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1. INNLEDNING
       
Den 27. august 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og 
Fredrikstad kommune avtale med Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd til 
bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2014-2017. Avtalen omfatter 
utbetaling av tilskudd på i alt 215 millioner kroner på visse vilkår i fireårsperioden.

Til grunn for avtalen ligger revidert søknad fra Nedre Glomma datert 21.08.2013.

Mål for avtaleperioden er: 

I avtaleperioden skal det bli bedre framkommelighet, miljø og helse. 
Personbiltrafikken skal ha 0-vekst, med utgangen av 2013 som 
referansetidspunkt. Antall kollektivreiser samt gang- og sykkelreiser 
skal øke på bekostning av reiser med privatbil.

Målet om nullvekst er i denne årsrapporten vurdert opp mot trafikkutviklingen i 2014. 
Årsrapporten viser også en økonomisk oversikt over hvordan belønningstilskuddet er 
brukt det første året, og hvordan tilskuddet er tenkt brukt resten av fireårsperioden.
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2. MÅL OM NULLVEKST OG FAKTISK TRAFIKKUTVIKLING
       
Oppsummering
Trafikkregistreringene viser at veksten i personbiltrafikken i Nedre Glomma er redusert. 
Det er til sammen 14 registreringspunkter i Nedre Glommaregionen og for 2014 viser 
de en samlet vekst på 1,1 prosent i årsdøgntrafikk (ÅDT). Til sammenligning har den 
årlige veksten de senere årene vært på to til fire prosent.

Trafikktellinger varierer noe fra år til år, avhengig blant annet av befolkningsvekst og 
samfunnsøkonomiske forhold. Trafikkutviklingen bør derfor sees over flere år før det 
er mulig å si noe sikkert om virkningen av tiltak i belønningsordningen. Det er likevel 
grunn til å anta at redusert vekst i personbiltrafikken har sammenheng med et bedre 
tilrettelagt tilbud for alternative reisemåter. Belønningstilskuddet har vært brukt til å 
øke tilbudet på Glommaringen til åtte bussavganger per time hver vei i rushtiden, og til 
å styrke fergetilbudet i Fredrikstad. Det har ført til en positiv utvikling i passasjer- 
tallene. Glommaringen har en økning på 13 prosent og fergene har en samlet økning 
på 16 prosent. I tillegg viser brukerundersøkelser at kundetilfredsheten er høy for disse 
reisetilbudene.

Antallet syklister øker også jevnt med fem til ti prosent årlig. Det jobbes med tiltak for å øke 
antallet syklister og flere av tiltakene det har vært jobbet med i 2014 blir etter planen ferdig-
stilt i 2015. De nye tellesøylene for syklister vil gi et bedre grunnlag for å følge utviklingen av 
antall syklister framover.

Det økte tilbudet på Glommaringen fortsetter de neste årene. I tillegg bygges sykkelveg-
nettet ut og kommunene legger opp til en mer restriktiv parkeringspolitikk. Det er også 
lagt opp til flere satsinger utenom belønningsordning og bypakke, for eksempel kollek-
tivfelt på riksvei 111 på Årum, nye bussruter til nytt sykehus på Kalnes og forenkling/
reduksjon i busstakstene. I 2017 etableres sannsynligvis også bomringen i Fredrikstad. 
I sum forventer vi at dette vil føre til ytterligere nedgang i biltrafikken. 

På denne bakgrunn mener vi at det realistisk å nå målet om nullvekst i personbil- 
trafikken 2013-2017 i Nedre Glomma. Styringsgruppa for Nedre Glomma har så langt ikke 
sett det nødvendig å revidere virkemidlene som er angitt i søknaden om belønningsmidler.   
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Telle- 
punkt Sted 2012 Prosent- 

