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27. august 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, 
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner en avtale med 
Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd 
for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, 
gjeldende for perioden 2014-2017. Avtalen omfatter 
utbetaling av tilskudd på i alt 215 millioner kroner 
på visse vilkår i fireårsperioden. I løpet av denne 
perioden har staten bevilget i alt 35 millioner kroner 
i ekstra tilskudd, slik at samlet belønningstilskudd i 
perioden beløper seg til 250 millioner kroner.

Målet for avtaleperioden er: 
«I avtaleperioden skal det bli bedre framkommelig-
het, 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 vekst gjelder selv om befolkning- 
en øker. En tabell for befolkningsveksten er tatt inn i 
kapittel 2.6. og indikerer hvilket økt reisebehov som 
må dekkes av kollektivreiser, sykkelbruk og gange. 
Økt aktivitet og mer reising generelt kommer i tillegg 
til befolkningsveksten. 

Nedre Glomma har årlig rapportert til departementet 
om bruken av midlene, om utviklingen i personbil- 
trafikken og om planene for bruk av midler kom-
mende år. 2017 er det siste året for avtalen om 
belønningstilskudd.  

Rapporten for 2017 inneholder:
• Årsrapport for 2017 om trafikkutvikling og bruk 

av midler 
• Sluttrapport for 2014-2017 om trafikkutviklingen 

for hele perioden 
• Evaluering av arbeidet som har vært gjort 

Årlig vekst i personbiltrafikken har variert gjennom 
perioden. I snitt har veksten vært på 0,4 prosent per 
år. Ytterligere fakta og kommentarer om transport- 
utviklingen finnes i kapittel 2.

Staten har tildelt belønningstilskudd forskuddsvis 
hvert år, og styringsgruppa for Bypakke Nedre  
Glomma som har fordelt midlene. De årlige rapport- 
ene til Samferdselsdepartementet viser hvordan 
midlene har vært brukt for hvert enkelt år.
Flere av tiltakene har av ulike årsaker blitt forsinket, 
og departementet har i disse tilfellene tillatt over-
føring av midlene til kommende år. Nærmere regn-
skapstall og kommentarer for bruk av midlene i 2017 
finnes i kapittel 3.

Styringsgruppa har hvert år behandlet årsrapportene, 
og hovedkonklusjonene for det enkelte år er tatt 
inn i årsrapportene til Samferdselsdepartementet. 
Styringsgruppas evaluering av arbeidet gjennom hele 
belønningsperioden 2014-2017 finnes i kapittel 4.

Høsten 2017 åpnet gang- og sykkelbrua mellom 
Opsund og Hafslundsøy i Sarpsborg. Brua gjør det 
enklere for tusenvis av sarpinger å komme seg til 
og fra Sarpsborg sentrum uten bil. 

Innledning1.



I avtaleperioden har det vært en befolkningsvekst i 
regionen på omtrent 3,5 prosent. Trafikktellingene 
viser en vekst på 1,6 prosent, et gjennomsnitt på 
0,4 prosent årlig. Dette inkluderer tall fra E6, hvor en 
andel av tellingene er registrert gjennomgangs- 
trafikk. Det er usikkerhet rundt tallene for syklister, 
men tallene viser ikke en økning. Økningen i antall 
busspassasjerer i Nedre Glomma er på omtrent 18 
prosent siden 2013. Den prioriterte Glommaringen 
utmerker seg med størst økning. Her har veksten 
i antall passasjerer vært på nærmere 30 prosent. 
Passasjertallene for fergene i Fredrikstad har økt 
med 62 prosent siden 2013. Nå frakter fergene like 
mange passasjerer årlig som Glommaringen.

I løpet av avtaleperioden har Sarpsborg feiret 
1000-årsjubileum og Fredrikstad sine 450 år.  
Fredrikstad er tildelt prisen som Norges mest at-
traktive by i 2017. Kommunal- og moderniseringsde-
partementet trekker fram gratis ferge og målbevisst 
arbeid for å styrke sentrum som to viktige momen-
ter for at prisen tilfalt Fredrikstad.  
 
Fredrikstad ble også kåret til årets bysentrum i 
2017 av organisasjonen Norsk sentrumsutvikling. 
Dette betyr at Nedre Glomma er et område i god 
vekst. Det påvirker også trafikken i regionen.
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2.1 Personbiltrafikken

Partene har avtalt 14 registreringspunkter som skal brukes for å sjekke om man når målet om nullvekst i 
personbiltrafikken. Kartet nedenfor viser hvor disse trafikktellepunktene ligger.
 

14 kontinuerlige 
trafikktellepunkter 
i Nedre Glomma, 
avtalt i 2013

2. Årlig transportutvikling i Nedre Glomma



Tallene i tabellen nedenfor er årsdøgntrafikk (ÅDT) for kjøretøy som er under 5,6 meter lange. Kort fortalt 
betyr dette gjennomsnittlig antall passeringer i begge retninger per døgn gjennom hele året for denne 
kjøretøygruppen. 

Om utviklingen i 2017
Summen av ÅDT ved de 14 tellepunktene har hatt 
en økning på 1,6 prosent fra 2016 til 2017. 

En generell trend for utviklingen fra 2016 til 2017 
synes å være at personbiltrafikken i Fredrikstad 
øker mer enn trafikken i Sarpsborg. Noe av for-
klaringen kan være at aktiviteten i Fredrikstad 
sentrum, inkludert Værste, har økt. Økningen i 
folkemengden er også høyere Fredrikstad enn i 
Sarpsborg. Framkommeligheten gjennom anleggs-
områdene, ved Fredrikstadbrua og ved Seut, har 
blitt bedre enn først antatt, jfr. trafikknedgang i 
2016. 

I Sarpsborg fortsetter trenden med økning på  
Sandesundbrua og reduksjon på Sarpsbrua. 
Framkommeligheten på Sarpsbrua har vært noe 
redusert på grunn av restriksjoner og utbedrings-
arbeid, og flere er da villige til å kjøre omveien via 
Sandesundbrua.

Andel lange kjøretøy på E6 Sandesund i 2017 var 
11,6 prosent. Andelen lange kjøretøy på de øvrige 
13 tellepunktene i Nedre Glomma var i gjennom-
snitt 7,5 prosent.

Årsdøgntrafikk (ÅDT) og prosentvis vekst i registreringspunkter i Nedre Glomma, avrundet til en desimal.

