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Forord

Fylkestinget i Østfold vedtok i sak 46/2015 en økt satsing på kollektivtrafikk gjennom
prosjektet "Østfold tar bussen". Et element i dette prosjektet var å gjennomgå hele
kollektivtilbudet i Østfold. På oppdrag for Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma
skal det utarbeides et helhetlig kollektivtilbud i Østfold som tar utgangspunkt i kundenes
reisebehov slik de er i 2016, og slik reisebehovene forventes å være i et lengre perspektiv.
Målsettingen er et mer effektivt og kundetilpasset kollektivtilbud.
Prosjektet er to-delt: Først utarbeides et forslag til rutetilbud i Nedre Glomma, som tar hensyn
til nullvekstmålet og de utfordringene som er i byområdet. Det vil si at det skal utarbeides et
forslag til kollektivtilbud som tar hensyn til at det samtidig er flere virkemidler, en helhetlig
virkemiddelpakke, som må tas i bruk om man skal nå en kraftig økning i kollektivbruken.
Deretter utarbeides forslag til rutetilbud i resterende deler av Østfold fylke. Disse områdene
har ikke et nullvekstmål, med unntak av Moss. Del to av prosjektet har oppstart over
sommeren 2017.
Prosjektet har bestått av flere deloppgaver som danner grunnlaget for det anbefalte
kollektivtilbudet. Det har derfor vært mange personer som har vært involvert i utredningen.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Urbanet Analyse og Asplan Viak. Katrine N.
Kjørstad har vært prosjektleder og har gjennomført prosjektet sammen med Øyvind Dalen,
Marte Bakken Resell og Gunnar Berglund som har arbeidet med alt fra kartlegging, analyse og
til utarbeiding av nytt tilbud. Mads Berg har hatt ansvaret for modellberegninger og
effektberegninger, Mari F. Betanzo har hatt ansvaret for kostnadsanalysen, Anne Merete
Andersen har gjennomført en del av kartleggingene, Ingunn O. Ellis og Maria Amundsen har
gjennomført og analysert markedsundersøkelsene. I tillegg har også andre medarbeidere
bidratt med ulike innspill og beregninger. Bård Norheim har vært kvalitetssikrer.
Hos oppdragsgiver har Kjetil Gaulen og Marit Johanne Aarum vært kontaktpersoner.

Oslo, juni 2017
Bård Norheim
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1 Bakgrunn, problemstilling og metode

1.1 Bakgrunn
I Nasjonal transportplan 2018-2029 foreslår transportetatene blant annet satsing på
samordnet areal- og transportplanlegging og kollektivtransport for å nå nullvekstmålet i
byområdene. Nullvekstmålet vil si at all vekst i transportbehovet, også det som følger av
befolkningsvekst, skal skje uten at privatbilbruken øker. Transportveksten skal i stedet tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Samarbeidspartene i Bypakke Nedre Glomma og Østfold fylkeskommune v/ Østfold
kollektivtrafikk har i den forbindelse sett behov for en gjennomgang av dagens kollektivtilbud i
Nedre Glomma-regionen, som grunnlag for å utforme et tilbud som kan møte fremtidens
transportutfordringer i området.

1.2 Beskrivelse av oppdraget
Oppdraget innebærer å utarbeide et forslag til nytt lokalt kollektivtilbud i Nedre Glomma som
tar hensyn til at det vil gjennomføres andre tiltak i byområdet som kan påvirke kollektivbruken.
Nedre Glomma er i denne sammenheng avgrenset til bykommunene Sarpsborg og Fredrikstad.
Hvaler og Råde vil behandles i del to av utredningen. Foreslått kollektivtilbud omfatter ikke
tog, men må ta hensyn til togtilbudet og lokalisering av knutepunkt, samt til ekspressbussruter
og fergetilbud. Det skal også tas hensyn til vedtatte planer for infrastrukturprosjekter og
innføring av bompenger i Fredrikstad (planlagt høsten 2017, men i løpet av prosjektperioden
utsatt til våren 2018) og i Sarpsborg. I tillegg kan det være andre tiltak som ligger inne i
Bypakke Nedre Glomma som vil være førende for effektene av endringer i kollektivbruk som
det vil være naturlig å ta hensyn til.

