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Innledning
6.juni 2018 inngikk Østfold fylkeskommune, 
Sarpsborg- og Fredrikstad kommune en ny avtale 
med Samferdselsdepartementet om belønnings-
tilskudd til bedre kollektivtransport og mindre 
bilbruk for perioden 2018–2019. Avtalen omfatter 
utbetaling av tilskudd på i alt 116 millioner kroner 
på visse vilkår. Ny avtale erstatter avtale om 
belønningstilskudd fra 2014–2017. 

Bypakke Nedre Glomma har, med bakgrunn i 
avtalen, fått utbetalt et belønningstilskudd på 61 
millioner kroner i 2018. I tillegg har ca. 48 millioner 
ubrukte kroner blitt overført fra avtaleperioden 
2014–2017, slik at det samlet har vært 109 
millioner kroner til disposisjon for tiltak med 
belønningstilskudd i Nedre Glomma i 2018.

Målet for avtalen er:
«I avtaleperioden skal det bli bedre framkomme-
lighet, miljø, og helse. Personbiltrafikken skal  
ha nullvekst, med utgangen av 2013 som referan-
setidspunkt. Antall kollektivreiser samt gang-  

og sykkelreiser skal øke på bekostning av  
reiser med privatbil.»

Målet om nullvekst gjelder selv om befolkningen 
øker. En tabell for befolkningsveksten er vist i 
kapittel 2.8. Den indikerer hvilke økte reisebehov 
som må dekkes med kollektivreiser, sykkelbruk 
og gange. Økt aktivitet og mer reising generelt 
kommer i tillegg til befolkningsveksten.

Nedre Glomma har rapportert til departementet 
årlig om bruken av midlene, om utviklingen i 
personbiltrafikken og om planene for bruk av 
midler kommende år. Staten har tildelt belønnings-
tilskudd forskuddsvis hvert år, og styringsgruppa 
for Bypakke Nedre Glomma har fordelt midlene. 

Denne årsrapporten viser hvordan utviklingen 
i persontransporten i Nedre Glomma har vært 
i 2018. Årsrapporten viser også en økonomisk 
oversikt over bruk av belønningsmidler i 2018.

Sommeren 2018 åpnet 1,7km lang gang- og sykkelvei fra Møklegård til Øyenkilen. Denne gir beboere 
og de mange feriegjestene som går og sykler, en tryggere reisevei.
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1.0 Mål om nullvekst 

1.1 Hovedkonklusjoner

Trafikkregistreringene viser en moderat nedgang 
i personbiltrafikken for Nedre Glomma. I forhold til 
2017 har det i 2018 vært registrert en reduksjon 
på 0,4 prosent ved de 14 registreringspunktene  
på riks- og fylkesveier. 

Resultatene fra trafikktellinger varierer noe fra år 
til år, avhengig blant annet av befolkningsvekst, 
samfunnsøkonomiske forhold, vær og andre 
trafiktiltak. Trafikkutvikling bør derfor sees over 
flere år for å kunne si noe sikkert om virkningen  
av tiltak i belønningsordningen. 
 
I 2018 er belønningstilskuddet brukt til å etablere 
sykkelparkering i sentrumsområdene som  
erstatning for bilparkeringer, en tilpasning av 
HjemJobbHjem-konseptet fra Rogaland til Nedre 
Glomma, økt frekvens på flere bussruter, og 
driftstilskudd og investering i fergeleier for økt 
bruk av fergene i Fredrikstad. Belønningsmidler  
er også brukt til holdningsskapende arbeid.

Antallet busspassasjerer har sunket noe i 2018. 
Dette var forventet ved innføring av nytt rutetil-
bud. Det vil ta tid før passasjerene venner seg til 
det nye tilbudet.  

Sykkeltellingene for 2018 viser en situasjon som 
holder seg relativ stabil. Det var en beskjeden 
økning i gjennomsnittlig antall daglige passerin-
ger i tellepunktene på 2,5 prosent, eller fra 580 til 
595 syklister. Det har tidligere vært registrert en 
nedgang i antall syklende så at tallene ikke synker 
videre, men ser ut til å stabilisere seg, er positivt.
Gratisferger i Fredrikstad fortsetter å være  
en suksesshistorie. Det har i 2018 vært en passa-
sjerøkning på 3,7 prosent, sett i forhold til 2017. 
Kostnadene for fergene dekkes av Fredrikstad 
kommune og delvis ved bruk av belønningsmidler. 

For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken 
med 2013 som referanseår, trengs det fortsatt  
en videre nedgang i trafikktallene. For 2018 er  

det positivt å registrere at selv en nedgang  
i busspassasjerer ikke gir en tilsvarende økning  
i bilbruken, men snarere en nedgang også her.