vekst
2013
basis

Prosent-
vekst 2014 % vekst

100011 Værstebrua 8411 9205 9,4

100147 Kråkerøybrua 9968 10020 0,5

100227 Fredrikstadbrua øst 27554 27645 0,3

100144 Seut-Simo, rv.110 23820 24100 1,2

101002 Veumveien 7590 7494 -1,3

100145 Glemmen, fv.109 22733 23553 3,6

100012 Stabburet, fv. 109 25477 24841 - 2,5

100163 Rolvsøysund, fv.109 15516 15518 0,0

100004 Hvidsten, fv. 111 7734 2,5 7937 2,6 7999 0,9

100183 Sarpsfossen bru 19873 19808 -0,3

100010 Tune kirke 12590 12872 2,2

100267 Torsbekkdalen 7696 7634 - 0,8

100235 Fylkeshuset 5841 5758 -1,4

100001 Sandesund syd, E6 29027 5,5 29743 2,5 30668 3,1

Sum 224749 227115 1,1

Tallene i tabellen nedenfor er årsdøgntrafikk (ÅDT) for kjøretøy som er under 5,6 meter lange. 
Det betyr gjennomsnittlig antall passeringer i begge retninger per døgn gjennom hele året 
for denne kjøretøygruppen. For 2012 og tidligere foreligger pålitelige tall kun for riksvei 111 
(Hvidsten) og E6.

2.1. Trafikkutvikling for personbiler i Nedre Glomma 

Partene har avtalt 
14 trafikkregist- 
reringspunkter 
som skal brukes 
til å følge opp 
målet om null-
vekst. Se kartet.

Årsdøgntrafikk  og prosentvis vekst i registreringspunkter i Nedre Glomma



5

Merknader til enkelte av registreringspunktene:
• 100011: Værstebrua og 100147: Kråkerøybrua må vurderes i sammenheng, da de er 

alternative bruer mellom Fredrikstad sentrum og Nordre Kråkerøy. Værsteområdet er 
fortsatt under utbygging, med flere nye etableringer i 2014.  Økt ÅDT er naturlig.

• 100012: Stabburet  (tidligere «Råbekken») ble etablert sent i 2013, slik at disse tallene 
er usikre. Økt bruk av ny lokalvei i området kan også forklare reduksjonen i ÅDT.  Det vil 
bli etablert bomstasjoner på begge veier, slik at vi i framtida kan vurdere trafikkveksten i 
grensesnittet totalt. 

• 100183: Sarpsfossen bru har vært litt ustabil i 2014, og tallene er litt usikret.  
Feilen er nå utbedret. Tallene bør vurderes over flere år.  

Trafikktellinger varierer noe fra år til år, avhengig blant annet  av befolkningsvekst,  
samfunnsøkonomiske forhold, været, andre trafikktiltak med mer. Sikre tall for trafikk-  
utviklingen får vi først når vi ser utviklingen over flere år.

Langs Glommaringen (uthevet med gul farge i tabellen på s. 4) har det ikke vært vekst i 
personbiltrafikken fra 2013 til 2014. En av forklaringene til dette må være forbedringene av 
busstilbudet for denne delen av trafikantene.
 
De lokale tiltakene i belønningsordningen har begrenset virkning for trafikken på E6 
(Sandesundsbrua). Uten E6-trafikk i tabellen på forrige side, er trafikkveksten i Nedre 
Glomma 0,8 %.

Befolkningsvekst i Nedre Glomma (kilde: Statistisk sentralbyrå):

Kommune 1.januar 
2013

Vekst (%) 1. januar 
2014

Vekst (%) 1.januar 
2015

Vekst (%)

Sarpsborg 53.696 0,7 54.059 0,7 54130 0,1

Fredrikstad 76807 1,6 77591 1,0 78152 0,7

Hvaler 4284 1,9 4386 2,4  4457 1,7

Værstebrua og værsteområdet i Fredrikstad – et område i stor utvikling og med flere nye etableringer i 2014.
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Dobling av frekvensen i rushtiden for Glommaringen har ført til passasjervekst i 2014.
Utviklingen mot slutten av året kan likevel tyde på at effekten av frekvensøkningen nå er tatt 
ut, og ytterligere vekst i 2015 kan ikke forventes uten nye tiltak.  Glommaringen er med på 
å dra opp prosentvis vekst for alle bussrutene i Nedre Glomma. For de øvrige bussrutene er 
det en nedgang i 2014. 