1.3 Oppgaveløsing og metode
Kartlegging
Prosjektet har bestått av flere faser. Den første fasen besto i å kartlegge dagens situasjon og
fremtidig situasjon med hensyn til befolkningsvekst, transportvekst, planer for
infrastrukturtiltak og virkemiddelbruk, arealbruk mv. Kartleggingsfasen er en viktig og vesentlig
del av prosjektet, og danner grunnlag for vurdering av de endringer som er nødvendige for å
utvikle et fremtidsrettet, kundetilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i Nedre Glomma.
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Resultatene fra de ulike kartleggingene er sammenstilt for å synliggjøre reisebehovet, hvor
reisestrømmene går og hvordan dagens kollektivtilbud treffer markedet. Deretter danner
resultatene grunnlag for videre analyser og arbeid med utviklingen av konkrete løsningsforslag
for kollektivtilbudet.

Medvirkning
Medvirkning har vært en sentral del av prosjektet, både i kartleggingsfasen og i utarbeidelsen
av forslag til nytt kollektivtilbud.
Medvirkning fra befolkningen er ivaretatt gjennom markedsundersøkelser. Data fra
undersøkelsene har vært viktig både i kartleggingen av dagens situasjon og ikke minst i forhold
til befolkningens vektlegging og vurdering av dagens kollektivtilbud, hva de ønsker av et nytt
kollektivtilbud m.m. Politikere, aktører og andre interessenter har bidratt både i form av en
spørreundersøkelse og gjennom en oppfølgende workshop.

Utvikling av tilbudet
Utviklingen av tilbudet bygger på prinsipper for hvordan man skal utvikle et markedsrettet
tilbud gjennom bygging av et rutehierarki. Arbeidet med å komme frem til et forslag til nytt
rutetilbud har vært en dynamisk prosess som bygger videre på kartleggingene og
medvirkningsprosessene. I arbeidet med den konkrete utforming av forslaget har
oppdragsgiver og representanter for Bypakke Nedre Glomma hatt en aktiv rolle.
Forslaget til nytt rutetilbud er kodet i RTM/UA-modellen for å beregne etterspørselseffekter. I
tillegg er det foretatt kostnadsberegninger i en kostnadsmodell som bygger på normerte
kostnader, samt produksjonsdata.
Infrastrukturplaner er gjennomgått og vurdert i forhold til fremkommelighet for buss. I tillegg
er det skissert enklere tiltak for å sikre fremkommelighet for kollektivtransporten.

Modellverktøy – data og metoder
Det er benyttet flere ulike datakilder i kartleggingsfasen, ettersom ulike datakilder kan gi ulike
svar. En kombinasjon av ulike datakilder og transportmodellanalyser gir et godt
beslutningsgrunnlag. Ved å benytte både passasjerstatistikk og data om reiseomfang fra de
regionale transportmodellene (RTM) samt data fra den nasjonale RVU 2013/14, har vi fått et
godt bilde av dagens situasjon. På denne måten er det også mulig å få de ulike datakildene
kontrollert mot hverandre. I tillegg til disse datakildene som gir informasjon om reiseomfang
og transportmiddelbruk er ulike SSB-data benyttet, som pendlerdata, bosettings- og
arbeidsplassdata mv. Effektene er beregnet ved hjelp av RTM/UA-modellen, samt en
kostnadsmodell. GIS-analyser er benyttet for å se på tilgjengelighet.
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2 Utfordringene i Nedre Glomma og
nullvekstmålet
2.1 Befolkningsveksten er en utfordring for transportsystemet
Befolkningsvekst i Nedre Glomma stiller transportsystemet overfor utfordringer.
Trendutviklingen for transportveksten tyder på at biltrafikken vil fortsette å øke om man ikke
tar grep for å styre utviklingen i en ønsket retning. Fra 2016 til 2030 er det forventet en
befolkningsvekst i Nedre Glomma på 13 prosent (SSBs middel-alternativ). Dette vil gi en
forventet transportvekst i området på 12,4 prosent. Dette betyr ca. 43.000 flere reiser per dag
(ÅDT). Disse reisene må håndteres uten økning i bilreiser dersom man skal nå nullvekstmålet.