Det er per i dag ikke nødvendig med noen store 
revisjoner av planlagte virkemidler for avtale-
perioden.

Vi begrunner dette i hovedsak med:
• Innføringen av bompenger rundt bysentra er 

det bilrestriktive tiltaket med størst forventet 
effekt. Dette tiltaket er utsatt, med forventet 
oppstart senhøst 2019.

• Det tar tid før man kan registrere  
effektene av arealpolitiske tiltak.

• Fortsatt innstramming i parkeringspolitikken 
for 2019 med innføring av boligsoneparkering 
i utvalgte områder og betaling på tidligere 
gratisplasser. 

• Det forventes at antallet busspassasjerer  
vil ta seg opp når kjennskapen til det nye 
rutetilbudet øker.
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2.1 Trafikkutvikling for personbiler  
i Nedre Glomma
Partene i Bypakke Nedre Glomma har avtalt 14 
registreringspunkter som skal brukes til å følge 
opp målet om nullvekst i personbiltrafikken. 
Kartet nedenfor viser hvor registreringspunktene er.

14 kontinuerlige trafikktellingspunkter i Nedre Glomma avtalt i 2013.

Tabellen på neste side viser årsdøgntrafikk (ÅDT) 
for kjøretøy med lengde under 5,6 meter. ÅDT er et 

uttrykk for gjennomsnittlig antall passeringer  
i begge retninger per døgn gjennom hele året.

2.0 Årlig trafikkutvikling i Nedre Glomma
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Merknader til enkelte av registreringspunktene
• Fredrikstadbrua øst: Registreringspunktet har 

vært nede mens det har foregått rehabilite-
ringsarbeid på brua.

• Seut-Simo, Rv.110: Registreringspunktet har 
vært nede i halve mai og hele juni grunnet 
midlertidig trafikkomlegging.

• Sarpsfossen bru: Feil på registreringsutstyret  
i perioden mellom august og oktober.   

For disse registreringspunktene er faktiske  
tellinger erstattet av estimerte tall .

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. 

Det er registrert en nedgang i ÅDT på noen av de 
mest trafikkerte strekningene fra 2017 til 2018 
som Fredrikstadbrua, Seut – Simo og Sarpsfossen 
bru. Felles for disse strekningene er at det i 2018 

har vært perioder med anleggsarbeid og en 
midlertidig forverring av fremkommeligheten  
på strekningene. 
 
De lokale tiltakene i belønningsordningen har 
begrenset virkning for trafikken på E6 (Sande-
sundbrua). Uten E6-trafikken ville trafikkveksten 
i Nedre Glomma vært -0,9 prosent for 2017–2018 
og -1,7 prosent for 2013–2018. 

Det finnes ikke sikre anslag på hvor stor del av 
trafikken på E6 som er lokaltrafikk, men det er 
tidligere anslått opp mot 30 prosent av den totale 
trafikkmengden. 

Innkreving av bompenger, som er forventet  
å ha en begrensende effekt på privatbilismen,  
har blitt forskjøvet fra 2018 grunnet fundamente-
ringsproblemer på Seut. Forventet oppstart  
for bompengeinnkrevning er satt til sen høst 
2019.

Sted 2013 basis ÅDT 2018 2013-2018 i % 2017-2018 i %

Værstebrua 8 411 9553 13,6 % 1,8 %

Kråkerøybrua 9 968 10720 7,5 % 0,7 %

Fredrikstadbrua øst 27 554 24868 -9,7 % -3,6 %

Seut-Simo, rv.110 23 820 21715 -8,8 % -1,8 %

Veumveien 7 590 7417 -2,3 % -2,9 %

Glemmen, fv.109 22 733 23843 4,9 % 0,4 %

Stabburet, fv. 109 25 477 24066 -5,5 % -1,7 %

Rolvsøysund, fv.109 15 516 15594 0,5 % 0,0 %

Hvidsten, fv. 111 7 937 8410 6,0 % 0,3 %

Sarpsfossen bru 19 873 18954 -4,6 % -1,5 %

Tune kirke 12 590 13153 4,5 % -0,3 %

Torsbekkdalen 7 696 7495 -2,6 % -1,5 %

Fylkeshuset 5 841 5915 1,3 % 5,5 %

Sandesund syd, E6 29 712 35767 20,4 % 2,2 %

Sum Nedre Glomma 224 718 227 470 1,2 % -0,4 %

Årsdøgntrafikk(ÅDT) og prosentvis vekst i registreringspunkter 
i Nedre Glomma, avrundet til desimal.
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2.2 Oversikt over det  
nye linjekartet

Nytt busstilbud i Nedre Glomma  
ble innført 25.juni 2018
For å nå målene om redusert bilbruk i Nedre 
Glomma, er tilbudet betydelig forenklet og de 
viktigste reisestrekningene er prioritert. Tilbudet 
er i stor grad tilpasset arbeids- og skolereiser med 
flere avganger i rushtiden, men det er samtidig 
lagt opp til et bra busstilbud også i andre områder 
og til andre kundegrupper.
 