Framkommelighet for buss blir avgjørende for passasjerutviklingen. Mot slutten av 2014 ble 
det ferdigstilt korte kollektivfelt på fylkesvei 109 ved Rolvsøysund og riksvei 111 på Årum (uten 
belønningstilskudd). De langsiktige løsningene kommer først med bypakka (St.prop. 50S).

Ved åpningen av nytt 
sykehus på Kalnes i 2015, 
åpnes også nye bussruter i 
Nedre Glomma.  
Samtidig innføres enklere 
og noe billigere takster på 
bussreisene. Kampanjer 
for å reise miljøvennlig 
vil også bli forsterket som 
en del av satsingen på 
kommunikasjon i Bypakke 
Nedre Glomma.  
Utmerkelser for satsing på 
biogassbusser og utbygging 
av ladestasjoner, gjør 
det lettere å få fokus på 
miljøvennlige arbeidsreiser i 
media.

2.2. Busspassasjerer

Årlig antall passasjerer med alle bussruter i Nedre Glomma og for Glommaringen 

År Sum bussruter i Nedre Glomma Glommaringen

 Pass. per år Vekst (%) Pass. per år Vekst (%)

2013 3.062.232 0,8 1.222.231            3,7

2014 3.088.074 0,8 1.379376          12,9

Antall busspassasjerer per år

Diagrammet viser månedsvis passasjerutvikling i Nedre Glomma. Den mørkeste 
søylen er er 2013-tall og den lyseblå søylen er utviklingen i 2014. Diagrammet 
viser en tydelig økning for hver måned i 2014 sammenlignet med 2013.

Belønningstilskuddet har i 2014 vært brukt til å øke tilbudet på Glommaringen til åtte bussavganger per time hver vei i rushtiden, og til å 
styrke fergetilbudet i Fredrikstad. Det har bidratt til positive passasjertall for 2014. Foto: Østfold kollektivtrafikk/Fredrikstad kommune
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I 2014 ble det satt opp fire nye 
sykkeltellesøyler. Tabellen til høyre 
viser antall passeringer i  disse 
sykkeltellesøyler.

Veksten i bruk av sykkel er større 
enn veksten i bruk av bil, selv om 
vi foreløpig har for få tellinger til 
å gjøre sikre konklusjoner. Flere 
tiltak for sykkel er påbegynt, men 
de fleste steder er det nødvendig med reguleringsplan før utbyggingen kan starte. Når bruk 
av sykkel ser ut til å øke uten at det foreløpig er ferdigstilt nye sykkelveier, kan det tyde på at 
holdningen til bruk av sykkel er i ferd med å endre seg.

2.4. Passasjerer på ferge

2.3. Sykkeltellinger

I Nedre Glomma er det tre tellesløyfer som foretar kontinuerlig registrering av antall 
syklende – se tabellen over.

Tellepunkt Sted 2013 (basis) Vekst (%) 2014 Vekst (%)

102001 Steffensjordet 203 4,4 223 9,9

100000 Borregårdsbakken 208 2,8 225 8,2

100002 Tune kirke 173 78,4 182 5,2

Sted Passeringer 2014 Per døgn

Nygaardsgata 193.973 531

Mosseveien 165.928 455

Alvim *) 24.016 113

Borregårdsbakken **) 83.107 273

Strekning   2012      2013 Vekst (%)        2014 Vekst (%)

Gamlebyen 674.169 694.871 3,1

Byferge 107.827 190.402          76,6 

Selbak-Lisleby *)        43.112 70.982 64,6

SUM 358.000 825.000 130 956.255 15,9

Gjennomsnit antall syklister per døgn for hele året (registrert med tellesløyfer)