Sted
2013 
basis 2014

Vekst  
i % 2015

Vekst  
 i % 2016

Vekst  
i % 2017 

Vekst
 i %

2013-
2017 

i %

Værstebrua 8 411 9 205 9,4 8 895 - 3,4 9 172 3,1 9 387 2,3 11,6

Kråkerøybrua 9 968 10 020 0,5 10 911 8,9 10 514 -3,6 10 650 1,3 6,8

Fredrikstadbrua øst 27 554 27 645 0,3 27 234 - 1,5 25 184 -7,5 25 792 2,4 -6,4

Seut-Simo, rv.110 23 820 24 100 1,2 23 951 - 0,6 21 892 -8,6 22 110 1,0 -7,2

Veumveien 7 590 7 494 -1,3 7 559 0,9 7 401 -2,1 7 638 3,2 0,6

Glemmen, fv.109 22 733 23 553 3,6 23 855 1,3 23 003 -3,6 2 373 3,2 4,4

Stabburet, fv. 109 25 477 24 841 - 2,5 24 324 - 2,1 23 865 -1,9 24 482 2,6 -3,9

Rolvsøysund, fv.109 15 516 15 518 0,0 15 392 - 0,8 15 318 -0,5 15 589 1,8 0,5

Hvidsten, rv. 111 7 937 7 999 0,9 8 238 3,0 8 228 -0,1 8 383 1,9 5,6

Sarpsbrua 19 873 19 808 -0,3 19 687 - 0,6 19 627 -0,3 19 234 -2,0 -3,2

Tune kirke 12 590 12 872 2,2 12 963 0,7 13 544 4,5 13 189 -2,7 4,8

Torsbekkdalen 7 696 7 634 - 0,8 7 597 - 0,5 7 563 -0,4 7 607 0,6 -1,2

Fylkeshuset 5 841 5 758 -1,4 5 949 3,3 5 769 -3,0 5 608 -0,3 -4,0

Sandesund syd, E6 29 712 30 668 3,1 32 606 6,3 33 635 2,9 35 013 4,1 17,8

Sum Nedre Glomma 224 718 227 115 1,1 229 235 0,9 224 715 -2,0 228 421 1,6 1,6



side 7

Om utviklingen i årene 2014–2017
Veksten i personbiltrafikken 2014–2017 varierer 
fra år til år. Samlet sett var økningen fra basistall i 
2013 til sluttall for 2017 på 1,6 prosent. Målet var 
null prosent vekst, mens resultatet ble i gjennom-
snitt 0,4 prosent per år.

I forrige fireårsperiode var det færre tellepunkter 
i Nedre Glomma. Tellinger på rv.111 ved Hvidsten 
og på E6, og trafikkindeksen for Østfold for øvrig, 
viste en årlig vekst i perioden 2011-2014 på 2-4 
prosent. 

Da belønningsavtalen ble inngått i 2013, mente vi 
at nullvekst var et realistisk mål. Dette fordi det 
forelå et vedtak om en bomring rundt Fredrikstad 
fra 2017. Åpning av bomringen er nesten et år 
forsinket, og dermed uteble den forutsatte trafikk-
reduksjonen for andre halvår i 2017.
 
De høye trafikktallene og den store veksten på 
E6 over Sandesundbrua (17,8 prosent på fire år), 
veier tungt i beregningen av gjennomsnittlig vekst 
for Nedre Glomma. Lokale tiltak for å begrense 
personbilveksten, har svært liten påvirkning på 
gjennomgangstrafikken på E6. 

Tabellen for ÅDT i de 14 tellepunktene viser at 
økningen på Sandesundbrua er større enn sum-
men av økning i de øvrige 13 tellepunktene. Ved 
å holde E6-trafikken utenom, er det en nedgang i 
trafikken for resten av tellingene i Nedre Glomma 
på 0,8 prosent.  

Lokaltrafikken over Sandesundbrua er anslått til 
opp mot 30 prosent av totalen, men vi har ingen 
sikre tall for dette. Hvis vi som et regneeksempel 
tar utgangspunkt i at halvparten er lokaltrafikk og 
halvparten er gjennomgangstrafikk, altså tar med 
50 prosent av ÅDT på E6 Sandesund syd, får vi en 
total trafikkmengde i de 14 tellepunktene som er 
den samme i 2017 som i 2013. 

Ved de øvrige tellepunktene finner vi de største 
endringene i Fredrikstad. Hele Værsteområdet er 
et område i utvikling, og økt trafikk over Værste- 
brua og Kråkerøybrua er dermed en naturlig kon-
sekvens av utbyggingen. I tillegg må all trafikk til 
Hvaler, inkludert ferietrafikken, passere på de to 
bruene. Denne trafikken er betydelig i sommer- 
månedene.

På Fredrikstadbrua og ved rv. 110 Seut-Simo har 
det vært anleggsarbeid i det meste av beløn-
ningsperioden, og trafikknedgangen kan henge 
sammen med varslet, dårlig framkommelighet.

Antallet lange kjøretøy har økt med ca. 20 prosent 
på 4 år, både på E6 og de øvrige tellepunktene. 

ÅDT for alle kjøretøy viser en vekst på 2,9 prosent i 
perioden 2013-2017 (gjennomsnitt for alle punk-
ter). Til tross for tilnærmet nullvekst for person- 
biler, er det altså en trafikkøkning totalt sett. 
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Byfergene i Fredrikstad ble gratis i 2013, og i perioden 2013-2017 økte antall 
passasjerer med 62 prosent. I 2017 fraktet byfergene 1,3 millioner passasjerer – 
til sammenligning er dette tilsvarende passasjertallet til Glommaringen, region-
ens mest brukte busstilbud. En av tre  har sykkel med seg på byferga.



Passasjerutvikling i Nedre Glomma 2013-2017

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

2016 3 693 295 8,8 1 334 723 4,4

2017 3 804 795 3,0 1 372 415 2,8

Vekst i % 2013-2017 14,6 27,2

Antall busspassasjerer per år, uten skoleskyss.

Skoleskyss er ikke med i tallene nedenfor, både fordi nullvekstmålet er knyttet til bilførere, dvs. personer 
over 18 år, og fordi antallet elever som får skoleskyss varierer fra år til år.

Økningen i antall passasjerer er på 27,2 prosent siden 2013, jfr. tabell nedenfor.
Det er en utfordring hvert år å forbedre tilbudet så mye at hele veksten i transportbehovet blir tatt med 
kollektivtransport (samt sykkel og gange).

Passasjerutvikling linje 200 Glommaringen

2013 2014 2015 2016 2017

Antall passasjerer på Glommaringen pr. måned.
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2.2 Busspassasjerer



Om utviklingen i 2017
Veksten i antall busspassasjerer har vært på tre 
prosent, noe som er lavere enn tidligere år. I på-
vente av ny rutestruktur fra 2018 er det ikke blitt 
opprettet nye ruter eller forbedret frekvens i 2017. 
Det er gjort forbedringer i sanntidsinformasjonen og 
andre informasjonstavler i samarbeid med fergene i  
Fredrikstad. Bussterminalen i Sarpsborg er pusset 
opp, og montering av nye, kontaktløse banktermi-
naler er satt i gang, se kapittel 3.

Direktebussen (rute 2015) mellom bysentrene er 
inkludert i tallene for Glommaringen. Ruta hadde 
31 778 passasjerer i 2017. Dette er 7,3 passasjerer 
i gjennomsnitt per tur, og innebærer således en 
økning fra 6,5 i 2016. Det lave belegget gjør at  
tilbudet ikke blir videreført etter 25. juni 2018. Da 
innføres det nytt, helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma, 
og hovedmålet med omleggingen er å gjøre tilbudet 
enklere og mer kundetilpasset, slik at flere velger å 
reise kollektivt.

Om utviklingen 2014-2017
Økningen i antall passasjerer totalt i Nedre Glomma 
har vært 17,9 prosent siden 2013, og for Glomma-
ringen mellom Fredrikstad og Sarpsborg var øknin-
gen hele 29,4 prosent. De mest effektive tiltakene 
ble satt inn tidlig i perioden, og derfor var veksten i 
passasjertall størst i 2014 og 2015. Det er en utfor-
dring å forbedre tilbudet ytterligere hvert år for å 
oppnå ny vekst i passasjertallet. 