Hovedbusslinjer 
11 hovedbusslinjer I Nedre Glomma skal betjene 
områder med store reisestrømmer. Det er flere 
avganger i rushtiden på de fleste hovedbusslinje-
ne enn ellers i døgnet. 

70–80% av innbyggerne vil ha en holdeplass til en 
hovedbusslinje innenfor en avstand på 500 meter. 
Det er lagt opp til flere avganger i rushtiden* på de 
fleste hovedbusslinjene enn ellers i døgnet.

Lokalbusslinjer
I områder med færre reiser er det lokalbusslinjer 
og bestillingstilbud (Flex). Disse linjene vil variere 
med etterspørsel, og vil ofte ha mindre rettlinjede 
traseer og færre avganger enn hovedbusslinjene. 
Lokalbussene har normal timesfrekvens i rush og 
totimers frekvens utenfor rushtid.

Rushtidslinjer og gratis shuttlebuss
Rushtidslinjene går til Kalnes og Grålum. Det er 
også en egen, gratis shuttlebuss mellom Fredrik-
stad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon 
fergeleie, tilpasset togtidene.

Regionbusser, ekspressbusser og bestillings-
tilbudet Flex inngår ikke i linjekartet.
 
* Rushtid 7–9 og 14–17
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2.3 Busspassasjerer

Enklere, raskere, oftere! Det er målet med det 
nye rutetilbudet i Nedre Glomma som startet opp 
sommeren 2018. 

Det er gjort en bevisst prioritering av de ulike 
rutetilbudene med et rutehierarki som er tilpasset 
de ulike markedene. Rutetilbudet består nå av 
et stamlinjenett med bybussruter, et sekundær-
tilbud til de mer spredtbygde områdene, og et 
supplerende tilbud som består av skoleruter og 
bestillingsruter. Det nye tilbudet innebærer at 
mange har fått et bedre tilbud, på bekostning av 
de få som får et dårligere. Kollektivtilbudet er en 
viktig brikke i en samlet virkemiddelpakke for  
å nå nullvekstmålet.

Oppstarten av nytt rutetilbud ble lagt til skolens 
sommerferie hvor det er færre reisende, og det ble 
lagt vekt på mye og god informasjon om det  
nye tilbudet. 

Siden det ble innført et nytt busstilbud sammen-
lignes ikke tallene med tidligere år, men med 
passasjertallene for hele Østfold. Tallene vises 
ekslusiv skoleskyss, siden det er antallet buss-
passasjerer over 18 år som må øke for å nå målet 
om nullvekst.

2017 2018 Differanse %

Nedre Glomma 3 793 674 3 723 865 -69 809 -1,8%

Østfold uten NG 1 794 654 1 753 057 -41 597 -2,3%

Antall busspassasjerer per år, uten skoleskyss.
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Sammenligner vi tallene for hele året, ser vi at  
det er en nedgang i antall passasjerer i 2018.  
Den viktigste forklaringen er trolig at det nye 
tilbudet i større grad er tilpasset nye kundegrup-
per, og at det alltid vil ta noe tid før nye kunder 
blir kjent med tilbudet. Samtidig vil bortfall eller 
reduksjon av tilbud ofte gi resultater umiddelbart. 
Salgsinntektene i 2018 er like høye som året før, 
uten at det er foretatt prisendringer i perioden, 
noe som kan tyde på en viss underrapportering av 
antall passasjerer i billettsystemet med betalings-
løsning på mobiltelefon. 

Passasjerutviklingen etter ruteomleggingen er 
omtrent som forventet. Samtidig er det en klar 
forventning om positiv passasjerutvikling frem-
over når flere tiltak i Bypakka skal gjennomføres.