*) Registering i 7 måneder. **) Registering i 10 måneder

Fra 2013 ble det gratis 
å være passasjer på 
byfergene i Fredrikstad. 
Tabellen viser passasjertall 
på fergene. 
*) ruten startet i juni 2013

Det samlede veksten på fergene i Fredrikstad har vært på nærmere 16 prosent i 2014. 
Byfergestrekningen Sentrum-Gressvik fikk ny ferge og dobbel frekvens fra 1. juli 2014 
med to avganger per time. Med kun et halvt års virkning har dette gitt en passasjervekst 
på 75 prosent fra 2013 til 2014. De to andre fergerutene har en moderat vekst i 2014, se 
tabell ovenfor.  Det er et høyt antall syklister ombord på fergene. Den største veksten i 
passasjertall for fergene skjedde fra 2012 til 2013 (+ 130 %) da fergene ble gratis.

2.5. Reisevaneundersøkelser

I tillegg til tallgrunnlaget i denne årsrapporten, ville resultatene av reisevaneundersøkelsen 
(RVU) i 2014 vært et nyttig hjelpemiddel til å vurdere utviklingen i bruk av transportmidler. 
Dessverre foreligger ikke rapporten for RVU 2013 ennå. I framtidige årsrapporter vil det 
være interessant å se om det er noen endring i reisevanene fra 2009 til 2013.
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3. Bruk av belønningstilskuddet (i mill. kr)

Tiltaks-  
gruppe
og nr.

Ansv Bud-
sjett 
2014

Brukt
2014

G / P

*)

Søkes  
overført 
til 2015

1 BILRESTRIKTIVE TILTAK   

1.3 Rv 110 St.Croix - Brønneløkkvn.  i Fredrikstad, 
reservere felt til kollektiv SVV 1,0 0 P 1,0

1.10 Innføre vedtatt p-politikk i Sarpsborg sentrum - 
boligsoneparkering SK 1 0 P 1,0

1.12 Oppgradere gågata i Sarpsborg med økt 
prioritering av gående SK 6 2,42 P 3,58

1.6 Sykkelrute 10, Storgata, Sarpsborg 
Sykkelfelt erstatter p-plasser (etterbevilget) SK 3,0 3,0 P 0

 SUM 11,0

 

2 KOLLEKTIVTRANSPORT 

2.1 Tiltak for bedre framkommelighet for kollektiv 
på fv. 109 (etterbevilget) SVV 1,7 1,1 P 0,6

2.3 Frekvensøkning på Glommaringen i rush til  
8 x pr. time hver vei  ØFK 10 10 G 0

2.5 Utvide rutetilbudet på byferga i Fredrikstad FK 12 11,78 G 0,22

 SUM 25

 

3 SYKKEL OG GANGE 

3.1 Glommastien, utbedring ( 2-årig) FK 1,5 1,16 P 0,34

3.2 Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby FK 3,8 0 P 3,8

3.3 Sykkelrute 19 i Fredrikstad: Trosvik-Trara FK 2 0 P 2

3.6 Sykkelrute 5 i Fredrikstad:  
Etablere Park & Ride ved Skaara FK 1,7 0 P 1,7

3.8 Sykkelrute 3 i Sarpsborg:  
Sentrum-Hafslundsøy SK 10,5 1,01 P 9,49

3.12 Utrede Indre sentrumsring i Fredrikstad FK 0,8 0 P 0,8

3.13 Prosjektering i fht. sykkel, gange og 
kollektivtransport bygater i Fredrikstad FK 1,0 0 P 1,0

 SUM 21,3

 

4 KOMMUNIKASJON OG HOLDNINGSARBEID 

Info-kampanjer og holdningsskapende arbeid. 
Intern kommunikasjon 1,5  0,35 G 1,15

5 PROSJEKTLEDELSE

Prosjektleder, kommunikasjonsrådgiver (4 
mnd), økonom, reiser, møter, kurs

 
2,5

 
1,40

 
G

 
1,10

 TOTALT  60 32,22 27,78

*) G= gjennomført (se kap. 4)   P = påbegynt (kap. 5).  Øvrige forkortelser: SVV=Statens vegvesen, SK=Sarpsborg kommune, 
FK=Fredrikstad kommune, ØFK=Østfold fylkeskommune
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4.  Nærmere om gjennomførte tiltak

I dette kapittelet beskrives kort tiltakene som er gjennomført i 2014. Nummeret referer til 
angitt nummer i tabellen på s. 8.
 