En utredning om ny rutestruktur for bussene i Nedre 
Glomma ble gjennomført med belønningstilskudd i 
2017. Nye ruter innføres fra sommeren 2018.

Den største økningen på Glommaringen, som var på 
11,1 prosent, kom i 2014 da det ble innført dobbel 
frekvens (8 avganger per time, hver vei). I 2015 ble 
det ikke satt i verk ytterligere frekvensforbedringer, 
men billettprisene på buss i Nedre Glomma ble noe 
redusert ved innføring av Nedre Glomma-kortet 
og mobilbillett. I 2016 ble det gjennomført mindre 
ruteendringer for å bedre regulariteten. Det er i hele 
perioden gjennomført omfattende holdningskam-
panjer for å få flere til å ta bussen.

Øvrige bussruter fikk en økning på 9,3 prosent i 
2016. Dette har sammenheng med innføring av ni 
nye bussruter til det nye Sykehuset Østfold Kalnes, 
kjent som Puls-tilbudet.  I 2017 økte disse rutene 
samlet sett med fem prosent, men rutene som er 
tilpasset for ansatte hadde en nedgang på ca. ti 
prosent. Sykehuset har som mål at maksimum 60 
prosent av reisene dit skal foregå med egen bil. I 
2016 ble det gjennomført en egen brukerunder-
søkelse blant ansatte ved sykehuset. Denne viste 
at ca. 65 prosent kjører bil alene, ca. ti prosent er 
passasjerer og 17,5 prosent reiser kollektivt.

Østfold kollektivtrafikk gjennomfører hvert kvartal 
en undersøkelse om tilfredsheten med busstilbudet 
blant busspassasjerene. På en skala fra 1 til 5, der 
5 er «svært tilfreds», ligger svarene godt over 4 på 
spørsmålene som gjelder dette. Dette er høyt, også 
sammenlignet med tilsvarende undersøkelser om 
andre transportformer. Glommaringen skårer dårlig 
på spørsmål om tilfredshet med overholdelse av 
rutetabellen og informasjon om dette på holde- 
plassene. Dette understreker behovet for framkom-
melighetstiltak, samt bedre informasjon om avvik 
før og underveis på reisen. 

Bedre framkommelighet for buss vil være avgjørende  
for videre, positiv passasjerutvikling for buss i 
Nedre Glomma. Spesielt Glommaringen sliter i dag 
med store forsinkelser på grunn av kø. Den langsik-
tige løsningen er utbygging av vegnettet gjennom 
Bypakke Nedre Glomma, slik at ett kjørefelt kan 
forbeholdes kollektivfelt/sambruksfelt. Det er 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 beløn-
ningstilskudd. Det er tidligere bygd korte kollektiv-
felt på fv.109 Rolvsøysund bru og ved rv. 111. Årum. 
I 2016 ble kollektivfeltet ved Rolvsøy kirke tatt i 
bruk, og i 2017 kollektivfelt ved rv. 111 ved  
Rakkestadsvingen. I tillegg brukes midler fra  
Bypakke fase 1 til planlegging av ny bru med  
kollektivfelt over E6 på Årum.
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Passasjertallet på Glommaringen har økt med  
30 prosent i perioden med belønningsmidler.



I Nedre Glomma er målet at 12 prosent av reisene skal gjøres med sykkel. Byferga rapporterer om økt antall syklister på 
fergene i 2017, mens de automatiske tellepunktene viser en svak nedgang i antallet syklister.

Sykkeltellinger gir større unøyaktighet enn telling av biler. Syklistene kan velge mellom flere ulike steder 
for å passere et tellepunkt. Antallet som passerer det området der registreringen skjer, kan derfor variere.  
Tellesøylene er mer et tiltak for å minne om at flere bør sykle, enn at det gir et vitenskapelig grunnlag for å 
si noe om transportvaner. De automatiske tellingene må derfor suppleres med manuelle tellinger.

Tellesløyfer i bakken

I Nedre Glomma er det tre tellesløyfer som registrerer passerende syklister. 

Sykkeltellesøyler 

I Nedre Glomma er det seks sykkeltellesøyler som registrerer kontinuerlig:

Gjennomsnittlig antall syklister per døgn for hele året (registrert med tellesløyfer) 
* Tellepunktet er delt i to fra 2017.  157 er summen av de to, som tilsvarer tidligere «Tune kirke».

* Fra 27.5.2014.     ** fra 19.10.2017

Tellepunkt Sted
2013 

(basis) 2014 2015 2016 2017

102001 Steffensjordet (F) 203 223 244* 197 197

100000 Borregårdsbakken (S) 208 224 208 212 207

100002 Tune kirke (S) 173 179 157 167 157*

Sted

Passeringer 

2014 Pr. døgn 2015 Pr. døgn 2016 Pr. døgn 2017 pr. døgn

Nygaardsgata (F) 193 973 531 173 826 476 155 596 425  99 951  274

Mosseveien (F) 165 928 455 113 076 310 138 627 379 124 683  342

Alvim            (S) 24 749* 113 33 081 91 31 305 86  30 020   82

Borregårdsbakken 84 710 261 87 186 238 81 777 239  78 789 216

Wilberg Atrium (F) * - 37 433 103 33 481 92  35 521   97

Opsund bru (S) **     2 250   30

2.3 Sykkeltellinger
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Sted 2013 2014  2016 2017
Storgata / fv.557 (Sandesund) 58 36 81

Fv. 553/ Nordkappsgate 107 71 65

G/s-bru Rolvsøysund 96 84 141

Gangbrua 360 350 419 354

Værstebrua 201 247 124

Kråkerøybrua 237 269 224 134

Om utviklingen i 2017
Trenden med en svak nedgang av antall syklister i 
de automatiske tellepunktene fortsetter. Tallene er 
usikre. Byferga rapporterer om økt antall syklister. 
For noen av disse betyr det endret sykkelrute, og 
at de ikke lenger passerer tellesøylen i Nygaards-
gata, og dermed sykler ut av statistikken. Dette 
understreker behovet for bedre metoder for å telle 
syklister.

Om utviklingen 2014–2017
De manuelle tellingene fanger opp alle syklister fra 
Fredrikstad sentrum til Kråkerøy.

Samlet for de tre bruene økte antallet syklister per 
dag fra 800 til 890 fra 2013 til 2016, en økning på 
11 prosent.

For alle tellinger i Fredrikstad i 2016 er det verdt å 
merke seg at sykehuset Østfold har flyttet siden 
forrige telling, jfr. nedgang på sykkeltellesøyle i 
Nygaardsgata.

Reisevaneundersøkelsene (RVU) viser at ca. fem 
prosent av reisene i Nedre Glomma i 2013/2014  
ble foretatt med sykkel, fordelt på tre prosent i 
Sarpsborg og seks prosent i Fredrikstad. Dette er 
samme andel som ved RVU 2009. Dessverre er det 
ikke foretatt reisevaneundersøkelser etter 2013. 
Disse kunne gitt viktig informasjon om virkningen 
av belønningstiltak 2014-2017. Ved overgang til 
kontinuerlige undersøkelser, blir RVU et bedre verk-
tøy til å måle utviklingen i andel sykkelreiser. 