Som en del av det nye tilbudet er det etablert 
gratis shuttlebuss mellom bussterminalene og 
jernbanestasjonene i begge byene. Shuttlebussen 
er et tilbud som er tilpasset togtidene. I tillegg 

til nytt rutetilbud, er det i 2018 gjennomført en 
rekke tiltak for å bedre bussens konkurranseevne. 
Nedre Glommakortet gir mulighet til å reise fritt i 
begge kommuner i 30 dager for kun 600 kroner. 
Normalprisen er 700 kroner og differansen 
finansieres av belønningsmidler. Det er brukt 
betydelige ressurser på sanntidsinformasjon og 
bussprioritering i lyskryss, nye informasjonstavler, 
leskur og utemøbler. Bussterminalen i Sarpsborg 
er oppgradert med nytt venteområde, universell 
utforming, sykkelparkering og med det svært 
vellykkede lyskunstprosjektet «Bending Water», 
som har Sarpefossen som tema.

Bedre framkommelighet for bussene, herunder 
gjennomføring av tiltakene i Bypakka, vil være 
viktige grep for å få til en positiv passasjerutvik-
ling i årene fremover. Den langsiktige løsningen er 
utbygging av vegnettet gjennom Bypakke Nedre 
Glomma, slik at ett kjørefelt kan forbeholdes 
kollektivfelt/ sambruksfelt. 
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2.4 Sykkeltellinger

I Nedre Glomma blir passerende syklister registrert 
ved flere tellepunkter. Tellepunktene baserer 
seg på to forskjellige teknologier, og data fra 
tellepunktene presenteres derfor hver for seg.

Gjennomsnittlig antall passeringer per døgn, 
registrert ved sykkeltellesløyfer:

Tellepunkt Gj.snitt 2013-17 2018

Borregårdsbakken 212 181

Steffensjordet 213 x

Kalnessletta x 74

St.Hansfjellet x 41

Tunevannet 167 105

Tune kirke 167 62

Figur 1 viser antall sykkelpasseringer registrert  
ved tellesløyfer. 

Gjennomsnittlig antall passeringer per døgn, 
registrert ved sykkeltellesøyler:
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Figur 2 Antall sykkelpasseringer registrert  
ved tellesøyler

Om utviklingen i 2018
Tallene fra tellingene er såpass lave at selv 
beskjedne endringer i antall passeringer gir store 
prosentvise utslag. Trendutviklingene som vises 
er innenfor den usikkerheten som tillegges meto-
dikken for målinger av sykkelpasseringer. 

For tellesløyfen ved Steffensjordet, som har 
hatt tekniske problemer i 2018 og nye punkter 
på Kalnessletta og St. Hansfjellet er det ikke 
sammenligningsgrunnlag. Ser vi på tellepunktene 
hvor vi har data fra både 2017 og 2018, har vi 
en endring på 2,5 prosent fra 580 til 595 daglige 
passeringer (gjennomsnittlig). 

Sykkelundersøkelse 2018
SINTEF har i 2018 på oppdrag fra Statens 
veg vesen gjennomført en sykkelundersøkelse 
i Region Øst. 800 personer fra hver kommune 
har blitt intervjuet om egen sykkelbruk, og det 
fremkommer interessante data som er aktuelt  
for arbeidet i Bypakke Nedre Glomma.  
Her presenterer vi noen av funnene fra under-
søkelsen og vår vurdering av disse.

Når brukes sykkel som transportmiddel?

Vår Sommer Høst Vinter
Sarpsborg 65% 97% 48% 6%
Fredrikstad 69% 98% 54% 15%

Ikke uventet er det om våren og sommeren flest 
benytter seg av sykkel som transportmiddel. For 
mange er nok sykling en ferieaktivitet. Bypakka 
har tiltak som skal bidra til at flere sykler større 
deler av året. og det er fortsatt et potensial for 
at flere skal sykle også om vinteren. Fredrikstad 
utmerker seg med den høyeste andelen av vinter-
syklister i undersøkelsen.

Formålet med sykkelturen

Til  
og fra 
jobb

På tur i 
fritiden

Steder/
ærend i 
fritiden

Som 
trening

Sarpsborg 21% 59% 34% 28%
Fredrikstad 28% 50% 46% 26%

Sykling er for mange en fritidsaktivitet. Det er 
viktig å jobbe videre for at flere skal bruke sykkel 
også til og fra jobb.
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Av dem som oppgir i undersøkelsen at de sykler, 
er det en stor overvekt som opplever at tilrette-
leggingen for syklende er ganske god og svært 
god. 

Bruk av elsykkel

Elsykkel
Vanlig 
Sykkel

Begge 
deler

Sarpsborg 11% 89% 0%
Fredrikstad 16% 83% 1%

Tallene sier ikke noe om utviklingen, men det er 
nærliggende å anta at andelen som sykler på 

elsykkel vil øke fremover. Økningen vil komme 
både fra en overgang fra vanlig sykkel til elsykkel, 
men også vet at de som ikke har vært syklister 
tidligere, blir syklister ved hjelp av elsykkelen.  
Med den økte utbredelsen av elsykler vil vi også 
måtte forvente at nye brukergrupper av syklister 
vil ha andre forventninger til infrastrukturen  
og tilpasninger enn dem vi ser i dag. 

