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Den 27. august 2013 inngikk Østfold fylkeskom-
mune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kom-
mune en avtale med Samferdselsdepartementet 
om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport 
og mindre bilbruk for perioden 2014-2017. Avtalen 
omfatter tilskudd på tilsammen 215 millioner  
kroner som på visse vilkår utbetales over  
fireårsperioden.

Mål for avtaleperioden er: 
«I avtaleperioden skal det bli bedre framkommelig- 

het, miljø og helse. Personbiltrafikken skal ha 

nullvekst, med utgangen av 2013 som referanse- 

tidspunkt. Antall kollektivreiser samt gang- og 

sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser  

med privatbil.»

På bakgrunn av avtalen har Nedre Glomma fått 
utbetalt et belønningstilskudd på 50 millioner 
kroner 2015. I tillegg ble regionen innvilget 10 
millioner kroner i ekstra belønningstilskudd for 
2015. Dessuten ble 27,78 millioner kroner overført 
fra budsjettet for 2014, slik at det samlet har vært 
87,78 millioner kroner til disposisjon for tiltak med 
belønningstilskudd i Nedre Glomma i 2015.

Denne årsrapporten viser hvordan utviklingen i 
persontransporten i Nedre Glomma har vært det 
siste året. Årsrapporten viser også en økonomisk 
oversikt over hvordan belønningstilskuddet er 
brukt til nå, samt planlagt bruk i 2016 og 2017. 
Rapport om gjennomføringen av tiltakene i 2015 
følger rett bak den økonomiske oversikten.

Innledning1.



Trafikkregistreringene viser en dempet vekst i 
personbiltrafikken i Nedre Glomma. I 2015 har det 
vært en vekst på 0,9 prosent i personbiltrafikken  
i 14 registreringspunkter på riks- og fylkesveier.  
I 2014 var veksten på 1,1  prosent. Til sammen- 
ligning var trafikkveksten på 2,5 prosent i 2013, 
før avtale om belønningstilskudd ble inngått.

Resultatene fra trafikktellinger varierer noe fra år 
til år. Avhengig blant annet av befolkningsvekst, 
samfunnsøkonomiske forhold og værforhold.  
Trafikkutviklingen bør derfor sees over flere år før 
det er mulig å si noe sikkert om virkningen av tiltak 
i belønningsordningen. Det er likevel logisk at redu-
sert vekst i personbiltrafikken henger sammen med 
bedre tilbud for kollektiv, sykkel og gange. 

Belønningstilskuddet er blitt brukt til å øke fre-
kvensen på Glommaringen, opprette nye busslinjer 
til det nye sykehuset Østfold på Kalnes, redusere 
billettpriser på buss, i tillegg til omfattende hold-
ningskampanjer for å få flere til å reise kollektivt. 
Antall busspassasjerer på Glommaringen har 
økt med 8,5 prosent.  

Belønningstilskuddet har også blitt brukt til å øke 
frekvensen på byfergene i Fredrikstad, nytt ferge-
leie og kampanje for økt bruk av fergene. Fergene 
har hatt passasjervekst også i 2015.

Sykkeltellingene viser en svak nedgang på de fleste 
tellepunktene. Det er en utfordring å få registrert 
alle syklister som passerer et punkt, og det er 
mange sykkelruter som leder utenom tellepunktene. 
Nye sykkelveier kan også påvirke rutevalg. Det er 
særlig sykling i sommermånedene som er lavere i 
2015 enn i 2014, og det skyldes nok en kjølig og 
nedbørrik sommer i 2015. 
Omtalen av tiltak med belønningstilskudd i kapittel 
3 viser at det er flere store tiltak for sykkel som er 
påbegynt i 2015, og som fullføres i 2016 og 2017.

Reisevaneundersøkelsene viser at av de som har 
kortere reisevei enn én kilometer til arbeid, er det 
21 prosent som kjører bil til jobb, og at nesten alle 
har gratis parkeringsplass på jobben. Det viser 
at det er et stort potensial for mer miljøvennlige 
arbeidsreiser. 

For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken 
2013-2017, må vi ha en nedgang på to prosent i 
løpet av 2016 og 2017. Vår konklusjon ved inn-
gangen til 2016, er at gjeldende planer for bruk av 
belønningstilskuddet, og øvrige planer for areal- 
og transportutviklingen i Nedre Glomma, vil føre 
til at målet i belønningsavtalen blir oppfylt. Det er 
per i dag ikke nødvendig med noen stor revisjon 
av planlagte virkemidler for resten av belønnings-
perioden.

Vi begrunner dette hovedsakelig med tre forhold:
• Innføring av bompenger rundt bysentra er det 

bilrestriktive virkemiddelet som vil gi størst 
effekt. Alt tyder på at bomringen rundt  
Fredrikstad kommer på plass høsten 2017.

• Bypakke Nedre Glomma har startet en utred-
ning om felles, regional parkeringspolitikk, og 
vil i løpet av 2017 være i posisjon til å vedta en 
parkeringspolitikk som er egnet til å nå målene 
om nullvekst i biltrafikken.

• Vi er på riktig vei; flere tar buss og ferge og 
flere av tiltakene for kollektiv, sykkel og gange 
har ennå ikke slått ut i full årsvirkning. Særlig 
kampanjer for å endre kultur og holdninger, må 
virke over tid før de gir resultater. 
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 I november 2015 åpnet det nye Sykehuset Østfold på Kalnes i 

Sarpsborg. De ni nye rutene til/fra Kalnes har bidratt sterkt til  

at antall busspassasjerer i Nedre Glomma økte i 2015.



Partene har avtalt 
14 trafikkregistre-
ringspunkter som 
skal brukes til å følge 
opp målet 
om nullvekst. 

Se kartet.

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 tilsvarende tall kun for riksvei 111 (Hvidsten) og E6.