2.2 Nullvekstmålet stiller krav til utviklingen
De nasjonale føringene stiller krav til hvordan transportutviklingen i norske byområder skal
håndteres. Prognoser i den regionale transportmodellen (RTM) viser at om man ikke styrer
utviklingen vil antall bilførerreiser øke, og dermed stå for den største delen av veksten i
transportutviklingen. En slik utvikling vil bety at transportmiddelfordelingen vil endres i
motsatt retning av det som er målsettingen for de norske byområdene.

Kollektivtransport, sykkel og gange må spille sammen for å nå nullvekstmålet
Å nå nullvekstmålet samtidig som befolkningen vokser, innebærer en betydelig vekst i antall
kollektivreiser, gang- og sykkelturer. I praksis betyr dette at hele befolkningen i byområdet vil
måtte reise mindre med bil og mer med kollektivtransport, sykkel og gange fremover enn det
de gjør i dag. Det er derfor nødvendig å påvirke den voksne befolkningen mellom 23 og 67 år,
som er den største befolkningsgruppen og også de som foretar flest reiser per person. Denne
gruppen utgjør 60 prosent av befolkningen i Nedre Glomma.
Fordelingen mellom de tre miljøvennlige transportformene med hensyn til hvor stor del av
transportveksten hver av dem bør ta, avhenger av hvordan byområdet ser ut i dag når det
kommer til andel korte og lange reiser – og ikke minst av hvordan byområdet utvikler seg.
Sprer byen seg vil kollektivtransporten måtte ta en større del av veksten. Men om man klarer å
fortette byområdet vil sykkel og spesielt gange kunne ta en større del av transportveksten.
Hvor stor veksten i antall kollektivreiser må være kan illustreres ved et eksempel fra et arbeid
gjennomført for Vegdirektoratet i 2014 for de ni største byområdene i landet (UA-rapport
50/2014). Forutsatt at gange og sykkel minst opprettholder dagens markedsandeler og at
andelen bilpassasjerer vokser som prognostisert, vil kollektivtransporten i Nedre Glomma
måtte øke med 115 prosent fra 2014 og frem til 2030.
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Dette er vesentlig høyere enn i de
fleste andre norske byområdene,
og skyldes blant annet at det er en
lav kollektivandel i området i dag,
samt at forventet befolkningsvekst
er høyere enn for eksempel i
Grenland som har om lag samme
kollektivandel som i Nedre
Glomma i dag.

Vekstrate for perioden 2014-2030
46%

Oslo/Akershus

34%

37%
44%

Bergensområdet

31%
32%

Nord-Jæren

56%
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50%
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Figur 2.1: Prosentvis økning i antall
reiser fordelt etter transportmiddel
2014-2030, gitt nullvekstmålet og
forslag til fordeling av forventet
transportvekst mellom
kollektivtransport, gange og sykkel.
Kilde: Kjørstad m.fl. UA-rapport
50/2014.