Opplevelsen av tilrettelegging for  
sykling i kommunen

Svært godt 
tilrettelagt

Ganske godt 
tilrettelagt

Ganske dårlig 
tilrettelagt

Svært dårlig 
tilrettelagt

Ikke sikker 

Sarpsborg 11% 51% 22% 4% 12%
Fredrikstad 9% 53% 23% 2% 13%
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2.5 Passasjerer på ferge

I Fredrikstad er det passasjerferger  
på tre strekninger:
• Cicignon – Gamlebyen  

(på tvers av Glomma – «Gamlebyferga»)

• Gamlebyen – Sentrum – Gresvik  
(på Vesterelva – «Byferga»)

• Lisleby – Sellebakk (på tvers av Glomma  
– «Selbakferga»)

Det settes inn en egen innsatsferge i tillegg til 
ordinær rutetabell ved stor pågang eller ved 
spesielle arrangementer.

De samlede utgiftene til fergedriften i 2018 var 
på ca. 25 millioner kroner. Tilskuddet til driften 
gjennom belønningsordningen var på syv millioner 
kroner. 

Tabellen viser antall passasjerer på fergene  
i Fredrikstad for 2018 sammenlignet med 2017  
og 2013. 

Strekning 2013 2017 2018

Gamlebyen 674.169 670.977 638.642

Byferga 107.827 543.090 610.626

Sellebakk - 
Lisleby 

43.112 106.881 120.347

Innsats- 
ferge

 15.398 17.980

SUM 825.000 1.336.346 1.387.595

Om utviklingen i 2018
Fergetrafikken har økt med  3,7 prosent det 
siste året. Det er i hovedsak byferga som står for 
økningen, men også Sellebakk - Lisleby har hatt 
en meget god økning. Frekvensen på Byferga 
er økt (fra 2017 til 2018 kun ruteendring for å 
prioritere arbeids- og skolereisende). Dette har ført 
til at flere tar Byferga fra Gamlebyen til sentrum, 
i stedet for Gamlebyferga på tvers av elva til 
Cicignon.

Gratis ferger har endret folks reisevaner
Fra 2013 ble fergene i Fredrikstad gratis, noe 
som førte til at antall passasjerer økte med 130 
prosent fra 2012 til 2013. Siden da er tilbudet blitt 
forbedret, frekvensen økt og markedsføringen 
intensivert. I perioden 2013–2018 økte passasjer-
tallet med hele 60 prosent.

I løpet av perioden med gratisferger i Fredrikstad 
har reisevanene til folk endret seg. Den store 
økningen er helt klart pendlere, både voksne  
og skoleelever. Pendlerfergene fra Gressvik  
om morgenen og tilbake fra sentrum om etter-
middagen er den ruten som har flest passasjerer. 
De aller fleste som tar ferge til og fra jobb,  
går eller sykler til fergeleiet.

35 prosent av fergepassasjerene  
reiser med sykkel
Det er færrest syklister på fergene gjennom 
sentrum, ca. en fjerdedel av det totale antall 
fergepassasjerer, viser estimerte tall for bruk av 
sykkel i kombinasjon med ferge. På både Selle-
bakk og Gamlebyferga er andelen mye høyere, 
enkelte uker over 40 prosent. Gjennomsnittlig for 
alle fergerutene er det ca. 35 prosent som reiser 
med sykkel og ferge. 

Syklistene som er talt med her blir ikke nødven-
digvis plukket opp av sykkeltellingene/sykkel-
sløyfene. Tallene er hentet inn via stikkprøver og 
tellinger på fergene.

Ferge
Estimert bruk av sykkel 
på ferge i2018

Gamlebyen 35%

Byferga 25%

Sellebakk 35%

Innsatsferge 10%
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2.6 Passasjerer med tog i Nedre Glomma

Antall reiser 2013 2014 2015 2016 2017

Fredrikstad 755 595 806 798 856 381 783 681 835 965

Råde 150 847 185 514 219 106 235 970 249 495

Sarpsborg 238 384 264 473 289 837 278 281 298 804

SUM 1.144 826 1.256 785 1.365324 1.297 932 1.384 264

Antall reisende med tog fra Nedre Glomma er 
stabilt og økende. I tillegg til stasjonene i byene, 
er det mange som bruker Råde stasjon, ikke minst 
pga. gratis parkering.

