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Østlandssamarbeidet
Siste og gjeldende versjon av Østlandspakka ble godkjent av kontaktutvalget på møte 5. juni 2015. Dette dokumentet ble i juni 2015 
oversendt Samferdselsdepartementet som Østlandssamarbeidets felles innspill til NTP 2018-2029.
Følgende korridorer og tverrforbindelser (innenfor Osloregionen) prioriteres i NTP 2018-2029:
Rv 22 og Rv 111: Det er lagt opp til å gjennomføre en KVU for Rv 22/Rv 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. I tillegg til at vegen har mye
lokal og regionaltrafikk, er dette en alternativ rute til E6 nord ved Lillestrøm og E6 sør ved Fredrikstad og således en østre del av en «Ring 4» 
rundt Oslo 

Samordnet areal- og transportstrategi for OSLOREGIONEN 2016. 
Strategien har vært grunnlag både for planlegging internt i regionen og for Osloregionens innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer. 
Strategidokumentet bygger på regionale planer vedtatt eller påbegynt etter 2008, og er samordnet blant annet med Østlandssamarbeidets
«Østlandspakke». Dokumentet har et perspektiv frem mot 2040. Utdrag: Sterke transportkorridorer mellom Oslo og omlandet skal suppleres 
med korridorer på tvers. Disse skal avlaste Oslonavet for godstransport, og binde regionen sammen utenfor Oslo.

Nasjonal transportplan 2018–2029, lagt frem 5. april 2017
Departementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en KVU for strekningen rv 22/rv 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. 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 
vegforbindelser å analysere er E6, rv 111/rv 22/fv 22 Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal, samt fv 120 Moss – Elvestad – Lillestrøm. Det er 
naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.

Statens vegvesen – KVU, Konseptvalgutredninger:
Rv 22/111 Lillestrøm – Sarpsborg – Fredrikstad under oppstart.

Fokus må fortsette, ref. Høring - Regional transportplan for Østfold mot 2050 – handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 
2019 - 2022 
Innspill til handlingsprogrammet: 
Østfold fylkeskommune må øve press på nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen med KVU for RV 22 og sikre planfri påkobling av 
Østre linje ved Ski stasjon. 



Indre Østfold Regionråd er et interkommunalt, politisk, samarbeidsorgan. Regionrådet har som formål å utvikle Indre 
Østfold som region.

Bakgrunn:

- Beslutning Regionrådmøte 02.03.2018 
- Ansvarlig for prosessen videre Rv. 22: Nestleder Indre Østfold Regionråd Saxe Frøshaug, ordfører i Trøgstad 

kommune.

Prosess Rv.22:

- Deltakelse på Samarbeidsrådet for Osloregionen 18. april 2018
- Innspill til nytt prosjekt i Osloregionen: 

- Kunnskapsgrunnlag for koordinert samarbeid, for å nå mål om økt effektiv og miljø- og klimavennlig
godstransport, v/ spesialrådgiver Eva Næss Karlsen.
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Videre prosess Rv. 22 - Høst 2018:

- Deltakelse møteplasser Osloregionen
- Referansegruppe nytt prosjekt?

- Seminar Rv 22/111- September 2018

- Revitalisere samarbeid.
- Møteplan høst 2018 ferdigstilles medio august. 

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det 
overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer 
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av 
transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Indre Østfold på kartet!


