prioriteres innenfor et 

samferdselsprosjekt med budsjettet på kr. 200.000,-.  

4/2014 Tverrforbindelser i Østfold – høringsuttalelse v/vedlegg 

 

Orienteringssaker:   

-Utviklingsprosjekt for regionen og fylket gjennom utstilling og boklansering om Østfoldvitenskapsmannen Wilse 

og hans landskaper v/ed Knut Espeland 

-Transportseminar på 27.01 v/ Knut Espeland 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Side 2 av 8 

Møtedato: 7.2.2014 

Saksnummer: 02/2014  

Sakstittel: Oppfølging Ishall  

Saksbehandler: Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) v/Bjørn Winther Johansen 

 

Saksopplysninger: Oppfølging Ishall  

Indre Østfold Regionråd fattet i Regionrådsmøte den 27.9.13 følgende vedtak: 

Regionrådets arbeidsutvalg (AU) besluttet i møte den 14. oktober at vedtakets pkt. 2 følges opp som følger: 

1.       Kommuner som anser seg som aktuell for lokalisering (vertskommune) av den Regionale Ishallen bes 

kontakte IØU IKS innen medio november måned. Henvendelsen vil følges opp med et møte mellom 

kommunen og utviklingsselskapet (IØU). I denne omgang er dette uforpliktende for kommunene og 

målsettingen er kun å få en oversikt over aktuelle realiseringsmuligheter og alternativer. Dette kan være i 

kommunal regi og /eller i et samarbeid med næringsliv/»sivil sektor». 

2.       Kommuner som anser det uaktuelt å være vertskommune for Ishallen bes også om å gi en tilbakemelding på 

dette innen medio november. 

 

Status: 

Som oppfølging av vedtaket er det gjort henvendelse til alle kommuner og der Askim og Eidsberg kommuner har 

meldt sin interesse som aktuell vertskommune. Det gjennomføres i disse dager møter med kommunene for 

nærmere avklaringer om mulige gjennomføringsmodell(er), samarbeidspartnere, lokalisering og lignende. Når det 

gjelder den planfaglige vurdering av lokaliseringen ble saken tatt opp i Planleggergruppen for indre Østfold den 

14.11.13. Saken er ikke ferdigbehandlet derfra. 

I lys av de innspill som ble fremmet under behandlingen av saken i Regionrådet den 27.9., og da særlig fra 

rådmann Tor Anders Olsen (Trøgstad) om mulighetene for å realisere ishallen innenfor rammeverket ”ideell privat 

sektor”, har IØU invitert Totalprosjekt AS ved adm.dir. John Grønlien til å holde en orientering for Regionrådet. 
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Dette for en nærmere belysning av rammeverket og hvordan prosjekter som en ishall kan egne seg for denne type 

privat og offentlig samarbeid. Totalprosjekt sier om seg selv at ”selskapet utvikler og styrer samfunnsøkonomisk 

lønnsomme prosjekter som krever samhandling mellom offentlig og privat sektor”. 

 

Forslag til beslutning: 

Regionrådet tar redegjørelsen fra Indre Østfold Utvikling og presentasjonen fra Totalprosjekt AS til orientering.  

Indre Østfold Utvikling bes komme tilbake med ny redegjørelse til Regionrådet når utviklingen i prosjektet finner 

dette hensiktsmessig. 
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Møtedato: 7.2.2014 

Saksnummer: 03/2014  

Sakstittel: Samferdsel  

Saksbehandler: Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) v/Bjørn Winther Johansen 

 

Saksopplysninger: Samferdsel 

Det vises til handlingsplan for Indre Østfold Regionråd 2014-2015, og budsjett 2014 fra regionrådets møte 29. 

11.2013: 

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR  
Jernbane:  

Regionrådet skal være en pådriver i arbeidet med å redusere reisetidene med jernbane til Oslo. Det er 
et ufravikelig krav at det etableres en planskilt kryssing slik at Østre Linje kan benytte den nye Follobanen 
til og fra Oslo.  
 

pådriver for utredning og etablering av raske togforbindelser mellom 
hovedstedene i Skandinavia, herunder få vurdert om Indre Østfold kan være en aktuell region for 
etablering av en ny jernbane for gods- og persontrafikk Oslo-Karlstad -Stockholm.  
 
Vei:  

 Regionrådet skal presse på sentrale og regionale myndigheter slik at E 18, Riksveiene og Fylkesveiene 
blir bygget ut og vedlikeholdt i tråd med Regionrådets uttalelse til Regional Transportplan, vedtatt under 
sak 16/2012.  

igheten av at det etableres et sammenhengende gang/sykkelvei-nett i 
regionen og attraktive rasteplassser.  
 
Kollektivtrafikk:  

Regionrådet skal engasjere seg for gode bussforbindelser i hele regionen og gode togforbindelser, 
herunder togtilbud mellom Mysen og Sarpsborg.  

 

I budsjettet for 2014 har regionrådet satt av inntil kroner 200.000 til dette arbeidet. 