Antall reisende fra de tre stasjonene har økt med 
21 prosent i perioden fra 2013 til 2017. De fleste 
reisende drar ut av Nedre Glomma-regionen til 
Oslo eller til de andre Østfoldbyene.
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2.7 Reisevaneundesøkelsen 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) for 
2013/2014 viser ingen store endringer i reisevaner 
fra forrige undersøkelse (2009). Ved begge 
unde rsøkelser bestilte Bypakke Nedre Glomma et 
tilleggsutvalg av intervjupersoner for å få sikrere 
svar. 

Intervjuene ble foretatt høsten 2013, altså før 
perioden for nyeste avtale om belønningstilskudd. 
Rapporten fra 2013/2014 vil være sammen-
ligningsgrunnlag 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 og per person skiller seg ikke ut fra 
befolkningen i resten av landet. 

• 62 prosent av reisene gjennomføres med  
bil som sjåfør i de to kommunene. 

• De fleste reisene starter og slutter 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 prosent), handel- 
og service (29 prosent) og fritid (18 prosent). 

• 73 prosent av arbeidsreisene i Sarpsborg 
og Fredrikstad foretas med bil som sjåfør.  
Bilførerandelen på arbeidsreiser er noe høyere 
i disse to kommunene sammenliknet med 
landsgjennomsnittet (62 prosent).  
•  2 prosent av befolkningen 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  
•  2 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

Handel- 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 av denne type reiser gjelder innkjøp  
av dagligvarer (62 prosent) og foretas først og 
fremst innenfor hver av kommunegrensene.  
De fleste handel- og servicereiser i Sarpsborg  
og Fredrikstad foretas med bil.

I 2015 besluttet Statens Vegvesen å gå fra å 
gjennomføre reisevaneundersøkelser hvert 
fjerde år til å gjennomføre kontinuerlige reise-
vaneundersøkelser. Dette blant annet for å kunne 
følge utviklingen i reisevanene tettere og være 
mer fleksibel når det gjelder eventuelle kjøp av 
tilleggsutvalg.

Ny nasjonal reisevaneundersøkelse gjennomføres 
i løpet av perioden 2016 – 2019. Det gjennomføres 
et tilleggsutvalg for Nedre Glomma (Fredrikstad  
og Sarpsborg) i to 12-måneders-perioder fra mars/
april 2018 til og med februar/mars 2020. 
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2.8 Folkemengde i Nedre Glomma  
(kilde: SSB) 

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. 

Beregnet befolkningsvekst i løpet av 2018  
i Norge er 0,7 prosent. Reisebehov som følge av 
befolkningsvekst skal i prinsippet dekkes opp 
gjennom kollektiv, sykkel og gange. 
 

Kommune 2013
2017
1.jan

2018
1.jan

2018  
3.kvartal

Vekst i %
2017-2018

Vekst i %
2013 -2018

Sarpsborg 54.059 55.127 55.543 55.892 0,8 2,67

Fredrikstad 77.591 80.121 80.977 81.580 1,1 4,18

Hvaler 4.386 4517 4540 4603 0,5 3,39
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1 Bilrestriktive tiltak
Budsjett 
2018

Regnskap 
2018

Overført 
2019

1A Sykkelparkering i sentra 4,5 0 4,5

Offentlig sykkelparkering i sentrumsområdene,  
erstatter parkeringsplasser for bil.

1B Miljøvennlige arbeidsreiser – Smart City 1 0 1

Det har vært gjennomført en tilpasning av  
HjemJobbHjem konseptet fra Rogaland til Nedre 
Glomma, utført i samarbeid med lokalt næringsliv.

1C Innfartsparkering ved knutepunkt utenfor bomring 
i Fredrikstad

4 0 4

Det arbeides med flere innfartsparkeringer i tilknytning 
til bomringen, her legges det også til rette for sykkel-
parkering.

1D Gjennomføring av felles parkeringspolitikk, 
Sarpsborg

4,1 3,70 0,40

Etablert langtidsparkering i Torsbekkdalen, innført 
boligsoneparkering, nye betalingsautomater og skilter. 
Utført utredning om parkeringshus i sentrum.

Sum Bilrestriktive tiltak 13,6 3,70 9,90

3.1 Bruk av belønningsmidler  
og beskrivelse av tiltak

Nedre Glomma fikk 61 millioner kroner fra Sam-
ferdselsdepartementet som belønningstilskudd i 
2018. Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma 
fordelte tilskuddet på de hovedpostene som 
er vist i tabellen nedenfor. Fordeling innen hver 
hovedpost er delegert til Rådmannsutvalget. Den 
detaljerte fordelingen framgår av årsbudsjettet, 
som normalt fastsettes i oktober året i forveien. 
Årsbudsjettet revideres etter at regnskapet for 
forrige år er godkjent.