I Plan for hovedsykkelveier i Nedre Glomma er målet 
at 12 prosent av reisene skal utføres med sykkel.  

Manuelle tellinger
Statens vegvesen har foretatt manuelle tellinger i slutten av juni, i skolenes ferie.
Det ble tellet to timer om morgenen, kl. 07–09, og to timer om ettermiddagen, kl. 15–17.
Tidligere manuelle tellinger ble utført midt i juni, og hele dagen, kl. 07–17. Tallene for 2017 blir derfor 
ikke helt sammenlignbare med tidligere tellinger.



I Fredrikstad er det passasjerferge på tre strekninger:
• Cicignon- Gamlebyen  

(på tvers av Glomma - «Gamlebyferga»)
• Sentrum –Gresvik (på Vesterelva – «Byferga»)
• Lisleby – Selbak (på tvers av Glomma)

Det settes inn en egen innsatsferge ved stor pågang 
på ordinær rute eller ved spesielle arrangementer.

De samlede utgiftene til fergedriften i 2017 var ca. 
23 millioner kroner, hvorav tilskuddet gjennom  
belønningsordningen utgjør snaue fire millioner 
kroner.

Om utviklingen i 2017
Fergetrafikken har økt med 8 prosent sist år.  
Frekvensen på Byferga er økt. Dette har medført at 
flere tar Byferga fra Gamlebyen til sentrum, i stedet 
for Gamlebyferga på tvers av elva til Cicignon.

Om utviklingen 2013–2017
Fergetransporten har økt med 62 prosent fra  
2013 til 2017.

Fra 2013 ble fergene gratis, noe som førte til at 
antall passasjerer økte med 130 prosent fra 2012  
til 2013.

Senere er tilbudet forbedret, frekvensen økt og 
markedsføringen intensivert. I perioden 2013–2017 
økte passasjertallet med 62 prosent. 

Gamlebyferga har gått med døgndrift siden 1. mars 
2016 på grunn av forbud mot gående og syklende 
på Fredrikstadbrua i perioden med anleggsarbeid. 
Disse arbeidene har også medført noe dårligere 
framkommelighet for biler over brua. Nedgangen i 
personbiltrafikken på Fredrikstad på 6,4 prosent i 
perioden 2014-2017 må sees i sammenheng med 
økningen på Gamlebyferga.

Anleggstrafikk på rv. 110 Ørebekk-Simo kan også 
ha bidratt til nedgangen i personbiltrafikken ved 
Simo, (7,2 prosent over 4 år), og en stor økning på 
ferga til/fra Gressvik. Men det er stor trafikk på 
byferga hele dagen, også utenom rushtidene.

Ca. 30 prosent av fergepassasjerene har med seg 
sykkel. Andelen er noe høyere på Selbak-Lisleby 
(40 prosent), og noe lavere på Byferga (23 prosent). 
Antall syklister øker med andre ord prosentvis like 
mye som antall passasjerer. Når flere velger å ta 
med sykkelen på ferga, påvirker det hvilken rute de 
velger å sykle på land. Dette kan ha konsekvenser 
for sykkeltellingene i Mosseveien og i Nygaards- 
gata, se kapittel 3 om antall syklister.

I gjennomsnitt for hele året frakter fergene over  
1 000 syklister hver dag. Dette er like mange som 
sykkeltellesøylene til sammen registrerte.

Strekning      2013        2014 2015 2016 2017

Gamlebyen 674 169 694 871 626 006 685 453 670 977

Byferga 107 827 190 402 264 007 424 788 543 090

Selbak-Lisleby         43 112  70 982   79 361   98 597 106 881

Innsatsferge 27 068 15 398

SUM 825 000 956 255 969 374 1 235 906 1 336 346

Passasjertall på fergene i Fredrikstad. 

2.4 Passasjerer på ferge
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Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) for 
2013/2014 viser ingen store endringer i reisevaner 
fra forrige undersøkelse (2009). Ved begge under-
søkelser bestilte Nedre Glomma et tilleggsutvalg av 
intervjupersoner for å få sikrere svar. Intervjuene ble 
foretatt høsten 2013, altså før perioden for avtalen 
om belønningstilskudd. Rapporten fra 2013/2014 er 
likevel et viktig underlag for senere undersøkelser 
om reisevaner.

Hovedfunn fra RVU 2013/2014 
i Nedre Glomma:

• I gjennomsnitt foretar bosatte i Sarpsborg og 
Fredrikstad 3,2 reiser hver dag i snitt. Dette 
var uendret siden 2009/10. Antallet reiser 
per dag/person skiller seg ikke 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  
Sarpsborg) 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 prosent), 
handel/service (29 prosent) og med fritid  
(18 prosent). 

• 73 prosent av arbeidsreisene i Sarpsborg og 
Fredrikstad foretas med bil som fører.   
Bilførerandelen på arbeidsreiser i disse to 
kommunene er høyere enn landsgjennom- 
snittet (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 dem med reiseavstand på 0-1   
   kilometer som kjører bil til jobb.  
- 52 prosent av dem med en reiseavstand på   
  1-4,9 kilometer som kjører bil til jobb 
- 80 prosent av dem 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 service-
reisene gjelder innkjøp av dagligvarer (62 
prosent) og foretas først og fremst i egen 
kommune. De fleste handle- og servicereiser 
i Sarpsborg og Fredrikstad foretas med bil 
(søylediagram om transportmiddelbruk som i 
tidligere årsmeldinger)

Målet om nullvekst i personbiltrafikken gjelder selv om folkemengden øker. 
Det er likevel interessant å se på økningen i folkemengden for å vurdere effekten av gjennomførte tiltak, 
og for å planlegge omfanget av nye tiltak. Reisebehov som følge av befolkningsvekst skal i prinsippet 
dekkes opp gjennom kollektiv, sykkel og gange.

Kommune 2013 31.12.2016
Prognose

2017
Vekst i %

2016-2017
Vekst i %

2013-2017

Sarpsborg 54 059 55 127 55 541 0,75 2,74

Fredrikstad 77 591 80 121 80 951 1,03 4,33

Hvaler 4 386  4 508 4 538 0,18 3,47

2.5

2.6

Reisevaneundersøkelsen 2013/2014

Folkemengde i Nedre Glomma (kilde: SSB)



Nedre Glomma hadde totalt 123 461 981 millioner kroner til fordeling i belønningstilskudd i 2017.  
Av dette var 55 millioner kroner med i opprinnelige belønningsavtale, 10 millioner kroner var  
ekstraordinære belønningsmidler i 2017 og 58 461 981 millioner kroner var overførte midler fra 2016.  
For innhold og status for de enkelte tiltakene, se kapittel 3.2.

Tabellen viser bruk av belønningstilskudd i 2017. Alle beløp i millioner kroner.

