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Vedlegg 1 

Veg- og baneprosjekter som inngår i Bypakke 2030-alternativet  

Fremtidige veg- og jernbaneinvesteringer 

Helt siden KVU for bypakke nedre Glomma ble behandlet i regjeringen i 2011 har en rekke 

vegprosjekter stått på agendaen. De enkelte prosjekter inngår i ulike faser; fase 1, fase 2 og 

fase 3. For disse gjelder følgende: 

Fase 1 

 Rv 110 Ørebekk – Simo – utvidelse fra 2 til 4 felt inkludert ett sambruksfelt i hver 

retning. Åpner i 2018. 

Fase 2  

 Fv 109 Råbekken -Torsbekkdalen – utvidelse fra 2 til 4 felt. Råbekken – Alvim får ett 

sambruksfelt i hver retning. Mens det for Alvim – Torsbekkdalen planlegges ett 

kollektivfelt i hver retning. 

 Rv 11 Hafslund – Dondern – utvidelse fra 2 til 4 felt, og med ett kollektivfelt i hver 

retning. 

 Fv 109 Råbekken – Fredrikstad sentrum – Omregulering av eksisterende 4 felt til å 

inneholde ett sambruksfelt i hver retning. 

Fase 3  

 Rv 110 – Simo – St. Croix – inngår I felles KDP for veg og jernbane. 

 Ny bru over Glomma i Fredrikstad kommune – er under planlegging som KDP 

 Ny bru over Sarpsfossen – gjelder fv 118 med samtidig omlegging av fv 111 øst for 

Hafslund.  Det utarbeides felles planprogram for veg og jernbane, og det er 

sannsynlig at det må utarbeides felles KDP. 

 Vingulmorkvegen – kommunalt vegprosjekt 

 Forbindelse mellom fv 109 ved Alvim renseanlegg og fv 557 Alvimveien – kommunalt 

Jernbanetiltak – kombinert konsept i KVU og NTP 2018 -29 

Dobbeltspor Haug – Seut skal gjennomføres i løpet av 2023, og inngår derfor i sin helhet i 

første periode i NTP. Parsellen er under regulering.  

Dobbeltspor fra Seut til Hafslund forutsetter ny stasjon på Grønli i Fredrikstad 2024 med 

videreføring til Sarpsborg 2026. I Fredrikstad er det full framdrift på KDP, mens det i 

Sarpsborg er ulik status på de enkelte delparseller. Ny Sarpsborg stasjon med samme 

lokalisering i andre NTP-periode. 

Togtilbudet endrer seg fra ett tog i timen i dag til to tog i timen i grunnrute (Oslo-

Sarpsborg) i 2024. Fra 2027 blir det i tillegg fire tog i rush (retning Oslo-Fredrikstad). 
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