2.3 Transportvekst koster
Transportvekst vil kreve investeringer i transportsystemet for å få nok kapasitet til å avvikle
transportbehovet, uansett hvordan man tilrettelegger for å møte veksten. Hvor store
kostandene blir, vil avhenge av hvordan man velger å møte transportveksten. En bilbasert
utvikling vil kreve store investeringer i vegsystemet. En mer miljøbasert utvikling der
kollektivtransport, sykkel og gange tar transportveksten vil derimot være vesentlig billigere
(UA-rapport 23/2011, UA-rapport 35/2012, UA-rapport 36/2012).
Rapporten Nullvekstmålet – Fordeling av transportvekst mellom kollektivtransport, sykkel og
gange (UA-rapport 50/2014) viser at det å skulle nå nullvekstmålet vil kreve store investeringer
i transportsystemet for å bedre tilretteleggingen for kollektivtransport, gange og sykkel. Ikke
minst vil det være behov for en økning i midler til drift av kollektivtransport. Kostnadene vil
avhenge av hvilken strategi man velger for å nå nullvekstmålet, det vil si hvilke andre
virkemidler som tas i bruk ved siden av økt satsing på kollektivtransport.
For å belyse dette kan man tenke seg flere scenarioer som vil påvirke både investerings- og
driftskostnadene for kollektivtransport, og ikke minst mulighetene til å nå målsettingen:
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Scenario A - Bilrestriktive tiltak
Det benyttes sterke bilrestriktive virkemidler, og kollektivtransporten får kun helt
nødvendig kapasitetsøkning
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Scenario B - Kun positive virkemidler
Kollektivtransporten utvides for å nå nødvendig vekst i kollektivtilbudet
Scenario C - Virkemiddelpakke
En kombinasjon av utvidelse av kollektivtilbudet, en arealutbygging som bygger opp
under kollektivtransporten, samt parkeringsrestriksjoner ved arbeidsplasser

Figur 2.2: Økte årlige drifts- og investeringskostnader (inkl. jernbane), tall i mrd. kr. Investeringsbehov for
kollektivtransport er basert på vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i
byområdene. Kilde: Kjørstad m.fl. UA-rapport 50/2014.

Det billigste alternativet er Scenario A. Her utnyttes all ledig kapasitet i kollektivtransporten
samtidig som sterke bilrestriktive tiltak «tvinger» folk over på bussen. Det vil innebære et
dårlig kollektivtilbud med mye trengsel.
I Scenario B økes frekvensen så mye at man klarer å få en passasjerøkning som er nødvendig
for å nå nullvekstmålet (54 % for de 9 største byområdene), forutsatt at gange og sykkel også
tar en stor del av veksten. Det innebærer en stor produksjonsøkning, og driftskostnadene vil
øke mye. Dette er dermed det dyreste alternativet. I dette scenarioet vil kapasitetsutnyttelsen
bli dårlig fordi produksjonen må økes også i områder med lite kundegrunnlag.
I Scenario C vil det ikke være nødvendig å øke tilbudet like mye for å få nødvendig
passasjerøkning, ettersom man bygger opp under kollektivtransporten med fortetting der det
er et godt markedsgrunnlag for kollektivtransport samtidig som arbeidsplassparkering
reduseres. Dette fordi man også benytter andre virkemidler som bygger opp under
trafikkgrunnlaget. Kapasitetsutnyttelsen i bussene blir bedre enn i Scenario B.
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Kombinasjon av virkemidlene reduserer kostandene
Scenarioene viser tydelig at en strategi som utelukkende satser på positive virkemidler for å få
bilister over på kollektivtransport, sykkel og gange, vil koste langt mer enn det byene eller
staten har mulighet til å finansiere. Samtidig viser scenarioene at en kombinasjon av
virkemidler vil redusere kostnadene vesentlig.

2.4 Ulike transportmidler har ulike fortrinn
De ulike transportmidlene har sine fortrinn i ulike markeder og reiseavstander, og konkurrerer
med hverandre. I arbeidet med å utvikle kollektivtilbudet er det viktig at tilbudet utformes slik
at det ikke konkurrerer ut de korte gang- og sykkelreisene. På de kortere reiseavstandene bør
det legges til rette for vekst i gang- og sykkelreiser. I Nedre Glomma er 27 prosent av bilreisene
under 3 km, og nesten halvparten av alle bilførerreiser er 5 km eller kortere. Dette er reiser
som i stor grad burde kunne gjennomføres med gange og/eller sykkel. Kollektivtransporten har
sitt fortrinn på, og bør utvikles for, reiser fra 3-5 km og oppover. Dette utgjør nesten 70
prosent av reisene i Nedre Glomma. Bruken av kollektivtransport avhenger av at
kollektivtransporten er konkurransedyktig i forhold til det å kjøre bil. I dag utgjør bilreiser
(fører og passasjer) over 80 prosent av disse mellomlange og lange reisene i Nedre Glomma,
mens kollektivreiser utgjør 8 prosent. Resten er gang- og sykkelturer.
Hele 42 prosent av kollektivreisene foretatt av bosatte i Nedre Glomma er på 20 kilometer
eller mer. Dette skyldes at en stor del av kollektivreisene går til Oslo/Akershus. 19 prosent av
reisene til Oslo/Akershus er kollektivreiser.
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10

