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Fylkesvei 128 (gammel E18) 
Sykkelnettet lang fylkesvei 128 i Indre Østfold er delvis utbygget fra avkjøring til 

Holt næringsområde i vest til kryss ved Momarken i øst.  Gang-/sykkelveien langs 

fv 128 inngår i hovedsykkelveinettet som binder sammen byer og tettsteder i 

Indre Østfold.  Eksisterende gang-/sykkelveier langs fylkesveier er vist med grønn 

farge. 

Strekning fra Sekkelstenkrysset til Slitu er regulert av Statens vegvesen 2 ganger, 

sist vedtatt plan i 2016.  Strekningen er ikke bygget og er ikke et prioritert prosjekt 

i handlingsplanen til vegvesenet.  Grunnerverv må gjennomføres før 2026. 

Ekspropriasjonsretten for det offentlige gjelder i 10 år fra vedtatt plan. 

 

 

Strekning fra Løvestad til Knapstad er under regulering, oppstart av planarbeid er 

varslet.  Arbeidet ble startet av Spydeberg kommune som engasjerte Norconsult 

til arbeidet.  Gang- /sykkelveien legges langs fylkesvei 211, Spydebergveien.  

Forventes ferdig regulert i løpet av 2020. En forbindelse fra Løvestad til 

Nordmyrstubben går også inn i denne planen. 

 



Strekning fra Ramstad til Hærland kirke, er under regulering, har vært på 

offentlig ettersyn.  En avklaring av bredde mellom kjørevei og gang-/sykkelvei må 

foreligge før saken kan sluttbehandles. Forventes ferdig regulert medio 2020. 

 

På enkelte strekninger går gang-/sykkelveien langs fv 128 sammen med 

biladkomster slik som ved Platåveien nær Momarken.   

 

Samme situasjon er også tilfelle langs Osloveien i Spydeberg. 

 

Manglende sammenhenger ved kryss kan også være tilfelle, her fra kryss i 

Knapstad. 

 



En strekning langs fv 128 som ikke har gang-/sykkelvei er strekningen fra 

Momarken til Ramstad.  Det er mulig å sykle om Mysen på fortau og gang-

/sykkelvei. Fra Momarkenkrysset går det fortau langs fv 129, Vandugbakken, til 

Mysen sentrum og videre langs Smedgaten til Høgliveien der den møter gang-

/sykkelvei som går helt til Ramstadkrysset.  Når strekningen Ramstad Hærland 

kirke er ferdig bygget blir det mulig å sykle fra Mysen sentrum til Hærland skole 

på gang-/sykkelvei. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trafikkforhold og gang-/sykkelveier ved skoler. 

Eksisterende gang-/sykkelveier er vist med grønn farge 

 

Ringvoll barneskole.  Det er etablert gang-/sykkelvei langs fv 120, fra Moløkka til 

Skjellfoss.  Utsnitt fra Skjellfoss forbi Ringvoll mot Moløkka 

                   

 

 

 



Tomter barneskole.  Det er etablert gang-/sykkelvei langs fv 120 fra Tomterveien 

fram til jernbaneovergangen.  Det er også gang-/sykkelvei langs Symreveien til 

boligområder i vest. 

 

 

Knapstad barne- og ungdomsskole.  Det er etablert gang-/sykkelvei fra fv 128 og 

langs fv 211 forbi skolen og videre til avkjørsel til Thonsåsen, det mangler 

sammenheng for gang-/sykkelveiene i krysset fv 128/fv 211. 

 



Spydeberg barneskole. Det er etablert gang-/sykkelvei langs fv 122 fra fv 128 

fram til Dæhliveien. Det er også gang-/sykkelvei fra fv122 og fram til skolen.  

Gang-/sykkelveien langs 122 går forbi avkjøringen til boligfeltet Grååsen hvor det 

også er etablert gang-/sykkelveier internt i boligfeltet. 

 

 



Hovin barneskole.  I Spydeberg langs Stasjonsgata veksler det mellom fortau og 

gang-/sykkelvei fra fv 128 til planovergangen der veien skifter navn til 

Lysernveien, gang-/sykkelveien krysser planovergangen og går fram til Hovin 

skole.  Det er også etablert gang-/sykkelveier fra boligområdet øst for 

Stasjonsgata.  Det er bygget overgangsbru med heis ved jernbanestasjonen. 

 

 

 

 



Spydeberg undomsskole.  Ungdomskolen ligger mellom idrettsparken og 

boligområder i øst med adkomst fra Griniveien.  Det er etablert gang-/sykkelveier 

i boligområdet rundt skolen. Det er gangvei fra skolen til idrettsanslegget. Det er 

fortau og gang-/sykkelveier langs Storgata. 

 

 



Rom barneskole + Steinerskolen i Askim.  Det er gang-/sykkelveier fra fv 128, 

langs Langnesveien og Gramveiene fram til Rom skole. Steinerskolen ligger i 

Romsveien like ved fv 128.  Det er også en gang-/sykkelvei som går uavhengig av 

kjørevei fra Romsveien til Rom skole og barnehage.  Gjennom Frydenlund 

boligområde er det også en gang-/sykkelvei fram til Rom skole. 

