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Regional transportplan

o Regional plan
– Plan for hele Østfoldsamfunnet

– ingenting uten oppfølging

o Ligger til grunn for det 4-årige 
handlingsprogrammet
– Prioritering av tiltak, prosjekter og strekninger

– Rulleres årlig 



Utfordringer – samferdsel mot/i 2060

o Befolkningsutvikling (SSB)
– Urbanisering / suburbanisering – vi reiser stadig lengre

o Klima og miljø

o Teknologi og digitalisering
– Teknologioptimisme
– Automatisering og førerløse biler

o Delingsøkonomi 
– Nye forretninsmodeller
– Privatbilens rolle reduseres



Status Østfold

o Reisevaner 
– Østfold har høyere bilandel og lavere kollektivandel enn 

landsgjennomsnittet

o Pendling 
– Økende andel av både inn- og utpendlere til Østfold

o Trafikksikkerhet 
– kraftig og vedvarende reduksjon fra 2000 - >

o Klima og miljø 



Føringer

o NTP:
– Mobiliteten skal opprettholdes

– Areal- og transport/fortetting

– Byområder: nullvekstmålet

– Klima og miljø

o Transporteffektivitet (Fylkesplan)

o Østlandssamarbeidet

o Osloregionen



Overordnede mål og strategier

o Samfunnsmål: Østfold skal ha et transportsystem som fremmer helse, 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 transportsystem som møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, 
regionale, nasjonale og internasjonale transporter. Persontransportveksten tas med 
kollektivtransport, sykling og gåing.

o Hovedstrategier:
1. Geografisk tilpasning av tiltak ut fra transportutfordringer og regionale samarbeidsavtaler.

2. Fullføring av påbegynte og oppfølging av vedtatte prosjekter.

3. Iverksetting av tiltak som gir: 
1. bedre utnyttelse av de ulike transportformenes fortrinn,

2. økt verdiskaping og flere arbeidsplasser basert på lokale/regionale fortrinn, og / eller

3. økt fysisk aktivitet og bedret folkehelse for befolkningen generelt og for prioriterte målgrupper spesielt.

for lavest mulig kostnad og minimerte miljø- og målkonflikter



Gående

o Mål: I Østfold skal det være attraktivt å gå for alle, 
og flere skal gå mer. 

– Gående prioriteres på reiser under 2 km

– Samarbeid om gåstrategier i byer og tettsteder 

– Utnytte eksisterende infrastruktur

– Snarveier 

– Prioritere strekninger med størst potensial
o Aktiv transport for barn og unge



Syklende
o Mål: 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.

– Prioriteres på reiser under 6 km

– Samarbeid (sykkelbyer)

– Missing links

– Prioritere strekninger med størst potensial
o Tilpasset tilbud til potensiale for økt sykkelbruk

– Utnytte eksisterende infrastruktur

– Enklere løsninger

– Skille mellom gående og syklende

– Vintervedlikehold 

– Tilrettelegge for kombinasjonsreiser 



Kollektivtransport (inkl. jernbane) 

o Mål: Kollektivtransport skal være et attraktivt valg i 
hverdagen, og bruken av kollektivtransport skal øke. De ulike 
kollektivtransportformene skal sees i sammenheng, og 
bytter mellom de miljøvennlige transportformene skal være 
effektive. 
– Prioriteres på personreiser over 6 km

– Bidra til nullvekstmålet

– Sømløse løsninger

– Arealbruk ved kollektivknutepunktene i tråd med fylkesplanens 
arealstrategi

– Styrket fremkommelighet og kapasitet

– Miljøbelastning og ny teknologi



Offentlige veier

o Mål: De offentlige veiene i Østfold gis en fremkommelighet, 
kapasitet og utforming som er basert på trafikksikkerhet og 
vegens funksjon for person- og næringstransport, samt tar hensyn 
til trafikkmengder, omgivelser og tilrettelegging for miljøvennlige 
transportformer.
– Samarbeid og koordinert plan- og påvirkningsarbeid for RV i Østfold

– Tiltak for måloppnåelse i bypakke/byvekstavtale/samarbeidsordning

– Koordinering jernbane og veg

– Vegforbindelser for godstransport (godsknutepunkt og havn)

– Vegnormal for Østfold (enklere løsninger)

– Vegnettsplan
o Drift og vedlikehold etter funksjon

o Følge opp vedlikeholdsstrategi

o Fastsette utbyggingsstrategi

o Oppskriving av tillatt akseltrykk fra 8 til 10 tonn 



Trafikksikkerhet 

o Mål: Østfold skal ha et transportsystem hvor 
trafikksikkerhet har høy prioritet. Det langsiktige målet 
er ingen drepte eller hardt skadde i trafikken i Østfold. 
Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med 1/3 
frem mot 2030.
– Trafikksikkerhet skal være førende for planlegging, bygging og 

drift.
– Sikre at ingen blir drept eller skadd på vei til eller fra skole.
– Ulykkesutsatte punkt og strekninger 
– Holdningsskapende arbeid
– Bidra til at økt bruk av kollektiv, sykkel og gange ikke går ut 

over trafikksikkerheten.



Godstransport (inkl. Havn)
o Mål: 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 vegtransporten og bedre 
arbeidsdeling mellom godstransport på veg, sjø og bane 
– Miljøvennlig og sikker godstransport i og gjennom Østfold 

o Ny teknologi og miljøvennlige drivstoff 

– Overføring av gods fra vei til sjø og bane.
o Utrede semitrailere på jernbanen 

o Farledsutbedring (konkurranseevne)

o Godstransportens behov 

– Areal og transport (transporteffektivitet og rett arbeidsdeling)
o Lokalisering

– Samarbeid 



Fly

o Mål: Østfold skal jobbe sammen for at Rygge 
flyplass kan reetableres som en sivil lufthavn med 
konkurransedyktige rammevilkår. Lufthavnen 
vurderes i et nasjonalt perspektiv



Målkonflikter

o Eksempler: 

– Kompakte byer og lokalmiljø

– Trafikksikkerhet og økt sykkelandel

– «Alle» skal prioriteres 

o Synergier



Diverse endringer

– Byområder og distrikter

o Utfordringer og tiltak

– Fylkeskommunens ansvar/der vi har virkemidler

o Føringer for fylkeskommunale oppgaver

o Føringer for øvrige oppgaver



Takk for meg!

o RTP kommer på høring våren 2018

o Regional plan
– Plan for hele Østfoldsamfunnet

– ingenting uten oppfølging

o Ligger til grunn for det 4-årige 
handlingsprogrammet
– Prioritering av tiltak, prosjekter og strekninger

– Rulleres årlig 