24

Til fots

41

12

23

Bilfører

4

23

Bilpassasjer

3
8

1 til 2,9 km

16

21

5 til 9,9 km

9

3

7

4

42
22

17

23
24

3 til 4,9 km

17

15

18

19

10

17

16

16

14

35

14

Kollektivtransport (eks. fly)

Mindre enn 1 km

19

43

Sykkel

Annet

18

13
23

10 til 19,9 km

17
24
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Figur 2.3: Reiser med ulike transportmidler i Nedre Glomma fordelt på lengde. Kilde: RVU 2013/14.

2.5 Kollektivtransporten må utvikles for å treffe markedet
Dagens kollektivtilbud konkurrerer dårlig med bil. Tilbudet har generelt lav frekvens. Mange
ruter har varierende traseer, gjerne utenom hovedvegnettet, noe som gir stor flatedekning,
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men også unødvendig lange reisetider for mange. Skiftende traseer gir dessuten et uoversiktlig
tilbud det kan være vanskelig å sette seg inn i.
Utfordringen er derfor å markedsrette og differensiere kollektivtilbudet bedre, med høyere
frekvens og mer direkte ruter i områder med det største reisepotensialet – og et supplerende
tilbud i områder hvor reisepotensialet er lavt.
Dette er krevende i Nedre Glomma fordi det er relativt lav tetthet også i de tettbygde
områdene. I tillegg er mange av reisemålpunktene spredt rundt i regionen. Det betyr at det
foretas reiser spredt over hele området. Det er få tunge reiserelasjoner som peker seg ut og
som kan forsvare et høystandard kollektivtilbud. I tillegg er boligområdene i liten grad utbygd
slik at disse er mulige å trafikkere med buss på en god og effektiv måte. Dette gjør det
utfordrende å gi et raskt og effektivt kollektivtilbud med høy frekvens, noe som igjen er en
forutsetning for å bedre konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport. Selv om
kollektivtilbudet utvikles vil det innenfor gitte rammer for drift av kollektivtilbudet fortsatt slite
i konkurransen mot bil, om det ikke gjennomføres tiltak som reduserer biltilgjengeligheten.

God tilgjengelighet med bil er en utfordring for kollektivtilbudet
Det er en utfordring for kollektivtilbudet at det er lett tilgang med bil fra alle steder til alle
steder i Nedre Glomma. Figuren under viser at det ikke finnes ett sted i Nedre Glomma som
ikke kan nås fra bostedet på under 30 minutter med bil.

Figur 2.4: Tilgjengelighet med bil i Nedre Glomma. Kilde: RTM.
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Tilsvarende kan alle i regionen nå et hvert punkt i de to sentrumsområdene og bybåndet
imellom innenfor gjennomsnittlig 10-15 minutters reisetid. Det betyr at om man velger å reise
med bil er man fremme på bestemmelsesstedet før neste avgang med bussen med dagens
rutetilbud. Det er dette konkurranseforholdet som må endres – gjennom et bedre tilrettelagt
og differensiert kollektivtilbud i kombinasjon med bilrestriktive tiltak, for å kunne nå
målsettingene for transportutvikling i Nedre Glomma.