 

 

 

 

 

 



Moen barneskole.  Ligger ved Vammaveien sør for E18.  Det er gang-/sykkelvei 

langs Vammaveien fra Revaugveien til Moensveien.  Fra Moensveien til Askim 

sentrum er det fortau på en strekning og sykkelgate og fortau nærmest sentrum.  

For øvrig er det gang-/sykkelveier som går uavhengig av kjøreveier til 

boligområder i øst.  Videre er det gang-/sykkelvei langs fv 115 nordover fra 

Skjørten(i Vamma) på Vammaveien. 

 

 

 

 

 

 



Askimbyen skole ligger vest i Askim sentrum i nær tilknytning til Idrettsparken.  

Det er en liten strekning opparbeidet gang-/sykkelvei forbi skolen langs Granveien 

fram til Gamle Kirkevei.  Gjennom sentrum er det fortau langs gatene og 

fotgjengeroverganger i kryss.  Det er utarbeidet en plan; Hovednett for 

sykkeltrafikk for Askim.  I denne planen pekes det blant annet på 

problemområder og manglende sammenhenger i sentrum. Det er forøvrig et godt 

utbygd gang-/sykkelveinett i Askim.  Flere strekninger er lagt uavhengig av 

kjøreveier, slik som gang-/sykkelvei fra sentrum til Trippestad. Denne veien server 

boligområder øst i Askim fra Gøtvedt og opp til Trippestad/Dramstadåsen. Det er 

også opparbeidet gang-/sykkelveier på gamle nedlagte jernbanelinjer som gikk til 

kraftanleggene i Askim, Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma. 

 

 

 



Korsgård barneskole ligger øst i Askim med Korsegårdveien i nord og 

Tømmeråsveien i øst.  Det er gang-/sykkelvei langs Korsegårdveien fra krysset 

med Tømmeråsveien /Trippestadveien og vestover til Plogveien.  Via Plogveien, 

en boliggate, er det tilgang til gang-/sykkelveinettet i Blunkeslettdalen.  Det er 

også fortau langs Korsegårdveien, fra Trippestadlia til Askim sentrum.  Statens 

vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for sykkelgate i HenstadAlle 

/Korsegårdveien, planen ble vedtatt i 2019.  Det er også oppstartet en 

detaljregulering for et boligområde langs Tømmeråsveien og i den forbindelse vil 

det bli regulert gang-/sykkelvei fra Sekkelstenkrysset til Korsegårdkrysset. 

 

 

 

 

 



Grøtvedt barneskole ligger midt i et boligområde.  Grøtvedt barneskole var 

tidligere en barne og ungdomsskole(4-10) og barneskolen(1-4) som lå nord for 

ungdomsskolen het Eid skole.  Det er mange gang-/sykkelveier i området, men 

det er også veier uten gang-/sykkelvei eller fortau som fører til skolen.  Grøtvedt 

barneskole ligger sør for Museumsveien og øst for Kronprinsensgate, langs disse 

to veiene er det ikke gang-/sykkelveier.  Det er et godt utbygd gang-/sykkelveinett 

langs fv 115, i Blukeslettdalen og i boligområdene rundt skolen. 

 

 

 

 

 



Askim Ungdomsskole ligger på Løken i Askim. Adkomst til skolen er fra 

Vammaveien via Indre Ringvei hvor det er en kombinasjon av fortau og gang-

sykkelvei eller fra Løkenveien, en vei med fortau fram til skolen og fra Katralveien 

som også har fortau. Det er gang-/sykkelveier langs fv 115 og fv 128 med 2 bruer 

over fv 128. 

 

 

 

 

 



Askim Videregående skole, ligger vest for Vammaveien sør for Askim sentrum. 

Det er fortau langs Vammaveien forbi skolen. Det er også et gang-/sykkelveinett 

som fører fra nord gjennom Hovsskogen og fram til skolen. 

 

 

 



Kirkefjerdingen barneskole, ligger øst for fv 692, Folkenborgveien.  Dette er skole 

hvor mange barn får transport grunnet stor trafikk på veiene.  Mange barn blir 

kjørt til skolen av foreldre. Særlig fv 124, Rakkestadveien, er sterkt trafikkert. Det 

er ikke gang-/sykkelveier langs disse veiene. 

 



Tenor barneskole, ligger vest for Tenorveien, fv 1246, sør for fv 128. Det er gang-

/sykkelvei fra boligområdene i nord med undergang under fv 128. Det er også 

gang-/sykkelvei fra sør på bru over nye E18. 

 

 



Hærland barneskole, ligger vest for Sloraveien nord for Hærland slakteri.  Det er 

gang-/sykkeveier langs fv 128 og Sloraveien forbi skolen fram til slakteriet.  Det er 

etablert undergang under fv128 for gang-/sykkelveien. 

 

 

 



Trømborg barneskole, ligger øst for rv22 med avkjørsel fra Åsgårdveien. Det er 

gang-/sykkelvei langs rv22 fra Jansbergveien til Trømborgveien.  Det er undergang 

under rv22 ved Kildeveien.  Gang-/sykkeltraseen følger adkomstveier og stykkevis 

regulerte gang-/sykkelveier i boligområdet fram til skolen. 