Telle- 
punkt Sted

2013
basis

vekst
  i % 2014

vekst
  i % 2015

vekst
  i %

100011 Værstebrua 8411 9205 9,4 8895 - 3,4

100147 Kråkerøybrua 9968 10020 0,5 10911 8,9

100227 Fredrikstadbrua øst 27554 27645  0,3 27234 - 1,5

100144 Seut-Simo, rv.110 23820 24100 1,2 23951 - 0,6

101002 Veumveien 7590 7494 -1,3 7559 0,9

100145 Glemmen, fv.109 22733 23553 3,6 23855 - 1,3

100012 Stabburet, fv. 109 25477 24841 -2,5 24324 - 2,1

100163 Rolvsøysund, fv.109 15516 15518 0,0 15392 - 0,8

100004 Hvidsten, fv. 111 7937 2,6 7999 0,9 8238 3,0

100183 Sarpsfossen bru 19873 19808 -0,3 19687 - 0,6

100010 Tune kirke 12590 12872 2,2 12963 0,7

100267 Torsbekkdalen 7696 7634 -0,8 7597 - 0,5

100235 Fylkeshuset 5841 5758 -1,4 5949 3,3

100001 Sandesund syd, E6 29743 2,5 30668 3,1 32606 6,3

Sum Nedre Glomma 224749 (2,5) 227115 1,1 229161 0,9

Årsdøgntrafikk og prosentvis vekst for registreringspunkter i Nedre Glomma.

Trafikkutvikling for personbiler 
i Nedre Glomma 

2.1
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Merknader til enkelte av registreringspunktene
• 100011: Værstebrua og 100147 Kråkerøybrua 

må vurderes i sammenheng, da de er alter-
native bruer mellom Fredrikstad sentrum og 
Nordre Kråkerøy. Kråkerøybrua var stengt i en 
periode i 2014, noe som skjøv en del trafikk 
over på Værstebrua. I 2015 er fordeling på 
bruene normalisert. Værsteområdet er fortsatt 
under utbygging, mål om nullvekst gjelder ikke 
absolutt på hver enkelt strekning.

• 00001 E6, Sandesund syd: Økningen på 6,3% 
kan skyldes at Sarpsfossen bru har nådd kapa-
sitetsgrensen, særlig i rushtiden. Noe lokal-
trafikk velger derfor Sandesundbrua, som har 
bedre framkommelighet. Til sammenligning 
viser tellepunkt på E6 Svinesund en økning 
på 1,8%, og tellepunkt ved Storebaug, Rygge 
viser en økning på 3,8 prosent.

Resultatet av trafikktellingene varierer noe fra år 
til år, avhengig blant annet av befolkningsvekst, 

samfunnsøkonomiske forhold, vær, andre trafikk-
tiltak med mer. Sikre tall for trafikkutviklingen får 
vi først når vi ser utviklingen over flere år. 

Langs Glommaringen (uthevet med gul farge i  
tabellen på side 8) har det samlet sett vært en 
nedgang i personbiltrafikken på 0,5 prosent fra 
2014 til 2015. En av forklaringene til dette kan 
være det gode busstilbudet og kampanjene for  
å reise kollektivt.

De lokale tiltakene i belønningsordningen har 
begrenset virkning for trafikken på E6 (Sande-
sundsbrua). Uten E6-trafikk i tabellen over er 
trafikkveksten i Nedre Glomma +0,05 prosent. 
Tilsvarende tall i fjor var + 0,8 prosent.

Målet om nullvekst i personbiltrafikken gjelder  
selv med økt antall innbyggere. For å vurdere  
effekten av tiltakene er det likevel interessant  
å se på økningen i folkemengden:

Kommune 
1.januar 

2013
vekst
  i %

1. januar 
2014

vekst
  i %

1.januar 
2015

vekst
  i %

1.januar 2016 *
beregnet

vekst
  i %

Sarpsborg  53.696 0,7  54.059 0,7 54130 0,1 54.710 1,0

Fredrikstad 76807 1,6 77591 1,0 78152 0,7 78.962 1,0

Hvaler 4284 1,9 4386 2,4 4457 1,7 4.524 1,0

Beregnet folkemengde* i Nedre Glomma 01.01.2016   (kilde: SSB)

*endelig tall for folkemengde pr. 1.januar 2016 kommer i februar



I tabellen over har vi valgt å vise passasjertall uten 
skoleskyss, siden det er antall busspassasjerer over 
18 år som må øke hvis personbiltrafikken skal gå 
ned. Statistikken for alle billettyper viser at antall 
buss-passasjerer i Nedre Glomma økte fra 4 420 
405 passasjerer i 2014 til 4 61  676 i 2015, en  
økning på 4,3 prosent. 

Belønningsavtalen gjør det mulig å kjøre med dob-
bel frekvens på Glommaringen i rushtiden. Det betyr 
åtte avganger per time hver vei. Dette ble innført fra 
og med 2014, og ga en økning på over 11 prosent 
det første året. I 2015 er det ikke satt i verk ytter-
ligere frekvensforbedringer, men billettprisene på 
buss i Nedre Glomma er noe redusert ved innføring 
av «Nedre Glomma-kortet» og mobilbillett. Det er 
også gjennomført omfattende markedsførings- 
kampanjer ved lansering av nye betalingsformer og 
busstilbud til det nye sykehuset Østfold på Kalnes. 
Dessuten har Østfold kollektivtrafikk, ved hjelp av 
belønningstilskudd, gjennomført en omfattende 
holdningskampanje for å få flere til å ta bussen. 
Kampanjen er blitt lagt godt merke til, og ble 
plukket ut som kvartalsvinner av «Ille bra-prisen» 
av Fredrikstad Blad. Utviklingen i passasjertall for 
Glommaringen er fortsatt positiv, med en vekst på 
8,5 prosent. 