3.1 Bruk av belønningsmidler

Tiltak Bevilget 2017

Regnskap 

2017

Overføres 

2018 Note

1 BILRESTRIKTIVE TILTAK  

1.01 Pellygata/Kirkegata: bedre for buss og sykkel. 0,14 0,14

1.02 Fv.118 Kollektivprioritering i lyskryss på fv.118 0,04 0,04

1.04 Bussvei Ambjørnrød – Gluppe i Fredrikstad  1,0 0,2 0,8

1.07 Sykkelfelt i Ferjestedsveien i Fredrikstad 0,2 0 1

1.08 Sykkelparkering i byene 1,06 0,96 0,1 

1.11 Utrede felles regional p-politikk 1,24 1,2

1.14 Smart Mobility Grålum 2,0 0,35 1,65 2

1.15  
FK

Innfartsparkering ved knutepunkt utenfor  
bomring 2,0 0  2,0

1.16 Oppfølging av P-politikk i Sarpsborg 1,5 0 1,5

9,17 2,88 6,06

2.01 Tiltak for bedre framkommelighet for buss 4,7 4,7

2.02 Innføre Nedre Glomma-kort  3,0  3,0

2.03 Frekvensøkning på Glommaringen i rushtiden 10,0 10,0

2.04 Etablere sanntidsinfo på bussholdeplasser  5,9 3,16 2,74

2.05 Økt bruk av fergene i Fredrikstad 6,43  3,91 2,52

2.07 Oppgradering av bussterminal, Sarpsborg 2,23 2,23

2.08 Direktebuss mellom byene 2,1 1,96 0,14

2.09 Utredning av busstilbudet i Nedre Glomma 2,0 2,0

2.10 Demonstrasjon av førerløse busser 0,4 0,33 3

2.11 Oppgradere holdeplasser (samlepost) 0,5 0,37 0,13

2.12. Kontaktløse bankterminaler i bussene  0,6 0,56

2.13 Nye holdeplasstavler 1,4 0,67 0,73

2.14 Validatorer på buss 1,2 0 1,2

2.15 Ekstra midler til busstransport, tiltak nye ruter 5,3 0,4 4,9

2.16 Utrede pilot for førerløse busser 0,2   0 0,274 4

2.16 Utredning pilot for førerløse busser 0,2   0 0,274 4

  SUM, tiltaksgruppe 2              45,96 33,29 12,63

Belønningsmidler 20173.
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Noter til regnskapet:

1. Kommunen dekker dette selv. 0,2 millioner kroner søkes overført til tiltak nr. 3.02. i 2018. 
2. Planlagte tiltak fullføres (se kap. 3.2). Videreføres neste periode som Smart City Nedre Glomma.
3. Avsluttet. Midlene omdisponeres til oppfølging i tiltak nr. 2.16.
4. Beløpet som søkes overført, inkluderer mindreforbruk fra tiltak nr. 2.10, se merknad 3.
5. Beløpet som søkes overført, inkluderer mindreforbruk fra tiltak nr. 1.07, se merknad 1.
6. Mindreforbruk på 0,09 millioner kroner omdisponeres til tiltak 3.31.
7. Beløpet som søkes overført, inkluderer mindreforbruk fra tiltak nr. 3.26, se merknad 6.

For øvrige tiltaksom ikke er avsluttet, søkes det om overføring av midlene til fullføring av tiltaket slik  
som beskrevet i kap. 3.2.

SYKKEL OG GANGE  

3.01 Glommastien 4,53 4,31 0,25

3.02 Sykkelveg langs Lisleby Allé 14,97 0,22 14,95 5

3.03 Sykkelrute 19, Trosvik – Trara, fra tidligere 0,04 0,04

3.08 Ny sykkelbru over Glomma og div. sykkelveier  29,82 19,51 10,31

3.09 Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund-Spikerbukta 0,01 0,01

3.16 Trafikkopplæring (sykkel), Inspiria science center 2,81 2,2 0,62

3.19 Midlertidig sykkelsti gjennom Greåkerdalen 0,5 0,07 0,43

3.24 Elsykkel-senter på Inspiria 1,29 1,29

3.25 Utredning av bysykkelordning 0,32 0,32

3.26 Kryssutbedring Grotterødgata X Storga-
ta/R.A.gate 0,85 0,76 6

3.27 Sykkeltelledugnad 0,2 0,2

3.28 Oppgradering av eksisterende sykkelveinett 5,0 4,49 0,51 

3.29 Skilting av g/s-veier 0,4  0 0,4

3.30 Sertifisere rådhus som sykkelvennlig arbeidsplass 0,1 0,02 0,08

3.31 Reasfaltering av g/s-veier i Sarpsborg 1,3 0 1,39 7

SUM, tiltaksgruppe 3  61,16 33,43 28,94

KOMMUNIKASJON / PROSJEKTLEDELSE    

4 Kommunikasjonsarbeid, holdningskampanjer mm) 2,9 2,76 0,13

5 Prosjektledelse, lønn, konferanse, møteutgifter, 
kurs mm 3,3 2,85 0,45

Disponibelt beløp, sum forbruk og totalt beløp 

som søkes overført    123,46 75,21 48,25



3.2 Ansvar, tiltaksbeskrivelse og status for tiltakene      

Nr. Tiltaksbeskrivelse og status Ansvar

1 BILRESTRIKTIVE TILTAK  

1.01 Pellygata/Kirkegata: tilrettelegge bedre for buss og sykkel

Inkl. også Torggata (Torget-Pellygata). Noe arbeid i begge ender av Pellygata måtte utsettes for 
samordning med V/A-tiltak. Tiltaket er avsluttet. 

SK

1.02 Fv.118 Kollektivprioritering i lyskryss på fv.118 

Lyssignal i kryss med Tuneveien. Avsluttet i 2016. Sluttfaktura i 2017
SVV

1.04 Bussvei Ambjørnrød – Gluppe i Fredrikstad

Bussveien åpner for ruteomlegging. Bussveien forutsettes stengt for personbil.   
Bom er bestilt, men ikke montert.

FK

1.07 Sykkelfelt i Ferjestedsveien, Fredrikstad 

Det er etablert ensidig sykkelfelt i veien. Erfaringen viser at det bør være tosidig sykkelfelt og 
veien bør gjøres enveiskjørt. Budsjett 0,2 millioner kroner. Omdisponert til 3.02.

FK

1.08

 

Sykkelparkering

Felles pott til sykkelparkering i sentrum av byene, disponeres av Sykkelbyen Nedre Glomma.  
Ved Kongstenhallen er det brukt 748.000 kroner, biblioteket 29.000 kroner. Flyttbare sykkelstativ 

innkjøpt for 181.200 kroner. Sykkelstativ v/sykehuset Østfold, Kalnes er montert, men ikke fakturert.

ØFK/

BNG

1.11 Utrede felles regional p-politikk

Mottatt sluttfaktura fra konsulent og for lønn til prosjektleder. Rapport er behandlet politisk, og 
felles parkeringspolitikk er under gjennomføring, kfr. 1.15 og 1.16

SK/ 

Areal

1.14 Smart Mobility Grålum

Det er brukt 309 953 kroner til kommunikasjonstiltak og 35 141 kroner til reguleringsarbeid i 
2017. Det søkes overført til planlagte kommunikasjonstiltak i 2018 og til reguleringsarbeid.  
Tiltaket videreføres i Smart Mobility Nedre Glomma.