Frekvensøkning på Glommaringen, tiltaksnummer 2.3 
Frekvensen på Glommaringen er økt fra fire til åtte avganger hver retning per time i 
rushtiden. Tilskuddet på ti millioner, er forutsatt videreført i resten av perioden. Resten av de 
økte kostnadene med ruteutvidelsen er finansiert med økte billettinntekter (ca. fire millioner 
kroner per år).

Utvidet rutetilbudet på Byferja i Fredrikstad, tiltaksnummer 2.5 
Det er kjøpt inn ny ferge. I tillegg er frekvensen på byferga Gamlebyen-Kråkerøy-Sen-
trum-Gressvik økt fra timesfrekvens til halvtimesfrekvens. Tilskudd til økte driftskostnader 
videreføres resten av perioden, 2,6 millioner kroner per år. I tillegg søkes ubrukte midler på 
220 000 kroner overført fra 2014 til generelt tilskudd til fergedriften for å opprettholde gratis 
fergetilbud, se kapittel 6.
 
Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid, tiltaksgruppe 4 
Kommunikasjonsrådgiver har vært ansatt fra første september. Aktivitetene i 2014 har derfor 
vært mindre enn forutsatt. Budsjettet var på 1,5 millioner kroner, og 0,25 millioner av dette 
er brukt. Kommunikasjonsgruppa har vært på befaring hos flere andre bypakkeområder, og 
erfaringene tilsier at vi hittil har satt av for lite midler til kommunikasjon i Nedre Glomma. 
For å lykkes med tiltakene er kommunikasjon utad avgjørende, men erfaringer tilsier at det 
i tillegg er særlig viktig å sikre forankring av målene gjennom god intern kommunikasjon. Vi 
søker derfor om å få overføre ubrukte midler fra 2014 til økt kommunikasjonsinnsats.

Prosjektledelse, tiltaksgruppe 5 
Budsjettet på 2,5 millioner kroner innebærer lønn til to årsverk, samt reiser, møter og kurs. 
Siden første september har prosjektorganisasjonen utgjort to årsverk, før det har det vært 
ett årsverk. Det har ellers vært spart på kostnader. Blant annet dekker samarbeidspartene 
selv alle sine kostnader forbundet med deltakelse i samarbeidet. Dette har ført til svært 
begrenset deltakelse på studiereiser og kurs. Samtidig har kommunikasjonsgruppas studie-
reiser til andre byområder vist at det er mye å hente i erfaringsutveksling med andre, ikke 
bare kommunikasjonsfaglig, men også innen areal- og transportutvikling. Ubrukte midler på 
1,11 millioner kroner søkes derfor overført til 2015 til kompetansebygging/kurs/studiereiser 
for styringsorganene og medlemmene i delprosjektene.

5. Nærmere om påbegynte tiltak

Her beskrives kort tiltakene som er påbegynt, men ikke gjennomført. Eventuelle forsinkelser 
begrunnes. Samtlige tiltak skal videreføres, og ubrukte midler fra 2014 søkes overført til 
2015 (unntatt 1.6). Nummeret referer til angitt nummer i tabellen på s. 8.