Ved det nye sykehuset er det et mål at maksimum 
60 prosent av reisene skal foregå med egen bil.  
Siden arbeidsreisene utgjør en stor andel av rei-
sene, er det satt opp egne bussruter tilpasset 
vaktskifter ved sykehuset og bosted for flest mulig 
av de ansatte. Noen bussruter er også lagt om 
slik at de går til sykehuset. I alt er det ni bussruter 
som markedsføres under navnet «Puls», som er 
betegnelsen på busstilbudet til Kalnes.  Dette har 
resultert i ca. 500 påstigninger på Kalnes hver dag 
(retur-reiser). Dersom alle busspassasjerene hadde 
kjørt sin egen bil til og fra Kalnes, ville dette utgjort 
en økning i biltrafikken på ca 1000 kjøretøy per 
døgn (ÅDT).

De nye rutene til/fra Kalnes bidrar sterkt til at antall 
busspassasjerer i Nedre Glomma økte i 2015, selv 
om helårsvirkningen ikke vises før i 2016.

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 3.228.270 1.060.430

2014 3.284.084 1,7 1.178.305 11,1

2015 3.393.526 3,3 1.278.527 8,5

Antall busspassasjerer per år.  (uten skoleskyss, men inkl mobillett og andre som registreres manuelt)

Busspassasjerer2.2
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Bedre framkommelighet for buss vil være avgjø-
rende for videre positiv passasjerutvikling i Nedre 
Glomma. Særlig Glommaringen sliter i dag med 
store forsinkelser på grunn av kø. Den langsikti-
ge løsningen er utbygging av vegnettet gjennom 
Bypakke Nedre Glomma slik at ett kjørefelt kan 
forbeholdes kollektivfelt/sambruksfelt. Det er imid-
lertid også vurdert hva som kan gjøres på kort sikt 
for å bedre framkommeligheten, fortrinnsvis uten 
krav om reguleringsplan, jfr. tiltak 2.01 i oversikt 
over belønningstilskudd. I 2014 ble det tatt i bruk 
kollektivfelt på fylkesvei 109 Rolvsøysund bru og 
ved riksvei 111 Årum. 2015 er det første året med 
helårsvirkning av disse framkommelighetstiltake-
ne. Ved hjelp av belønningstilskudd er det i 2015 
startet arbeid med ytterligere to korte kollektivfelt; 
fylkesvei 109 ved Rolvsøy kirke og riksvei 111 ved 
Rakkestadsvingen. I tillegg planlegges ny bru med 
kollektivfelt over E6 på Årum.

Østfold kollektivtrafikk gjennomfører hvert kvartal 
en undersøkelse om tilfredsheten med busstilbu-
det blant busspassasjerene. På en skala fra 1 til 
5, liggere svarene godt over 4 på alle forhold som 
etterspørres. Dette er høyt, også sammenlignet 
med tilsvarende undersøkelser på andre trans-
portformer. Punktlighet er imidlertid et forhold der 
tilfredsheten er lav. Glommaringen skårer spesielt 
dårlig på spørsmål om tilfredshet med overholdelse 
av rutetabellen. Dette understreker behovet for 
fremkommelighetstiltak, både på kort og lang sikt, 
samt informasjon i sanntid med bedre informasjon 
om avvik før og underveis på reisen. 

Passasjerutvikling Linje 200 Glommaringen
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Diagrammet viser månedsvis passasjerutvikling for busslinje 200 Glommaringen.



Sykkeltellinger har større unøyaktigheter enn 
telling av biler. Lette sykler (mye aluminium og 
karbon) gjør ikke alltid utslag på registreringene. 
I tillegg kan syklistene kan velge mellom mange 
ulike steder å sykle. Antallet som passerer innenfor 
det området hvor registreringen skjer, kan variere. 
Tellesøylene er mer et tiltak for å fokusere på at 
flere bør sykle, enn det er et vitenskapelig grunnlag 
for transportvaner.

En hovedårsak til nedgangen i antall registrerte 
syklister kommer tydelig fram ved å se på tallene 
per  måned. Nesten all nedgang på årsbasis skyldes 
nedgang i sommermånedene, og særlig i juli. Det er 
naturlig å se på sammenhengen med en fin sommer 
i 2014 og en nedbørrik sommer i 2015. Tallene fra 
fergene i Fredrikstad bekrefter dette. På fergene blir 
antall syklister telt manuelt, og tellingene også på 
fergene viste en klar nedgang i juni og juli.

Reisevaneundersøkelsene (RVU) viser at ca. fem 
prosent av reisene i Nedre Glomma i 2013/2014  
ble foretatt med sykkel. Dette er samme andel som 
ved RVU 2009. Ved overgang til kontinuerlige  
undersøkelser, blir RVU et bedre verktøy til å måle 
utviklingen i andel sykkelreiser. 

Trygge og sammenhengende sykkelveier har stor 
betydning for antall syklister. Det er åpnet flere 
nye sykkelfelt i slutten av 2015. Blant annet er det 
åpnet sykkelfelt i Storgata i Sarpsborg sentrum (fra 
Bussterminalen til kryss med fylkesvei 109 i San-
desund), jf. tiltak 1.06. Dette er også et bilrestriktivt 
tiltak da gateparkeringen er fjernet for å få plass til 
tosidig sykkelfelt. 

Langs riksvei 110 (innfartsåren til Fredrikstad fra 
vest) er utbyggingen til fire felt i gang på streknin-
gen Ørebekk-Simo. Her skal en sammenhengende, 
separat sykkelvei uten kryssinger stå ferdig høsten 
2017. I utbyggingsperioden legges det tilrette for 
sykkel og gange.   

Fergestrekningene er å regne som en del av sykkel-
vegnettet. I 2015 var det ca. 306 000 av passasje-
rene på ferge som hadde med seg sykkel, altså ca. 
1/3 av passasjerene. Antallet syklister på fergene 
økte med 18 prosent totalt i 2015, til tross for  
nedgangen i sommermånedene.