SK

1.15 Innfartsparkering 

Etableres ved knutepunkt utenfor bomring. I fase 1 kun på areal som ikke krever regulering, for å 
være bompengeinnkreving som starter ca. oktober 2018.

FK

1.16 Oppfølging av p-politikk i Sarpsborg

Asfaltering av sirkustomta i Torsbekkdalen som langtidsparkering. Dispensasjonen er innvilget. 
Planering og asfaltering til våren.

SK

Ansvarlige: 

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

Alle tall i millioner kroner.
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2 KOLLEKTIVTRANSPORT

2.01 Tiltak for bedre framkommelighet for buss

Kollektivfelt ved Fjellstad-Rakkestadsvingen, Rakkestadsvingen-St.Croix og kollektivfelt ved 
Kirkestien. Se også tiltak 2.11.

SVV

2.02 Innføring av Nedre Glomma-kort  
Hundre kroner i avslag for 30 dager Nedre Glommakort (500 kroner)

ØFK

2.03 Frekvensøkning på Glommaringen i rushtiden

Årlig tiltak for 8 avganger pr time hver vei
ØFK

2.04 Etablere sanntidsinfo på bussholdeplasser og ferger 
Inkl. strømforsyninger, og ekstra tavler, og evt. solcelledrift.  
Utstyr er bestilt, men ikke alt er mottatt

ØFK

2.05 Økt bruk av fergene i Fredrikstad 

Driftstilskudd til ekstraferge + leskur for reisende, elferge-utredning, opprusting av fergeleie m.m. 
Div. markedsføring/ info-tiltak. Ekstrabevillingen på 3,4 mill er benyttet innenfor to hoved- 
områder: styrke rutetilbudet og utvikle fergeleier. Leskur i Gamlebyen er forsinket søkes  
overført til 2018. 

FK

2.07 Oppgradering av bussterminal, Sarpsborg

Innvendig maling, ny belysning, nytt låsbart sykkelrom, nye tavler m.m.
ØFK

2.08 Direktebuss mellom byene

Kjøre uten stopp mellom bussterminalene. Ubrukte midler brukes til å delfinansiere drift fram til 
sommeren 2018. Deretter nye ruter, og direkte buss avsluttes som eget tiltak.

ØFK

2.09 Utredning av busstilbudet i Nedre Glomma

Utredning utført. Forslag til nye ruter vedtatt.
FK

2.10 Demonstrasjon av førerløse busser

Gjennomført. Ubrukte midler (74.000 kroner) overføres til lignende tiltak i 2.16.
ØFK/

BNG

2.11 Oppgradere holdeplasser (samlepost)

Grunnerverv i 2017 ikke utført, men planlegging fortsetter.
Posten sees i sammenheng med andre tiltak for buss. Forbruk 2017 dekker 3.22. Fortau/holde-
plass Skjærviken (som nå er avsluttet) og 2.01 Framkommelighet for buss (merforbruk)

SVV

2.12. Kontaktløse bankterminaler i bussene 

Bestilling er effektuert
ØKT

2.13 Nye holdeplasstavler, grafisk arbeid, produksjon og oppsetting  

Info-skjermer på arbeidsplasser m.m. Er bestilt, men ikke alle er montert eller fakturert.
ØKT

2.14 Validatorer for kort/mobilapp (tilpassing til Ruter)

Ny og flere validatorer pr. buss vil medføre mindre tid på holdeplassene/raskere  
påstigning. 

ØKT

2.15 Ekstra midler til busstransport

Batteriskilt, markedsføring, sykkelparkering, kunst på bussterminal m.m.og tilpassing til nye ruter 
med snuplasser m.m. Bruk og rapportering må ses i sammenheng med 2.04 og 2.13.

ØKT

2.16 Utrede pilot for førerløse busser

Utrede pilotprosjekt for førerløse busser. Tildelt 200.000 kroner av restmidlene. Prøveopplegg for 
strekningen bussterminal-togstasjon.

ØFK



Nr. Tiltaksbeskrivelse og status Ansvar

3 SYKKEL OG GANGE  

3.01 Glommastien 

Lys på strekningen fra sentrum til Lisleby/Selbak. Med ekstramidler: smart lys (deteksjonsbasert
belysning). Ikke helt fullført. Behov for flere midler (rasteplass, vedlikehold).

FK

3.02 Sykkelveg langs Lisleby allé

Midlene søkes overført til 2018. Reg.planen godkjent 07.09.17 Prosjektering av anlegget og  
grunnerverv pågår. Bygges i 2018. Fikk også overført 0,2 millioner kroner fra tiltak 1.07.

FK

3.03 Sykkelrute 19, Trosvik – Trara

Dekke inn tidligere overforbruk.
FK

3.08 Sykkelrute 3 i Sarpsborg, inkl ny sykkelbru over Glomma og tilførselsveier. (flere tiltak)
1. Sykkelbru: Forventet sluttkostnad: 44 millioner kroner inkl. mva. hvorav 25 millioner kroner i  
belønningsmidler. Resterende belønningsmidler på 1 658 969 millioner kroner søkes overført til 
2018. Brua er åpnet og overtatt av Sarpsborg kommune, men sluttoppgjøret er ikke klart.
2. Tilførselsveiene til brua: Disponibelt 6,8 millioner kroner eksl. mva. Forventet sluttkostnad:  
6,8 millioner kroner eksl. mva. Pr. 14.12 er det påløpt kostnader på 1 559 337 eksl. mva.  
Gjenstående belønningsmidler 5 240 663 millioner kroner søkes overført til 2018. Bygging av 
tilførselsveiene startet 2.10.2017. På Opsund er grunnarbeidet mer enn 50 prosent ferdig.  
Arbeidene på Hafslundsøy er planlagt satt i gang mars 2018. Planlagt sluttdato er 25.5.2018 for 
hele prosjektet. 3. Sykkelvei Vingulmorkveien: Disponibelt 3,4 millioner kroner eksl. mva. Det er 
ikke mottatt fakturaer for arbeidet i 2017. Belønningsmidlene søkes derfor overført til 2018. 
Asfaltering på deler av strekningen gjenstår, gjennomføres våren 2018.

SK

3.09 Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund-Spikerbukta 

Oppmerking av sykkelfelt gjennom krysset er utført.
SVV

3.16 Trafikkopplæring (sykkel), Inspiria science center 

Utbedringer av sykkelparken, hovedsakelig sikkerhetstiltak og bedre lys. Fikk ekstramidler til 
utvidelse av sykkelløypa. Fikk 612.500 kroner av restmidlene til sykkelparkering, lys, benker m.m. 

ØFK

3.19 Planlegging av midlertidig sykkelsti gjennom Greåkerdalen

Kun drøftinger i 2017. Grunnforhold vurderes av konsulent. Krever dispensasjon. fra regulerings- 

plan, og avtale med grunneiere. 

ØFK

3.22 Fortau, Skjærviken 

Fortau fra boliger og fram til busstopp, i kombinasjon med V/A-prosjekt. Avsluttet sommeren 
2016. Deler av beløpet er ikke fakturert.

SVV

3.24 Økt bruk av elsykler (elsykkelsenter på Inspiria)

Inkl. samordning med tiltak 1.14 og 3.16. El-sykkelløypa ble åpnet 16. september 2017 under 
arrangementet «Move around» (Samferdselshelg). Det er igangsatt skoleprogram for besøkende  
skoleklasser fra barneskole til videregående skole.