Rv 110 St.Croix-Brønneløkkvn, tiltaksnummer 1.3
Tiltaket skal sikre framkommelighet for buss fra St.Croix-krysset og videre opp mot 
sambruksfeltet på Fredrikstadbrua.  Høyre kjørefelt i retning Fredrikstadbrua er i dag et rent 
høyresvingfelt for trafikanter som skal i retning Lisleby. Det vurderes å skilte «påbud høyresving» 
med unntak for buss for dette kjørefeltet. Eget bussfelt gjennom rundkjøringen ble vurdert, men 
forkastet på grunn av geometri. Tiltaket er dermed forsinket, men videreføres.
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Innføre vedtatt p-politikk i Sarpsborg sentrum – boligsoneparkering, tiltaksnummer 1.10
For å innføre boligsoneparkering i Sarpsborg sentrum er det i 2014 gjort nødvendig 
utredningsarbeid og utarbeidet lokal forskrift om boligsoneparkering. I tillegg er det lagt vekt 
på en prosess som forankrer tiltaket tilstrekkelig godt politisk og i befolkningen. Innføring 
av boligsoneparkering vil skje i første halvår 2015. Budsjetterte midler er forutsatt å gå til 
innføring, blant annet skilting og informasjon. 

Oppgradere gågata i Sarpsborg med økt prioritering av gående, tiltaksnummer 1.12
Ved opprustingen av gågata er det lagt vekt på å prioritere gående på bekostning av 
biltrafikken. Det gjelder både gående i kryss og enveiskjøring i tverrgående gater.  Byggingen 
startet høsten 2014, noe forsinket. Prosjektene sluttføres som planlagt i 2015.

Sykkelrute 10, Storgata , Sarpsborg – sykkelfelt erstatter p-plasser, tiltaksnummer 1.6
Prosjektet omhandler anleggelse av sykkelfelt i Sarpsborg sentrum; Storgata mellom Roald 
Amundsensgate og kryss med fylkesvei 109 St. Halvardsvei. Sykkelfeltet i Storgata blir på totalt 
ca. 1,3 km. Første etappe på ca. 400 meter var planlagt og budsjettert i 2014. Denne etappen er 
gjennomført. Andres etappe gjennomføres i 2015.

Bedre framkommelighet for kollektiv på fylkesvei 109, tiltaksnummer  2.1 
Tiltaket ble tatt inn i handlingsplanen med sikte på å bygge ut kollektivfelt på kortere 
strekninger, særlig inn mot rundkjøringer. Det viser seg at det er nødvendig å regulere arealet 
før utbygging kan skje. Midlene til tiltak blir i hovedsak forskjøvet til slutten av fireårsperioden.
      Det var imidlertid mulig å utvide Rolvsøysund bru med ett kjørefelt, slik at bussen i retning 
Fredrikstad nå kan passere køen i eget kollektivfelt. Det er foreløpig brukt 1,1 millioner kroner til 
tiltaket. Resten av budsjettet søkes overført til ytterligere framkommelighetstiltak for buss i 2015.

Glommastien, utbedring (toårig), tiltaksnummer 3.1
Tiltaket går ut på å rehabilitere Glommastien for å få standarden opp til nivået som ble lagt til 
grunn ved bygging. Det er satt opp et toårig program med tilskudd på 1,5 millioner kroner per 
år. Mindreforbruket første år på 0,33 millioner kroner søkes overført til 2015.

Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby, tiltaksnummer 3.2
Deler av Fagerliveien har dårlig tilrettelegging for gang og sykkel, og anlegget oppgraderes 
for å bedre dette. Fortau bygges og dekke blir skiftet ut. I tillegg utbedres avkjørsler og 
kryssløsninger for å bedre sikt og trafikksikkerhet. Arbeidet er i gang, men entreprenøren har 
ikke fakturert utgifter i 2014. Tiltaket videreføres, og ubrukte midler i 2014 søkes overført til 2015.

Sykkelrute 19 i Fredrikstad: Trosvik-Trara, tiltaksnummer 3.3
Tiltaket innebærer gjennomføring av reguleringsplanlegging og prosjektering, slik at fysiske 
tiltak kan settes raskt i gang når bompengefinansiering foreligger. Løsningene for tiltaket er 
komplekse og er derfor forsinket. I tillegg har det vært utfordringer på bemanningssiden da 
prosjektlederen sluttet. Planmidlene søkes overført til 2015. 