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

I tillegg har vi fem sykkeltellesøyler som teller kontinuerlig – se antall passeringer i tabellen nedenfor.

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

*) Fv.109 ved Amfi Borg.  Registering i 7 måneder. **) Fv.118. Registering i 10 måneder i 2014.

***) Fv.109 ved Wilbergjordet – nytt fra desember 2014 

Tellepunkt Sted
2013 

(basis)
% 

vekst 2014
% 

vekst 2015 % vekst

102001 Steffensjordet 203 4,4 223 9,9 244 9,4

100000 Borregårdsbakken 208 2,8 225 8,2 208 -7,5

100002 Tune kirke 173 78,4 182 5,2 157 -13,7

Sted Passeringer 2014 Per døgn 2015 Pr. døgn

Nygaardsgata 193.973 531 177.986 488

Mosseveien 165.928 455 149.142 409

Alvim 24.016 *) 113 34.855 96

Borregårdsbakken 83.107 **) 273 87.404 240

Wilberg Atrium -***) 36.523 100

Sykkeltellinger2.3
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     På sykkel i Sarpsborg, her ved bussterminalen.



I Fredrikstad er det passasjerferge på 3 strekninger:
• Cicignon-Gamlebyen (på tvers av Glomma), 

”Gamlebyferga”
• Gamlebyen-Gresvik (på Vesterelva), ”Byferga”
• Lisleby – Selbak (på tvers av Glomma)

Fra 2013 ble fergene gratis. Utgiftene dekkes av 
Fredrikstad kommune. 

Gratis ferge førte til at antall passasjerer økte med 
130% fra 2012 til 2013.

Gjennom belønningstilskudd i 2014 ble det kjøpt 
inn ny ferge og frekvensen ble doblet på Byferga fra 
1. juli 2014 (til to avganger per time). Bedre tilbud 
resulterte i en stor økning i antall passasjerer, jfr. 
tabellen. Mot slutten av 2015 ble det opprettet et 
nytt fergeleie på Kråkerøy. 

For de andre strekningene var det ingen endring av 
tilbudet i 2015 som skulle tilsi endring i passasjer-
tallet. Nedgangen i passasjerer på Gamleby-ferga 
skyldes i all hovedsak en nedgang i tallene for juni 
og juli, som er de månedene med størst trafikk. 

Sommeren 2014 var svært godt egnet til sykkel- 
turer/fergeturer i Fredrikstad, mens sommeren 2015 
hadde mer nedbør enn normalt. For mange er en 
fergetur ikke bare en transportetappe, men også en 
opplevelse, og da fortrinnsvis i godt vær. Nedgan-
gen på Gamlebyferga kan også skyldes at mange 
ansatte ved sykehuset Østfold benyttet ferga til og 
fra jobb, før sykehuset flyttet til Kalnes.

På slutten av året ble det gjennomført en markeds- 
kampanje for økt bruk av fergene. Målet er å nå 
1 million passasjerer i 2016.

Tabellen viser antall passasjerer per år 

på de tre ulike fergestrekningene i 

Fredrikstad. *) ruten startet i juni 2013

Strekning 2013 2014 2015

Gamlebyen 674.169 694.871 626.006

Byferge 107.827 190.402 264.007

Selbak-Lisleby 43.112 *) 70.982 79.361

SUM 825.000 956.255 969.374

I 2015 ble det etablert et nytt fergeleie på Værste 

i Fredrikstad.

Passasjerer på ferge2.4



side 15

0

10

20

30

40

50

60

70

MC/AnnetKollektivtBilpassasjerBilførerSykkelTil fots

12
17

66

59
62

55

12 1011 11
8

6 6
1 1 1 1

7

15

21

3
6 5 5

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 
2013/2014 viser ingen store endringer i reisevaner 
fra forrige undersøkelse (2009). Ved begge under-
søkelser bestilte Nedre Glomma et tilleggsutvalg 
av intervju-personer for å få sikrere svar. Intervju-
ene ble foretatt høsten 2013, altså før perioden 
for avtalen om belønningstilskudd. Rapporten fra 
2013/2014 er likevel en nyttig basis for senere 
undersøkelser om reisevaner.

Hovedfunn fra RVU 2013/2014 
i Nedre Glomma:
• I gjennomsnitt foretar bosatte i Sarpsborg og 

Fredrikstad 3,2 reiser i snitt hver dag. Dette har 
ikke endret seg siden 2009/10. Antallet reiser 
per dag/person skiller seg ikke ut fra resten av 
landet. 

• 62 prosent av reisene gjennomføres som  
bilfører i de to kommunene. 

• De fleste reisene ender og starter innenfor 
hver av kommunene (75 prosent i Fredrikstad 
og 72 prosent i Sarpsborg). Ellers går reisene 
enten til nabobyen (Fredrikstad eller Sarps-
borg) eller til andre deler av Østfold fylke. Kun 
tre prosent av reisene som starter i Sarpsborg 
eller Fredrikstad ender i Oslo/Akershus. 

• De fleste av reisene i de to kommunene 
foretas i forbindelse med arbeid (22 pro-
sent), handle/service (29 prosent) og med 
fritid (18 prosent). 

• 73 prosent av arbeidsreisene i Sarpsborg 
og Fredrikstad foretas med bil som fører. 
Bilførerandelen på arbeidsreiser er høyere 
i disse to kommunene sammenliknet med 
landsgjennomsnittet (62 prosent). 

• -  2 prosent i Fredrikstad og Sarpsborg har  
   under 1 kilometers reiseavstand til jobb.

• - 31 prosent i Fredrikstad og Sarpsborg har  
  1-4,9 kilometers reiseavstand til jobb.