 

 

 

 



Mysen barneskole, ligger i Mysen sentrum nær idrettsparken med adkomst fra 

Smedgata via Abc-veien som går ut fra parkeringsplassen ved Eidsberghallen hvor  

det er en Kiss and Ride-løsning.  Det er ingen som kjører opp til skolen.  Gang-

/sykkelveier langs Smedgata og nord for skolen.  Gang-/sykkelveiene nord for 

skolen er knyttet sammen med Vardeveien som leder til boligområder i nord. 

 



Mysen ungdomsskole, ligger i Hegginveien øst i sentrum.  Det er ingen gang-

/sykkelveier i området men heller ingen gjennomgangstrafikk. Ligger vest for 

administrasjonbebyggelsen på Heggin. 

 

 



Mysen Videregående, lgger øst for fv 129, Vandugbakken, med adkomst via 

Hermann Thoresens gate.  Store parkeringsplasser ligger nord for skole -

bygningene.  Det er fortau langs Vandugbakken men ellers er det ikke gang-

sykkelveier i området. 

 

 

 



Mortenstua, spesialskole – ligger i Pennestrøket 17, øst i Mysen sentrum.  Dette 

er opprinnelig et næringsområde med adkomst fra Smedgata. Det er ikke gang-

/sykkelveier inne i området men tilførsel fra boligområde i vest har gang-

/sykkelvei.  Det er gang-/sykkelvei langs nordsiden av Smedgata og sør for 

Pennestrøket går turveien langs Mysenelva. 

 

 



Havnås barneskole, ligger øst for fv 123, Kroksundveien, i Havnås tettsted, det er 

en liten strekning gang-/sykkelvei fra bru over Hæra og fram til skolen. Fra brua og 

vestover til Furukollveien er det fortau. Det ligger et boligområde vest for Hæra 

og et sør for skolen ellers er det stort sett gårdsbruk og noe spredt utbygging. 

 

 

 

 



Båstad barneskole, ligger øst for Båstadveien, rv 22. Skolen ligger sør for 

boligområdene i Båstad. Det er etablert gang-/sykkelvei fra Torpveien i nord til 

Raknerudveien i sør. Gang-/sykkelveien ligger øst for riksveien. Det er stor trafikk 

på rv 22 og det er spesielt kryssing av riksveien fra boligområder vest for veien 

som er utfordrende. 

 

 



Trøgstad ungdomsskole og Skjønhaug barneskole, ligger samlet ved 

idrettsparken i Skjønhaug omkranset av boligområder.  Det er etablert snarvei fra 

vest langs idrettsbanen. Det er gang-/sykkelvei på østsiden av rv 22 fra 

Festningsveien til p-plass ved matbutikk i krysset ved Hølandsveien. 

 

 

 

 

 

 



Gang- og sykkelmulighet gjennom byer og tettsteder  

Tomter 

Fylkesvei 120 går gjennom sentral del av Tomter i i retning sør/nord. I sentrum 

krysser veien østre linje i plan.  Planovergangen er lysregulert med bommer. 

Det er ikke gang- sykkelvei langs fv 120 nord for jernbanelinja. 

 

 
 

 



Knapstad 

Gang-/sykkelvei langs fv 211-Tomterveien forbi skolen og fram til der bebyggelsen 

slutter. 

Gang-/sykkelvei langs fv 128 

 

 
 



Spydeberg 

Gang-/sykkelveier langs fv 128. Gang-/sykkelveier både sør og nord for fv 128, 

undergang for gående og syklende under fv 128. Fortau langs Storgata, gang-

/sykkelvei langs Hyllibekken opp til jernbanestasjonen.  

 
 

 



Askim 

Gang-/sykkelvei langs fv 128 går gjennom Askim.  Det er gang-sykkelveier på de 

gamle jernbanelinjene til Solbergfoss, Vamma og Kykkelsrud og i Blunkeslettdalen, 

felles for alle disse gang-/sykkelveiene er at de ikke går gjennom sentrum, de går 

over i fortauer.  

 
 

 

 



Skjønhaug 

Gang-/sykkelvei langs rv 22 og langs fv 115 mot øst fram til Sluppenveien. 

 
 

 

 

 

 

 



Mysen 

Gang-/sykkelveier langs Smedgata fra Høgliveien og østover.  Gang-/sykkelveier 

nord for Smedgata til skole og idrettsplass og boliger.  Gjennom sentrum er det 

fortau langs gatene. 

 
 

 

 



Sykkelbyene Askim og Mysen: 

Sammen med Vegvesenet er det utviklet planer for «Hovednett for sykkeltrafikk» 

i Askim og Mysen.  Vegvesenet har utarbeidet reguleringsplan og skal i gang med 

ombygging av Henstad Alle til sykkelgate.  

 

Hovednett for sykkeltrafikk for Askim og Mysen ligger på vegvesenets nettside, 

sammen med syjkkleplaner for flere byer. 

 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sykkelostfold/planene 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sykkelostfold/planene