Regnskapet for 2018 viser et forbruk på 27,8 
millioner kroner. Resten av det statlige tilskuddet 
for 2018 (33,2 millioner kroner) søkes overført  
til 2019. 

For de overførte midlene fra 2017, foreligger det 
en egen rapport som tillegg til sluttrapporten 
for belønningsavtalen med Samferdselsdeparte-
mentet for 2014–2017.

3.0 Budsjett og regnskap
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2 Kollektivtansport
Budsjett 
2018

Regnskap 
2018

Overført 
2019

2A Driftstilskudd til buss 12,6 9,66 2,94

Økt frekvens på nye ruter, dobbel frekvens  
på Glommaringen, direktebuss.

2B Framkommelighet for buss 4,56 0 4,56

Fire bussholdeplasser med leshus på Rv. 111,  
lehus på holdeplass ved Inspiria, Grålum.

2C Tiltak for passasjerer på buss 2,4 1,88 0,52

Billettsubsidiering av Nedre Glomma-kortet, Infotavler 
med sanntidsinformasjon, nytt billetteringsutstyr.

2D Økt bruk av fergene i Fredrikstad 7 3,88 3,12

Driftstilskudd, investeringer i fergeleiene.

Sum Kollektivtransport 26,56 15,42 11,14

     

3 Sykkel og gange
Budsjett 
2018

Regnskap 
2018

Overført 
2019

3A Oppfølging av hovedsykkelplanen 8,5 0,43 8,07

Planlegging og gjennomføring av tiltak  
beskrevet i hovedsykkelplanen.

3B Tilskudd til sykkelsenter ved Inspiria 1 1 0

Opplæring og utleie av elsykler, arrangering av 
nettverkstreff, mm.

3C Oppgradering av eksisterende sykkelveinett 1,5 0,49 1,01

Asfaltering, nivåsenking av kantstein, utvidet driftsår.

3D Sykkelsatsing inkl. sykkelkoordinator 2 1,11 0,89

Vårsjekk, Piggdekkdag, Sykle til kamp, Sykle til  
jobben, sykkelfrokost. Tilsatt sykkelkoordinator  
i bypakkeadministrasjonen.

Sum Sykkel og gange 13 3,03 9,97

 

4 Kommunikasjonsarbeid
Budsjett 
2018

Regnskap 
2018

Overført 
2019

Holdningskampanjer, kjennskapsundersøkelser,  
lønn av kommunikasjonsrådgiver, annonsering.

4 2,78 1,22

5 Prosjektledelse
Budsjett 
2018

Regnskap 
2018

Overført 
2019

Lønn og personalkostnader, møteutgifter,  
kurs og konferanser, utstyr.

4 2,85 1,15

SUM TOTAL 61,16 27,78 33,38
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3.2 Kommentarer til regnskapet

Det er flere årsaker til det lave forbruket av 
disponibelt belønningstilskudd.

• Belønningstilskuddet for 2018 ble først avtalt 
sent på våren, fordi rapporten fra forrige 
belønningsperiode måtte godkjennes før  
ny avtale kunne inngås. 

• Noen tiltak ble fullført så sent på året at 
sluttfaktura ikke kom med på årets regnskap. 

• I 2018 disponerte Bypakke Nedre Glomma 
også overførte midler fra forrige avtale om 
belønningstilskudd på i alt 48 millioner kroner. 
Regnskapsmessig ble det lagt opp til at over-
førte midler fra 2017 i størst mulig grad skulle 
benyttes før utgifter ble belastet budsjettet  
for 2018. 

• Ansvarlig samarbeidspartner/tiltakseier er  
for optimistiske i sin framdriftsplanlegging. 

• Ansvarlig samarbeidspartner har for  
liten kapasitet til gjennomføringen  
av tiltakene.

1.A Sykkelparkering i sentra
Midlene er fordelt på flere steder i bysentrum  
og/eller i tilknytning til kollektiv-knutepunkt. 
Tiltakene er under planlegging, og ingen  
kostnader er fakturert i 2018.

1.B Miljøvennlige arbeidsreiser  
– Smart City Grålum
Midlene er brukt på lokal reisevaneundersøkelse, 
holdningskampanjer, film og på oppstart av 
områdereguleringsplan, som først blir ferdig  
i 2019. 

1.C Innfartsparkering ved knutepunkt  
utenfor bomring i Fredrikstad 
Innkreving av bompenger er utsatt til høsten 
2019. Derfor kommer utgiftene til innfartsparke-
ring (hovedsakelig leieavtaler) først i 2019.