SK

3.25 Utredning av bysykkelordning

Utredning mottatt og behandlet politisk. Utleie-ordning etableres høst 2018/vår 2019.
ØFK

3.26 Kryssutbedring Grotterødgata X Storgata/R.A.gate

Bedre tilrettelegging for sykkel ved senkning av kantsten, bedre merking m.m.
SK

3.27 Sykkeltelledugnad 
Brukerundersøkelse for sykkelbruk er utført. Resultater i egen rapport.

ØFK/

BNG

3.28 Oppgradering av eksisterende sykkelveinett

Samlepost, i hovedsak ny asfalt på g/s-veier overtatt av ØFK fra kommunene.  
Asfaltert for 5 millioner kroner høsten 2017. Deler av beløpet er ikke fakturert.

SVV
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3.29 Skilting av g/s-veier

Tildelt ekstramidler: Skiltplan for g/s-veier. Forutsetter senere midler til å skilte.
0,4 mill til «veifinning» for syklister. Prosjektet skal sluttføres 2018.
Arbeidet er utført, men ikke fakturert i tide for utgiftsføring i 2017.

FK

3.30 Sertifisering av rådhus som sykkelvennlig arbeidsplass

Innspill fra sykkelgruppa. Opplegg fra «Syklistene» (SLF). Utført og fakturert i ØFK, utført i  
Fredrikstad kommune og planlegges i Sarpsborg.

ØFK/ 

BNG

3.31 Reasfaltering av g/s-veier i Sarpsborg

Fire prosjekter er gjennomført i 2017, men ikke fakturert
Mellommyr – Yvenbanen, ca. 600 meter, Rifleveien – Lundgårds vei, ca. 400 meter
Nøkkenveien – Jutulveien, ca. 300 meter, Ordfører Karlsens vei – Ugleveien, ca. 500 meter.

ØFK/ 

BNG

KOMMUNIKASJON / PROSJEKTLEDELSE    

4 Tilskuddet er bruk til kommunikasjonsarbeid, kampanjer og holdningsskapende arbeid for økt 
bruk av kollektivtransport, sykkel og gange, miljøvennlige reiser. 

P.

adm.

5 Prosjektledelse, lønn, konferanse, møteutgifter, kurs 

Av restmidlene ble det avsatt 196.500 kroner til kompetansebyggende tiltak.  
450 000 kroner overføres til økte utgifter i 2018 til bl.a. ansettelse av sykkelkoordinator.

P.

adm.

Prosjektet Smart Mobilitet Grålum har som mål å løse de trafikale utfordringene på Grålum og bli et utstillingsvindu 

for grønn mobilitet. I 2018 videreføres prosjektet i Smart Mobilitet Nedre Glomma. 



Totalt sett viser tabellen over bra samsvar mellom planlagt bruk av belønningstilskudd og prognosen for 
sluttresultat. Ekstra midler som har tilkommet i løpet av perioden, har i hovedsak gått til kollektivtrans-
port. Forbedringer i rutetilbud kan gjennomføres relativt raskt, og kan gi passasjervekst som monner for 
å møte det økte reisebehovet.

Bevilgninger til sykkelveier har vært noe hemmet av mangel på utbyggingsklare prosjekter.  
Etter vedtak av plan for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad er det forventet at dette forbedres 
i neste periode.

Bilrestriktive tiltak krever ofte ikke så store ressurser. Ofte er det snakk om oppmerking og skilting. Vi 
har brukt færre midler til dette enn først anslått.

Bilbruk handler i stor grad om etablerte vaner. Redusert bilbruk handler derfor om endring av vaner.  
Satsingen på holdningskampanjer og annet kommunikasjonsarbeid er styrket utover i perioden.

Årlig forbruk av belønningstilskudd i Nedre Glomma
Alle tall i millioner kroner, avrundet

1) Avtalt tilskudd, ekstra belønningstilskudd i statsbudsjettet og overførte midler fra forrige år

Tabellen over viser at de årlige bevilgningene ikke har vært brukt opp det samme året de er gitt. Det 
er ofte utbyggingstiltak etter plan- og bygningslovene som har tatt lenger tid enn først antatt. Det har 
vært en utfordring å finne en rask, men god utnyttelse av de årlige ekstra belønningsmidlene som er 
blitt bevilget. Samferdselsdepartementet har hvert år godkjent overføring av midler, slik at tiltakene har 
blitt gjennomført med opprinnelig bevilgning, selv om framdriften ikke ble som opprinnelig planlagt.

Tabellen viser også at 48 millioner kroner må overføres til 2018 for å fullføre tiltak som er satt i gang, og 
som det må leveres egen sluttrapport for etter fullføring.
Se også regnskap i kapittel 3.1.

2014 2015 2016 2017

Disponibelt belønningstilskudd totalt   1) 60 88 100 123

Forbruk 32 52 42 75

Overført til neste år 28 35 58 48

I søknaden fra 2013 var planlagte tiltak fordelt på tiltaksgrupper. De årlige budsjettene har vært inndelt 
etter de samme tiltaksgruppene. Det har vært en gjennomgående utfordring at de ulike tiltakene ikke 
blir gjennomført så raskt som forutsatt. En relativt stor andel av de årlige bevilgningene er derfor over-
ført til kommende år for å kunne fullføre tiltakene. Slik er det også i det siste året i perioden. I tabellen 
nedenfor er det regnet med en prognose for sluttkostnad på de tiltakene som blir overført til 2018.

Tiltaksgruppe
Sum i søknad mill. 

kr. % i søknad
Sluttresultat  

prognose, mill.kr. % forbruk

1. Bilrestriktive tiltak 47 21,8 41 16,4

2. Kollektivtransport 70 32,6 110 44,0

3. Sykkel og gange 81 37,7 80 32,0

4. Kommunikasjon 7 3,3 10 4,0

5. Prosjektledelse 10 4,7 9 3,6

SUM 215 100 250 100

Bruk av belønningsmidler i perioden 
2014-2017

4.
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Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma har 
oppsummert arbeidet med belønningstilskudd, og 
har følgende merknader og konklusjoner, og vil 
peke på noen utfordringer foran en ny belønnings-
avtale:
 
Om resultatet for personbiltrafikken:
• I perioden 2011-2014 var det bare to tellepunk-

ter i Nedre Glomma. Tellinger og trafikkindeks 
lå da på 2- 4 prosent vekst per år. Fra 2014 
-2017 er veksten 0,4 prosent pr år i gjennom-
snitt. Det viser at det nytter å drive målrettede 
tiltak for redusert trafikk.  

• Innkreving av bompenger ble ikke satt i gang 
høsten 2017, slik det var forutsatt da beløn-
ningsavtalen ble inngått. Bompenger ville med 
stor sannsynlighet ført til nedgang i trafikken 
i 2017, og dermed ville nullvekstmålet vært 
nådd. Bompenger er nå et ubrukt og sterkt 
restriktivt virkemiddel som innføres for å nå 
nullvekstmålet i neste belønningsperiode.