Arbeidsutvalget ønsker at regionrådet drøfter nærmere hvilke arbeidsoppgaver/samferdelssaker som skal 

prioriteres framover innenfor saksområdet samferdsel og Infrastruktur. Dette danner grunnlaget for at det 

etableres et prosjekt ”Samferdsel” med regionrådet som oppdragsgiver og prosjekteier og Indre Østfold Utvikling 

som prosjektleder. Prosjektet vil ha en økonomisk ramme på kr. 200.000,- - tilsvarende avsetning i budsjett for 

2014 til dette arbeidet. Arbeidsutvalget legger til grunn for prosjektets organisering at den kompetanse og 

nettverk som er bygd opp gjennom regionrådets arbeid på området ivaretas og videreutvikles. Arbeidsutvalget 

legger også til grunn at prosjektet støttes opp med politisk deltakelse og påvirkning på de arenaer og i de fora der 

dette er påkrevd – oppfølging av regionrådets handlingsplan. 
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Vurdering: 

Samferdsel og infrastruktur er et av de viktigste innsatsområder for regionrådet knyttet til en ønsket regional 

utvikling i årene fremover. Samferdsel og infrastruktur påvirker i meget stor grad befolkningsvekst, utviklingen i 

næringslivet og befolkningens oppfatning av egen region. Det pågår en rekke samferdselsprosjekter som har stor 

betydning for Indre Østfold, og der det er svært viktig med politisk og administrativ representasjon og påvirkning. 

Det er i denne sammenheng behov for en politisk og administrativ dugnad slik at regionen får gjennomslag for de 

løsninger en står samlet om på regionalt nivå. 

Indre Østfold Utvikling IKS iverksetter som prosjektleder med egne og innleide ressurser. Samarbeid med 

kommunenes planleggergruppe og ev. andre kommunale fagmiljøer er ønskelig, og tas opp med 

rådmannsgruppen som del av prosjektutviklingen sammen med regionrådet/AU.  Dette vil styrke prosjektet, og 

”regional” egeninnsats av timer vil representere en økt økonomisk ramme og gjennomslag for prosjektet. Dersom 

det er påkrevd og mulig vil prosjektutviklingen også søke å øke finansieringen/rammen for prosjektet gjennom 

søknad til relevante finansieringskilder. 

Rent praktisk foreligger følgende arbeidsoppgaver/samferdselssaker for å kunne ivareta prioriteringene i 

handlingsplanen og for at Indre Østfold blir aktiv og synlig på de viktigste aktuelle arenaer: 

 I KVU prosessen som er iverksatt trappene i forhold til Follobanen og Østre Linje. Her har Indre 

Østfold en sentral rolle å spille og regionen bør derfor i tillegg til politisk representasjon i 

Samordningsgruppen(Askim og Spydebergs ordførere), ha en faglig ressurs inne i arbeidsgruppen 

(den såkalte eksterne involveringsgruppen) for å ivareta regionens interesser og være 

bindeleddet mot de politiske representantene og regionrådet.  

 Det er iverksatt en prosess rundt tverrforbindelsene i Østfold(se egen sak). Regionen bør være på 

ballen både planfaglig og politisk.  

 I KVU prosessen om ny Oslofjordforbindelse bør man også delta faglig og politisk på de møtene 

hvor repr. fra Indre Østfold får anledning til å møte, for å fremme planfaglige synspunkter ut fra 

Indre Østfolds interesser og for å ivareta de politiske målsettingene for regionen. Her har ikke 

Indre Østfold en sentral rolle, og det er derfor begrenset hvor mye tid man må bruke på dette. 

 Osloregionen er i ferd med å starte sin revisjon av Areal og Transportstrategien for Osloregionen. 

Indre Østfold er med i Faggruppe for Areal- og Transport (ATP-gruppa), Det er 4-5 møter per år. 

Men minst like viktig er at det jobbes mellom møtene opp mot regionens politiske og 

administrative ledelse. Det vil i praksis si AU, Indre Østfold Utvikling og rådmannsgruppa, 

 Ulike samferdselsspørsmål dukker opp i Østfold med ujevne mellomrom, som rullering av 

Regional Transportplan, høringssaker om vei, jernbane, reguleringsplaner etc. Dette bør 

håndteres fortløpende. Indre Østfold Utvikling er postkasse for korrespondansen og vil sørge for 

at saker blir satt på dagsorden, utredes og fremmes til politisk behandling, og at beslutninger og 

uttalelser avrapporteres tilbake til rette instanser.  

 Glommabanen er en ny sak som regionen er involvert i. Saken bør følges opp både fra 

regionrådets side og fra de berørte kommunenes side. 

 Busstilbudet i regionen er en viktig sak som regionrådet er involvert i. Det vil være møter om 

busstilbudet som regionen bør være med på i tiden fremover. (I tillegg kommer den 

grensekryssende trafikken som i stor grad  ivaretas av grensekomiteen) 
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 Det skal trolig settes i gang en ny KVU prosess i forhold til høyhastighet Oslo-Gøteborg-

København. Om dette arbeidet kommer i gang i 2014 er usikkert. Det er likevel viktig å holde et 

aktivt øye på høyhastighetsspørsmålet i forhold til regionens interesser. Det er vanskelig å fastslå 

nøyaktig omfang og hvordan prosessen vil utspille seg. Her er det mye synergi med 

Grensekomiteens arbeid. Foreløpig avsettes ikke noe ressurser inn mot dette fra IØ. 