1.D Gjennomføring av felles  
parkeringspolitikk i Sarpsborg 
Midlene er brukt til langtidsparkeringsplasser, 
boligsoneparkering og utredning av et P-hus som 
skal fjerne gateparkering og frigjøre areal for 
byutvikling. Noe arbeid gjenstår.

2.A Driftstilskudd til buss 
Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) disponerte også 
ekstra midler fra 2017, slik at hele driftstilskuddet 
for 2018 ikke ble fakturert. ØKT forventer økte 
utgifter i 2019 med tilpassinger i det nye rute-
tilbudet, og ønsker at noe av tilskuddet fra 2018 
overføres til 2019.

2.B Framkommelighet for buss /  
utbedring av holdeplasser
Fire holdeplasser på rv. 111 er utbedret,  
men sluttfaktura kommer i 2019. 
To korte kollektivfelt ble anlagt for overførte 
midler fra 2017. Derfor ingen utgifter i 2018.

2.C Tiltak for passasjerer på buss 
Tilskuddet dekker beregnet tap av billettinntekter 
ved at Nedre Glomma er én takstsone.
Andre tiltak for de reisende ble utført med  
ekstramidler fra 2017.

2.D Økt bruk av fergene i Fredrikstad 
Posten dekker både driftstilskudd og investe-
ringer i fergekaier og fergemateriell. Leskur i 
Gamlebyen ble satt opp i 2018. Ny el-ferge er 
bestilt, men ikke levert. Det arbeides med en  
plan for nye fergeleier.

3.A Oppfølging av hovedsykkelplanen 
Midlene er fordelt på prioriterte strekninger  
i Hovedsykkelplanen for Nedre Glomma.  
Kun to tiltak i Sarpsborg er under bygging og har  
fakturert utgifter i 2018. For øvrige strekninger 
pågår arbeid med utredninger eller regulerings-
planer eller grunnerverv.
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3.B Tilskudd til sykkelsenter ved Inspiria 
Årlig driftstilskudd til trafikkopplæring for store 
og små syklister. Anlegget ble vist fram ved årets 
Sykkelkonferanse i regi av Syklistenes Lands-
forening.

3.C Oppgradering av eksisterende  
sykkelveinett
Midlene ble fordelt via sykkelgruppa til diverse 
vedlikeholdstiltak. Midlene kom for sent på året  
til at alle midler ble benyttet det første året.

3.D Sykkelsatsing inkl. lønn  
til sykkelkoordinator
Midlene fordeles av sykkelgruppa. Flere kampanjer 
som er under planlegging, faktureres ikke før  
i 2019. Arbeid med skiltplan for sykkelveier ble 
utsatt på grunn av sykemelding hos ansvarlig.

4 Kommunikasjonsarbeid, inkludert lønn  
til kommunikasjonsrådgivere
Ulike kampanjer for å påvirke reisevaner.  
En samordnet kampanje med ØKT, knyttet til 
alternative reisemåter når bomringen åpner,  
ble utsatt til 2019 fordi innkrevingen av  
bompenger ble utsatt.

5 Prosjektledelse 
Mindreforbruket skyldes sykemelding og  
stillingsvakanser, samt at overførte midler fra 
2017 ble brukt til prosjektledelse i 2018.

Nasjonal sykkelkonferanse 2018: Over 100 deltakere transporterte seg selv med sykkel fra konferansehotellet 
til middag og sosialt samvær. 18 km sykkeltur fra Fredrikstad og Sarpsborg i strålende sol med stopp på Roald 
Amundsens minne for pølse i vaffel, korsang på Sellebak Brygge, samt te-pause i Gamlebyen før ankomst  
Hydrogenfabrikken.
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3.3 Styringsgruppas vedtak  
om årsrapport for 2018.

Forslag til vedtak
1. Årsrapporten for 2018, med beskrivelse av 

transportutviklingen og økonomisk oversikt 
over tiltakene, godkjennes som rapport til 
Samferdselsdepartementet om bruk av  
belønningstilskudd i Nedre Glomma i 2018.

2. Regnskap for belønningstilskuddet  
for 2018 godkjennes. 
•  For tiltak med mindreforbruk i 2018 søkes 
midlene overført til 2019. 
•  Forslag til revidert budsjett for 2019 behand-
les av Styringsgruppa på senere tidspunkt.

3. Styringsgruppa viser til hovedkonklusjonene  
i kap. 1.1 i årsrapporten, og mener at tiltakene 
i belønningsordningen virker etter hensikten. 
Det er ikke behov for å foreta vesentlige 
endringer i virkemiddelbruken for å nå målet 
om nullvekst. 





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...