• Tallene for E6 Sandesund veier tungt i statis-
tikken. Tiltak for å begrense gjennomgangs- 
trafikken kan ikke vedtas lokalt. Vi erkjenner 
at tellepunktet er med i det avtalte nullvekst- 
målet for 2013-2017, men peker likevel på at 
hvis tallene fra E6 tas vekk fra beregningen, 
ser vi en reduksjon i personbiltrafikken i resten 
av Nedre Glomma på 0,8 prosent i fireårs- 
perioden. 

• I de kommende byvekstavtalen skal både 
gjennomgangstrafikk og nyttetransport 
unntas fra nullvekstmålet, jfr. NTP 2018-2029.  
I forhandlingene om en byvekstavtale, må 
vi finne fram til en regnemetode som bedre 
anslår hvor stor andel slike kjøretøy utgjør i 
Nedre Glomma.

• Glommaringen har vært høyt prioritert ved 
tildeling av belønningstilskudd. Passasjertallet 

på denne bussruten har økt med 30 prosent 
i perioden. Personbiltrafikk på de veiene som 
bussruten kjører har gått ned med 1,5 prosent 
i gjennomsnitt for de sju aktuelle tellepunk-
tene. Dette viser at et godt kollektivtilbud 
reduserer personbiltrafikken.

• Kollektivtrafikken, både buss og ferge, økte 
mest i det året og på de strekningene hvor 
frekvensen på avgangene ble forbedret. Videre 
økning forutsetter ytterligere tiltak året etter. 
Den gjennomførte kollektivutredningen for 
Nedre Glomma, og vedtaket om ny rutestruk-
tur, gir et godt grunnlag for ytterligere økt 
vekst i kollektivtrafikken fra 2018. 

• Gratis byferge i Fredrikstad er blitt et konkur-
ransedyktig transportmiddel for mange, og har 
i tillegg bidratt til å gi byen mye positiv omtale. 
Fergene frakter nå omtrent like mange perso-
ner som Glommaringen (uten skoleelevene).

• Telling av syklister er beheftet med stor usik-
kerhet. Tellingene viser ikke ønsket resultat. 
Økt satsing på sykling, økt (el)sykkelsalg, økt 
antall syklister på fergene i Fredrikstad osv., gir 
ikke utslag i de automatiske tellepunktene for 
sykkel.  Et bedre datagrunnlag om sykling må 
skaffes gjennom manuelle tellinger og spørre-
undersøkelser.

• Høsten 2017 ble det vedtatt en felles plan for 
hovedsykkelveier i Nedre Glomma. Denne gir et 
godt grunnlag for videre planlegging og utbyg-
ging av et sammenhengende og trafikksikkert 
sykkelveinett. 

• Det er ikke utført nasjonale reisevaneunder- 
søkelser (RVU) siden 2013. Vi har derfor smalt/ 
fattig grunnlag for å vurdere om reisevaner 
er endret. Bedre faktagrunnlag må skaffes i 
kommende belønningsperiode.

Evaluering av belønningsordningen  
for Nedre Glomma 2014-2017

5.



• Tog blir nesten ikke brukt til reiser mellom by-
ene i Nedre Glomma. Dette skyldes særlig pris, 
men også dårlig frekvens og litt perifer sta-
sjonsbeliggenhet. Utbyggingen av InterCity vil 
gi oss et nytt og sterkt virkemiddel for å oppnå 
nullvekst i personbiltrafikken, og det er viktig 
at framdriften for dette arbeidet holdes.

Om bruken av belønningsmidlene:
• Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma 

har ifølge Samarbeidsavtalen fullmakt til å 
vedta budsjett og handlingsplaner for beløn-
ningstilskuddet, og til å godkjenne årsrapport 
om bruk av midlene.

 
• Belønningstilskuddet er hovedsak fordelt på 

de ulike tiltaksgruppene i tråd med det som 
ble angitt i søknaden i 2013. Tilskudd til buss 
og ferge har blitt prioritert noe høyere enn 
angitt i søknaden, fordi kollektivtransport har 
større potensial til å ta transportveksten. Den-
ne økte prioriteringen av kollektivtransport er 
videreført i vår nye søknad om belønnings- 
midler, blant annet for å styrke det nye buss- 
tilbudet fra sommeren 2018.

• Ca. 3,6 prosent av belønningstilskuddet er 
benyttet til prosjektledelse. Prosjektadminis-
trasjonen er utvidet i takt med økte oppgaver, 
og utgjør ved utgangen av 2017 3,5 stillinger.

• Ca. fire prosent av belønningstilskuddet er 
benyttet til kommunikasjonsarbeid, både til 
informasjon om tiltakene, ruteinformasjon og 
holdningskampanjer. Dette bidrar til å skape 
en positiv holdning til målene i samarbeids- 
avtalen og tiltakene i Bypakke Nedre Glomma, 
og er på den måten vesentlig for å påvirke 
befolkningen til å velge miljøvennlige reisemid-
ler. Resultatet av arbeidet er vanskelig å måle, 
men satsingen på kommunikasjon bør fortsette.

Om belønningsordningen generelt:
• Belønningsordningen fungerer godt som  

premiering av lokale tiltak som er med på 
• å begrense personbiltrafikken. I Nedre Glomma 

har midlene dessuten bidratt til ytterligere 
forbedring av regionalt samarbeid.

• Endring av holdninger og reisevaner er et lang-
siktig arbeid. Det tar også mange år å få bygd 
ut et sammenhengende og trygt sykkelvei-
nett. Vi er glad for at de kommende byvekst- 
avtalene får lenger perspektiv enn fire år.

• Arealpolitikken og lokalisering av målpunkt for 
reiser har stor betydning for å kunne gi et godt 
kollektivtilbud. Partene i Bypakke Nedre Glom-
ma har vektlagt arealutvikling enda sterkere i 
den nye samarbeidsavtalen og i eget planar-
beid.  Dette er langsiktige virkemidler og må 
følges opp gjennom en kommende byvekst- 
avtale. 

• Rapporteringsfristen til Samferdselsdepar-
tementet 1. februar er knapp for kommunale 
regnskapsavslutninger og en forsvarlig  
behandling av årsrapporten i rådmannsut- 
valget og i den politiske styringsgruppa.  
Fristen bør utsettes med én måned.

• Det er viktig at tiltak med belønningstilskudd 
kan overføre midler til kommende år, dersom 
de blir forsinket. Vi er godt fornøyd med  
Samferdselsdepartementets behandling av 
søknad om overføring av midler.

Styringsgruppas vedtak om årsrapport for 2017 og sluttrapport for 2014-2017, 26. januar 2018

1. Regnskapet for belønningstilskudd til Nedre Glomma godkjennes 
2. Årsrapporten for 2017, med beskrivelse av transportutviklingen og økonomisk oversikt  

bruk av midlene, godkjennes som rapport til Samferdselsdepartement om bruk av  
belønningstilskuddet i Nedre Glomma i 2017. 

3. Styringsgruppa ber om at påbegynte tiltak kan fullføres og at ubrukte midler fra 2017  
kan overføres til 2018. 

4. Styringsgruppa slutter seg til evalueringen av belønningsordningen i Nedre Glomma  
2014-2017, som er tatt inn i kapittel 5 i sluttrapporten.
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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...