 Oppfølging av E18 utbyggingen. 

 

Forslag til beslutning: 

Indre Østfold regionråd slutter seg til hovedpunktene i de vurderinger som beskrives i saksframlegget. 

Regionrådet overlater til arbeidsutvalget og Indre Østfold Utvikling IKS å prioritere og organisere arbeidet/ 

prosjektutviklingen innenfor den avsatte budsjettrammen på kr. 200.000,-. 
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Møtedato: 7.2.2014 

Saksnummer: 4/2014  

Sakstittel: Tverrforbindelser i Østfold – høringsuttalelse 

Saksbehandler: Alf Johansen etter oppdrag fra AU  

 

 
 

Saksopplysninger: Tverrforbindelser i Østfold – høringsuttalelse 
 

Bakgrunn: 

Det vises til brev fra Østfold fylkeskommune 20.11.2013 og fylkestingets behandling 23. 10.2013 av 

utredning om tverrforbindelser mellom E6 og E18 i Østfold, fv 120 og fv114/115. 

Høringsfristen er satt til 15. februar 2014.01.31. Deretter vil Fylkesrådmannen forberede en sak til oppfølging 

våren 2014. 

Utredningen er gjennomført av Statens Vegvesen og har sett på følgende forhold: 

Fv 114/115: 

 Forsterking/breddeutvidelse 

 Standardheving 

 Vegen lagt i ny trase 

Fv 120: 

 Forsterking/breddeutvidelse 

 Standardheving 

Statens Vegvesens  anbefalinger: 

Statens Vegvesen anbefaler at ambisjonsnivået omtalt som standardheving som langsiktig mål både for fv. 

114/115 og for fv. 120. Deres vurdering er at dette gir en tilfredsstillende vegstandard og kan være økonomisk 

overkommelig. En fremgangsmåte vil være trinnvis utvikling ved å arbeide målrettet med tiltak tilpasset framtidig 

vegbredde og kurveutbedring. Vegomlegging forbi Meieribyen og kurveutrettinger av kritiske strekninger må 

avventes. 

En helt ny trase fv. 114/115 med 10 meters veibredde inkludert en meters midtfelt er kalkulert til 2,1-3,7 

milliarder kroner.  Med standardheving(som Statens Vegvesen anbefaler) vil vegen mellom Stenbekk og 

Meieribyen få 7,5 meters minste vegbredde, mens endestrekningene mot Lekvoll og Vamma vil få minst 8,5 

meters bredde. I tillegg bygges det 9 kilometer ny veg som kurveutbedringer.   

En slik løsning anslås til 420-740 millioner kroner. 

 

For Fv. 120 vil man med det anbefalte standardhevingsalternativet få en forsterking og breddeutvidelse av 

eksisterende veg. Fra Rød til Elvestad 10 meters bredde med en meters midtfelt. Forbi Skjellfoss og Ringvoll 8,5 
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meters bredde. Strekningen Patterød til Vannem vil få fire felt og videre to felt med midtrekkverk fram til kryss 

med fv.115, Rød. Samlede kostnader 680-1180 millioner kroner. 

Man anser at en bit for bit forbedring gjør det mulig å tilnærme seg en standardheving som er akseptabel for 

begge strekninger.  Finansieringsmuligheter vil påvirke valg av ambisjonsnivå og man har vurdert og forkastet 

muligheten for bompengeinnkreving ettersom trafikkgrunnlaget er vurdert som lavt og mange 

omkjøringsmuligheter foreligger.  

Vurdering: 

Det er positivt at tverrforbindelsene endelig har kommet på fylkestingets dagsorden og at det synes å være 

politisk vilje til å prioritere en oppgradering av forbindelsene. 

Regionrådet har tidligere formulert følgende beslutning  om de aktuelle strekningene i sin uttalelse til Regional 

Transportplan under sak 16/2012:  

Under punkt 8: « FV 114/115 E6-Skiptvet-Askim utbedres noe på kort sikt. Planlegging av ny 
prioritert tverrforbindelse E6-Skiptvet-Askim som langsiktig tiltak igangsettes.» 

 

Under punkt 9.a. «FV120 Moss-Elvestad–Akershus grense omklassifiseres til RV og oppgraderes med 
veiskuldre» 

 
Slik som anbefalingene fra Statens Vegvesen nå foreligger så legges hovedvekten på oppgraderingen av fv. 120 og 

i mindre grad på fv. 114/115, både målt i vegbredde og i kostnader. Det kan man si ikke er helt i tråd med 

regionrådets intensjon fra 2012, hvor man ønsket sterkest fokus på en rask og god tverrforbindelse Askim-

Sarpsborg/Kalnes via Skiptvet. 

Regionrådet bør derfor diskutere saken og vurdere innholdet i en høringsuttalelse. 

Forslag: Saksbehandler har ikke formulert forslag til uttalelse, da det anses som mer konstruktivt at det tas 

politisk i en diskusjon. 

  

 

 