• - 24 prosent i Fredrikstad og Sarpsborg har  
  5-10 kilometers reiseavstand til jobb

• 57 prosent har reiseavstand under 10 km 
til jobb, noe som normalt tilsvarer en høy 
andel som går, sykler eller tar buss. 

• Likevel er det:
•  - 21 prosent av de med reiseavstand på    

   0-1 kilometer som kjører bil til jobb 
•  - 52 prosent av de med en reiseavstand på   

   1-4,9 kilometer som kjører bil til jobb
•  - 80 prosent av de med en reiseavstand på  

   5-10 kilometer som kjører bil til jobb
• Handle- og servicereiser utgjør 29 prosent 

av alle reisene som bosatte i Sarpsborg og 
Fredrikstad foretar. Dette har ikke endret 
seg siden 2009/10. De fleste handle- og 
servicereisene gjelder innkjøp av dagligva-
rer (62 prosent) og foretas først og fremst 
innenfor hver av kommunegrensene. De 
fleste handle- og servicereiser i Sarpsborg 
og Fredrikstad foretas med bil. 

Sarpsborg (N=2151)

Fredrikstad (N=2997)

Sarp/Fred (N=5148)

Hele landet (N=199854)

Transportmiddelbruk på reiser foretatt av bosatte i Sarpsborg, Fredrikstad og i hele landet. 

Kilde: TØI rapport 1414/2015, Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/2014

Reisevaneundersøkelser2.5



Tabellen viser forbruk 2014, budsjett 2015, forbruk 
2015 og hvilke beløp som søkes overført til 2016.
Tabellen viser samtidig planlagt bruk av resten av 
avtalte belønningstilskudd (budsjett 2015 og 
Handlingsplan 2016). Alle beløp er i millioner koner.

For beskrivelse tiltakene viser vi til rapportskjemaet 
som følger bak økonomioversikten. 

Ti
lt

ak Brukt 
2014

Til  
disp. 

2015*
Brukt 
2015

Søkt 
overf. 
2016

Budsj. 
2016

HP 
2017

1 BILRESTREKTIVE TILTAK  

1.01 Pellygata/Kirkegata: tilrettelegge bedre for buss og 

sykkel. 

2 0,52 1,48 0 0

1.02 Fv.118 Kollektivprioritering i 3 lyskryss på fv.118  i 

Sarpsborg

3 0

1.04 Etablere bussvei Ambjørnrød – Gluppe i Fredrikstad 2 4

1.06 Sykkelrute 10 i SK: Bussterminalen – Sandesund, 1,3 km 3,0 7 2,34 4,66 0 0

1.07 Etablere sykkelfelt i Ferjestedsveien i Fredrikstad 0,2 0 0,2 0 0

1.08 Sykkelparkering, Fredrikstad sentrum 0 1

1.09 Sykkelparkering, Sarpsborg sentrum 0 1

1.10 Innføre boligsoneparkering i Sarpsborg sentrum 1 0,27 0 0

1.11 Utrede felles regional p-politikk 1,2 0 1,2 0 0

1.12 Oppgradere gågata i Sarpsborg 2,42 12,58 12,58 0 0

1.13 Opprusting av Glengsgata, forbedring for gange/sykkel 1,5 1,67 0 0

Udisponert mindreforbruk i 2015, søkt overført til 2016 0,56

 SUM, tiltaksgruppe 1   5,42 25,48 17,38 8,1 5 6

2 KOLLEKTIVTRANSPORT

2.01 Tiltak for bedre framkommelighet for buss 1,1 7 0,44 6,56 4,8 6

2.02 Innføre Nedre Glomma-kort 2 2 2 2

2.03 Frekvensøkning på Glommaringen i rushtiden 10 10 10 10 10

2.04 Etablere sanntidsinfo på bussholdeplasser  3 3

2.05 Økt bruk av fergene i Fredrikstad 11,78 3,5 3,5 2,6 2,6

2.06 Tilskudd til nye bussruter til Kalnes («Puls 3 3,0 0 0

2.07 Oppgradering av bussterminal, Sarpsborg 1,5 0

SUM, tiltaksgruppe 2              22,88 25,5 18,94 6,56 23,9 23,6

3 SYKKEL OG GANGE  

3.01 Glommastien 1,16 1,84 1,71 0,13 0 0

3.02 Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby 3,8 1,99 1,81 6,3 7

3.05 Sykkelrute 16A i Fredrikstad: Nabbetorp 2 6

3.06 Sykkelrute 5 i Fr.stad: Etablere Park & Ride, Skåra 1,7 1,37 0,33 0 0

3.07 Sykkelrute 1 i Sarpsborg, Sentrum-Grålum, kulvert under fv.118 2,5 10

3.08 Sykkelrute 3 i Sarpsborg, inkl ny sykkelbru over Glomma 1,01 12 1,15 10,85 5 7

3.09 Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund-Spikerbukta 2 0

3.10 Sykkelparkering Fredrikstad 1 0 1 1 0

Bruk av belønningstilskuddet  (i mill. kr)3.
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3.12 Utrede Indre sentrumsring i Fredrikstad 0,8 0,8 0 0

3.14 Parallelloppdrag Grønli st. og evt. Sarpsborg st. 1,6 0,3 1,3 0 0,4

3.15 Sykkelparkering Sarpsborg st. 1,5 1,43 0 0

3.16 Trafikkopplæring (sykkel), Inspiria science center   1,8 0,42 1,38 0 0

3.17 Parkering ved byferga på Gressvik 0,22 0 0,22 0 0

3.18 Forlenget sykkelfelt i Korsgata 2,2 1,71 0 0

3.19 Midlertidig sykkelsti gjennom Greåkerdalen 0,2 0 0,2 0 0

3.20 Sykkelkurs for innvandrerkvinner 0,05 0 0,05 0 0

3.21 Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs/Knipleparken 0,23 0 0,18 0 0