Sykkelrute 5 i Fredrikstad: Etablere Park & Ride ved Skaara, tiltaksnummer 3.6
Hensikten med tiltaket er å gjøre det mulig for reisende å parkere bilen for så å velge sykkel 
inn til sentrum, buss mot sentrum eller ut av regionen. Det er ønskelig å etablere en trygg 
sykkeloppbevaring, for eksempel sykkelboks. Kommunen har ervervet grunn med egne midler, 
men opplevd forsinkelser på grunn av søknader om utkjørsel, bygging i LNF-område, hensyn til 
kulturlandskap og behandling etter jordloven. Tiltaket videreføres når tillatelser er i orden.

Sykkelrute 3 i Sarpsborg: Sentrum-Hafslundsøy, fase 1: Bru over Glomma, tiltaksnummer 3.8
Sykkelrute 3 i Sarpsborg mellom sentrum og Hafslundsøy skal opparbeides. Fase 1 er bygging 
av ny sykkelbru mellom Opsund og Hafslundsøy. Dette er hovedtiltaket for sykkel i Sarpsborg 
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hvor hensikten er å øke bruken av sykkel, samt redusere biltrafikken. Tiltaket er forsinket. 
Årsaken er at tilbud på bygging lå langt høyere enn forutsatt. Prosjektering av rimeligere 
bru og ny tilbudskonkurranse er neste skritt. Kun plan/prosjekteringsmidler er brukt i 
2014, og ubrukte midler søkes overført.

Utrede indre sentrumsring, tiltaksnummer 3.12
Utredningen om indre sentrumsring anbefaler at tiltak på det overordnede vegnettet 
(Nordre Tangent og riksvei 110) gjennomføres før det gjøres tiltak på bygatenettet. På 
grunn av behov for fire felt på indre sentrumsring kan ikke traseen gå i Damstredet slik 
som tidligere forutsatt. En slik løsning er det ikke plass til uten at man berører kirkegården. 
Det foreslås derfor ny trase nord for Glemmen kirke. I dette området er det så store 
geotekniske utfordringer, at konsulenten ikke anbefaler bygging uten at veg og bane løses 
i sammenheng. Ubrukte midler 2014 søkes overført til 2015 og brukt til videre planlegging 
av bygatenettet.

Prosjektering for sykkel, gange og kollektivtransport i Fredrikstad, tiltaksnummer 3.13
Hensikten med prosjektet var opprinnelig å definere framtidige gatetverrsnitt som legger 
til rette for gående og syklende samt kollektivtrafikk i bygatenettet. Avklaringene har tatt 
tid, jfr. tiltak 3.13. De budsjetterte midlene er omdisponert til å omfatte regulering av 
Borggata, som nå forberedes. Ubrukte midler for 2014 søkes overført til 2015 for dette 
formålet.

6. Søknad om overføring av ubrukte midler til 2015

Vi viser til omtale av påbegynte og gjennomførte tiltak i forrige kapittel, og til 
begrunnelse for at noen av tiltakene er forsinket. I det første året av avtaleperioden for 
belønningsmidlene, har gjennomføringsorganisasjonene også måttet fullføre tidligere 
arbeidsoppgaver. 

Vi søker derfor om at ubrukte midler fra 2014 på i alt 27,78 millioner kroner overføres 
til 2015. 

7. Budsjett 2015 og Handlingsplan 2016-2017    

I revidert søknad er det angitt følgende fordeling av belønningstilskuddet på 
ulike tiltaksgrupper for hele perioden:

1. Restriktive tiltak overfor biltrafikken 47 mill. kr
2. Tiltak for kollektivtransport 70 mill. kr
3. Tiltak for sykkel og gange 81 mill. kr
4. Informasjon og holdningsskapende arbeid 7 mill. kr
5. Prosjektledelse og administrasjon 10 mill. kr

Foreløpig budsjett i millioner 215 mill. kr

Vedlagte budsjett for 2015 og Handlingsplan for 2016-2017 viser en mer detaljert plan for 
hvordan disse rammebeløpene er tenkt disponert.