3.22 Fortau, Skjærviken 0,2 0 0,2 0 0

3.23 Piggdekk-kampanje, sykkel.  0,1 0,86 0 0

3.24 Økt bruk av el-sykler .  0,6 0 0,6 0 0

Udisponert mindreforbruk i 2015, søkt overført til 2016 0,62

SUM, tiltaksgruppe 3  2,17 29.84 10,95 18,87 18,8 30,4

4 KOMMUNIKASJON / PROSJEKTLEDELSE    

4 Kommunikasjonsarbeid, holdningskampanjer mm 0,35 3,85 3,44 0,41 2 2

5 Prosjektledelse, lønn, møteutgifter, kurs mm 1,40 3,6 2,04 1,56 2,5 2,5

SUM TOTAL        32,22    89* 52,76 35,02 52,2 64,5

Mottatt belønningstilskudd fra Samferdselsdepartementet 60 50 

+10

50 55 

*) Til disposisjon i 2015: overførte midler fra 2014 (27,78 mill. kr) + renter (1,22 mill. kr) + avtalt tilskudd

     (50 mill. kr) + ekstra belønningstilskudd 2015 (10 mill. kr).



Belønningstilskudd 2015 -  Beskrivelse av tiltak og rapport om gjennomføring

Nr. Tiltak Ansv.

1.01 Pellygata/Kirkegata: tilrettelegge bedre for buss og sykkel            SK

Enveiskjøring i Pellygata (fra sentrum) med tosidig sykkelfelt, og nye holdeplasser i Kirkegata 

(for buss inn mot sentrum). Arbeidet er startet opp, og fullføres vår 2016. Noen kostnader fra 

2015 er ikke fakturert, og mindreforbruk fra 2015 bør overføres til 2016 for å finansiere 

ferdigstillelse av tiltaket.                 

1.06 Sykkelrute 10 i SK: Sykkelfelt fra Bussterminalen – Sandesund       SK

Fjernet P-plasser i Storgata mellom R. Amundsensgt. og kryss med fv.109, og anlagt tosidig  

sykkelfelt, 1,3 km. Vegen opprustet med nytt dekke, kantstein, oppmerking og skilting. 

Ivaretatt grøntrabatt/allé.  Arbeidet er avsluttet, men det meste av faktureringen kommer på 

regnskap for 2016.

1.07 Etablere sykkelfelt i Ferjestedsveien i Fredrikstad   FK

Det er planlagt å fjerne P-plasser og merke opp sykkelfelt i eksisterende vei, ca 300 meter. 

Tiltaket skulle gjennomføres høsten 2015 etter flyttingen av Sykehuset Østfold, men pga mye 

nedbør ble tiltaket utsatt til våren 2016.

1.10 Innføre boligsoneparkering i Sarpsborg sentrum/Kulås øst SK

Nødvendige tiltak er gjort for å gjennomføre vedtatt boligsoneparkering. Mindreforbruket på kr 

730.077kr ble delvis brukt til å dekke merforbruk på tiltak 1.13.,og resten (556.826kr) søkes 

overfor til andre bilrestriktive tiltak i 2016.

1.11 Utrede felles regional p-politikk  BNG/SK

Det er lyst ut en tilbudskonkurranse for å kartlegge parkeringssituasjonen og –politikken i de 

to byene og anbefale en felles, mer restriktiv P-politikk for Nedre Glomma. Kontrakt skrives i 

februar 2016.

1.12 Oppgradere gågata i Sarpsborg     SK

Gågata er opprustet med vekt på estetikk og prioritering av gående på bekostning av bil, 

særlig i kryss. Dette for å styrke sentrum. Flere tverrgater er blitt enveiskjørte. Løsningene 

henger sammen med tiltak 1.01

1.13 Opprusting av Glengsgata, forbedring for gange/sykkel    SK

Tilleggsprosjekt til 1.12. Gata er innsnevret og enveiskjørt. Fortau er gjort bredere og en del 

p-plasser er fjernet. Merforbruk på 173.251kr i forhold til budsjett 2015 er dekket av mindre-

forbruk på tiltak 1.10 .

Ansvarlige: 

ØFK = Østfold fylkeskommune 
SK =  Sarpsborg kommune 
FK =  Fredrikstad kommune 
SVV =  Vegvesenet 
JBV =  Jernbaneverket 
BNG =  Bypakke Nedre Glomma

Alle tall i millioner kroner.

Påbegynt

Gjennomført
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2.01 Tiltak for bedre framkommelighet for buss.  SVV

Tiltaket er budsjettmessig en samlepost for flere kortsiktige tiltak for å bedre framkomme-

ligheten for buss, i påvente av en bompengefinansiert utbygging av vegnettet med kollek-

tivfelt el. sambruksfelt. 

a. Kollektivfelt på Rolvsøysund bru ble ferdig i 2014, men et mindre sluttoppgjør er fakturert i 2015.

b. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for utbygging av et kollektivfelt ved Rolvsøy kirke, bl.a. 

ved å benytte eksisterende holdeplass og kontrollplass. I tillegg ble ervervet noe areal, slik at feltet 

blir ca 200 m, men dette medførte at byggestart ble utsatt til 15.02.2016.

c. Kollektivfelt på rv.111 inn mot Rakkestadsvingen i Fredrikstad. Det er skrevet avtale om innløsning 

av et bolighus, etter litt forsinkelser. Erstatningen utbetales og anlegges gjennomføres i 2016.

d. Trafikkanalyse Rakkestadsvingen-St.Croix er så vidt startet opp, men utgiftene kommer i 2016.  

Tiltak for bedre framkommelighet for buss på denne strekningen må innarbeides i budsjettet.

2.02 Innføre Nedre Glomma-kort     ØFK

Tidligere takstsone 1 og 2 erstattet med et eget kort for Nedre Glomma (uavhengig av 

kommunegrensen). Markedsføring og beregnet netto tap for ØKT er erstattet med 

belønningstilskudd.

2.03 Frekvensøkning på Glommaringen i rushtiden    ØFK

Doble antall avganger til 8 avganger pr. time hver vei i rushtiden. Økte netto driftskostnader 

hvert år dekkes av belønningstilskudd.

2.05 Økt bruk av fergene i Fredrikstad  FK

Dette er en samlepost for flere tiltak som skal gi økt fergetrafikk

a. Driftstilskudd til drift av doblet frekvens (hver halvtime) på byferga til Gresvik.

   I 2014 ble det også gitt belønningstilskudd på 10 mill.kr. til ny ferge.

b. Bygging av nytt fergeleie på Kråkerøy

c. Markedsføringskampanje (annonse, kinoreklame mm) høsten 2015.

2.06 Tilskudd til nye bussruter til Kalnes («Puls»)   

Det ble bevilget et engangstilskudd (rund sum) til ØFKs nye ruter til nytt sykehus, for å gi 

mulighet for økt markedsføring, og gratis buss for ansatte den første måneden.

ØFK

3.01 Glommastien    FK

Tiltaket gjelder rehabilitering av sykkelstien på begge sider av Glomma mellom byene, med 

et totalt budsjett på 3 mill kr, fordelt på 2014 og 2015. Tiltaket er i all hovedsak gjennomført, 

men det er behov for resterende midler overført til 2016, for utbedring av en rasutsatt stre-

kning, og en siste finpuss etter vinteren, før en markering av «gjenåpningen» av Glommastien.

3.02 Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby   FK

a. Fortau langs Fagerliveien er ferdigstilt.

b. Det er varslet oppstart av reguleringsplan for g/s-vei langs Lisleby allé. Arbeidet pågår, løs-

ningen er usikker, og dermed er også videre framdrift usikker. Mindreforbruket (1.813.991kr) 

bør overføres til 2016, men rapport pr. 1.tertial 2016 bør avgjøre om midlene bør overføres til 

andre g/s-tiltak.

3.06 Sykkelrute 5 i Fr.stad: Etablere Park & Ride, Skåra  FK

Hensikten er å legge til rette for sykling til/fra sentrum. Kommunen har bidratt med grunner- 

verv. Belønningstilskudd er brukt til opparbeide avkjørsel og P-plass, og til innkjøp av syk-

kelbokser for trygg oppbevaring av sykler. Tiltaket er gjennomført, men det er allerede for få 

P-plasser, siden plassen har fått mer allsidig bruk enn forutsatt. Utvidelse planlegges i 2016. 

Mindreforbruk 2015 (329 505kr) bør overføres til 2016.



3.08 Sykkelrute 3 i Sarpsborg, inkl ny sykkelbru over Glomma   SK

Sykkelvei fra Glengsgata i sentrum – Opsund – til Nordbyvein på Hafslundsøy.

Målet er økt sykkelbruk mellom Hafslundsøy og sentrum, og redusert biltrafikk over Sarpebrua. 

Utlyst byggeoppdrag i 2014 ble avlyst pga for høy pris. 2015 har gått med til omprosjektering 

av brua (enklere brutype) og ny tilbudskonkurranse lyses ut i uke 18. Byggeperiode er  

forutsatt fra september 2016 til mai 2017. Mindreforbruket i 2015 må overføres til 2016.

3.10 Sykkelparkering Fredrikstad   

Tiltaket omfatter sykkelparkering m/tak i sidegater til gågata. Det er etablert sykkelparker-

ing ved Bryggeriveien (Domus-McDonalds), men faktura kommer først i 2016. En p-plass ved 

O.M.Holwechsgate er under prosjektering, og er forutsatt bygd i 2016. Mindreforbruk i 2015 

søkes overført til 2016.

FK

3.12 Utrede Indre sentrumsring i Fredrikstad     FK

Tiltaket er en oppfølging av kommunedelplanens mål om å avlaste bygatene og legge til rette 

for sykkel, gang og buss i indre deler av sentrum. Utredningen er gjennomført, og legges til 

grunn i videre planarbeid.

 3.14. Parallelloppdrag Grønli st. og evt. Sarpsborg st. JBV

Tiltaket er tre parallelle konsulentoppdrag med forslag til utvikling av kollektivknutepunktet ved 

jernbanestasjonene og byplanmessige grep i området. Tiltaket er gjennomført i Fredrikstad, men 

ikke alle fakturaer ble sendt innen regnskapsavslutning. Oppdraget i Sarpsborg er utsatt til 2016

3.15 Sykkelparkering Sarpsborg st.     ØFK/ 

Etablert innendørs sykkel-parkering med servicetilbud i ledig pakkhus. Tiltaket er et samarbeid 

mellom Sykkelbyen Nedre Glomma, JBV og Pedalen.

JBV

3.16 Trafikkopplæring (sykkel), Inspiria science center      ØFK

Avtale ØFK-Inspiria om transport som tema på Inspirias program for klassebesøk og publikum. 

Det planlegges også uteanlegg (på egen eiendom), med bl.a. sykkelløype for trafikkopplæring. 

Planleggingsmidler, anleggskostnader og innkjøp av sykler støttes med belønningstilskudd, 

samt utlånsordning  av el-sykler. Ambisjonene har økt i løpet av planfasen, og utbyggingen 

er derfor forsinket. Kun planleggingsmidler er belastet i 2015. Prisforespørsler er sendt ut og 

investeringene vil bli foretatt i 2016. Mindreforbruket i 2015 søkes overført til 2016.

3.17 Parkering ved byferga på Gressvik        SVV

Hensikten med tilskuddet er å anlegge P-plass ved ferga, for å redusere biltrafikken i anleggs-

perioden for rv.110 Ørebekk-Simo. Både SVV og Fredrikstad kommune jobber med ulike grun-

neiere for å få til midlertidig leie av arealer (uten regulering) Kostnadene med opparbeiding er 

tenkt dekket av vegprosjektet på rv.110, men leiekostnadene skal dekkes av belønningstil-

skudd. Vi er nær en minnelig avtale, men ingen kontrakt er underskrevet, og derfor heller ingen 

leie betalt i 2015. Midlene søkes overført til 2016.

3.18 Forlenget sykkelfelt i Korsgata       SK

Sykkelfeltene i Korsgata er forlenget med tosidig g/s-vei fram til rundkjøringen i Torsbekkdalen 

(dvs fram til fv. 109). Mindreforbruket (494.697kr) søkes overført til andre sykkeltiltak i 2016.

3.19 Midlertidig sykkelsti gjennom Greåkerdalen       SK

Det skal vurderes en ny sykkelsti gjennom Greåkerdalen,  parallelt med den lite sykkelvennlige 

fv.115 Grålumveien, fra Grålum skole til krysset Vetabekkveien x Eikveien.  Det skal kartlegges 

muligheten for en minnelig avtale med grunneierne om utbedring av eksisterende stier og 

lokalveier, i påvente av en framtidig sykkelvei langs f.115. Oppstart av utredningen er blitt 

forsinket, men vil bli fullført 1.halvår 2016. Avsatte midler søkes overført til 2016.  

Hvis sykkelstien kan opparbeides, må det finnes midler til anleggskostnadene
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3.20 Sykkelkurs for innvandrerkvinner. FK/ BNG

Tiltaket skal være et oppfølgingskurs fra et tilsvarende kurs som Frivillighetssentralen i Fredrik-

stad arrangerte i forbindelse med «Mobilitetsuka» i 2015, den gang uten belønningstilskudd. Det 

planlagte oppfølgingskurset ble imidlertid utsatt til våren 2016,  pga av dårlig være på høsten 

og manglede kapasitet på Frivillighetssentralen. Avsatte midler bør overføres til 2016.

3.21 Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs  / Knipleparken  ØFK/ 

Det ble bygget ca 30 m fortau som en manglende link (29 m ) mellom to strekninger med  

eksisterende fortau langs fv. 409 Veumveien. Arbeidene ble utført på slutten av året, men fak-

tura av 21.01.2016 på 176.900kr belastes regnskapet i 2016. Mindreforbruket i forhold  

til budsjett søkes overført til andre sykkeltiltak i 2016 (53.100kr)

SVV/ 

FK

3.22 Fortau, Skjærviken   ØFK/ 

Tiltaket skal sikre adkomst til bussholdeplass for 3 bolighus hus langs fv.110 Haldenveien i 

Skjærviken. Tiltaket er en avtalt kostnadsdeling med pågående V/A-prosjekt, og belønning-

stilskuddet dekker kun oppbygging og dekke for nytt fortau. Gravingen er forsinket, og nytt 

fortau er utsatt til våren. Avsatte midler må overføres til 2016.

SVV/ 

FK

3.23 Piggdekk-kampanje, sykkel.  ØFK

Tiltaket dekker utgifter til piggdekk-kampanjen, som ble gjennomført i regi av Sykkelbyen 

Nedre Glomma 21.11.2015.  Tilskuddet dekker gratis dekkskift og 500kr i rabatt pr. sykkel for 

de frammøtte på kampanjestedet, ett i hver by. Mindreforbruket (14.404kr) søkes overført til 

andre sykkeltiltak i 2016.

3.24 Økt bruk av el-sykler   BNG

Det er kjøpt inn 6 el-sykler til utlån for ansatte ved Nøkleby skole, som en del av deres mobi-

litetsplan for mindre bilkjøring. Dette er pilot-prosjekt for å finne ut om lignende tiltak kan gi 

effekt hos andre arbeidsgivere. Bevilgningen skal også dekke annen promotering av el-sykler. 

Det er bl.a. innledet et samarbeid med en rekke sykkelforretninger om gratis hjemlån av el-

sykler. Faktura kommer på regnskapet for 2016. Budsjetterte midler må overføres til 2016.

4 Kommunikasjonsarbeid, holdningskampanjer mm      BNG

Tilskuddet er brukt til annonsekampanjer for bruk av kollektivtransport, deltakelse i Sykle til 

jobben, egen nettside for Bypakke Nedre Glomma, egen visuell profil, byråtjenester, animas-

jonsfilm med presentasjon av Bypakkas hovedbudskap, kinoreklame og div. profilerings- 

artikler. Mindreforbruket (405.182kr) søkes overført til 2016 for å fullføre filmprosjektet,  

viderutvikle nettsiden, økt intern kommuniksjon og div. holdningskampanjer. Opprinnelig 

budsjett for 2016 har en reduksjon fra 3,84 til 2,0 mill.kr til kommunikasjonsformål.

5 Prosjektledelse, lønn, møteutgifter, kurs mm      BNG

Utgiftene her dekker personalkostnader, samt møter, kurs, egen RVU-rapport og studietur til 

Kristiansand. En større studietur for nyvalgte politikere høsten 2015, ble utsatt til våren 2016 

pga for tett møteprogram og mange saker for de nyvalgte politikere. Pga sykdom og redusert 

arbeidstid har ikke Bypakke-sekretariatet tatt ut lønn for mer enn ca 1,8 årsverk av de buds-

jetterte 2 årsverk. Bemanningen i 2016 er økt til 2,6 årsverk uten økning i det opprinnelige 

budsjettet. Mindreforbruket ( 1.562.909kr) søkes overført til 2016.
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I Bypakke Nedre Glomma jobber
vi sammen for å utvikle effektive og
miljøvennlige transportsystemer.
Slik legger vi grunnlaget for
en attraktiv region hvor
det er godt å bo.

bypakkenedreglomma.no

Mange bekker små...