2.6 Andre tiltak må bygge opp under kollektivtransporten
Kollektivtransporten må forbedres for å gi et bedre tilbud til trafikantene. Tilbudet må gjøres
mer konkurransedyktig slik at flere velger å reise kollektivt. Samtidig er det verken realistisk
eller ønskelig at alle skal over på kollektivtransport. Noe bilbruk vil det alltid være, men den
bør begrenses mest mulig til å gjelde de som bor utenfor de største reisestrømmene på
reiserelasjoner det er for langt å sykle eller gå mellom, og ærend som vanskelig lar seg gjøre
uten bil. Men disse trafikantene vil også nyte godt av bedre fremkommelighet og flyt i
trafikken – dersom flere tidligere bilister går over til kollektivtransport.
For å få full effekt av de positive kollektivtiltakene vil det være nødvendig med restriktive
virkemidler på bilbruk. Samtidig vil det være vesentlig billigere med en samlet pakke av tiltak
og virkemidler for å nå nullvekstmålet.
Det vil være viktig å benytte virkemidler som vrir konkurranseforholdet i kollektivtransportens
favør på de noe lengre reisene. For de kortere reisene er det viktig at biltilgjengeligheten
begrenses, samtidig som tilretteleggingen for gange og sykkel bedres – slik at gang- og
sykkelandelen også kan øke.

Vegutbygging kan undergrave kollektivsatsing
Vegutbygging som gir økt kapasitet til biltrafikken vil generere flere bilreiser, samtidig som
konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil svekkes – det vil si vris i bilens favør.
Dette gjør det vanskeligere for kollektivtransporten å kunne konkurrere med bilen uten at
kollektivtilbudet forbedres ytterligere. Vegutbygging kan dermed være en motkraft som gir
målkonflikter, når målet er økt andel miljøvennlige reiser. Selv om kollektivtransporten styrkes
vil vegutbygging kunne føre til at konkurranseforholdet svekkes. Trafikanter velger det
transportmiddelet som gir dem minst reisebelastning, målt i generaliserte reisekostnader (GK).
Med ytterligere vegkapasitet vi trafikanter dermed i stor grad velge å kjøre bil fremfor å reise
kollektivt – selv om kollektivtilbudet også er forbedret.

Restriktive tiltak overfor bilbruk er viktig for å vri konkurranseforholdet
For å bedre grunnlaget for økt kollektivbruk er det nødvendig med restriktive tiltak mot
bilbruk, som bygger opp under kollektivtransporten og satsingen på kollektivtransport samt
gange- og sykkelreiser. Dette kan være ulike tiltak som prising av selve bilreisen,
parkeringskostnader eller redusert parkeringstilgjengelighet m.m. Dette er også en type tiltak
som tidligere har vært en forutsetning for å utløse belønningsmidler fra staten, og vil være et
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viktig grunnlag for inngåelse av en fremtidig byvekstavtale – der det er viktig å vise til konkrete
resultater og villighet til å styre transportutviklingen gjennom en samlet virkemiddelbruk.
Innføring av bompenger vil vri konkurranseforholdet i kollektivtransporten favør for de reiser
som går over bomssnittene, men vil ikke ha effekt for reiser som skjer i områder innenfor eller
utenfor bomsnittene.

Parkering som virkemiddel for reduksjon av bilbruk
Arbeidsplassparkering er et viktig virkemiddel
Arbeidsreisen er ofte den første reisen som gjennomføres på en hverdag. Hvilket
transportmiddel som benyttes på denne reisen er derfor i stor grad styrende for
transportmiddelvalget for flere av reisene som foretas i løpet av dagen. Mulighetene for å
benytte bil på arbeidsreisen har derfor stor betydning for transportmiddelvalget.

Figur 2.5:
Sammenhengen
mellom tilgang til
parkering og
transportmiddelvalg
på arbeidsreisen i de
10 største
byområdene i Norge.
Kilde: Ellis og Øvrum,
UA-rapport 64/2015.

Det er en klar sammenheng mellom transportmiddelbruk og parkeringstilgjengelighet ved
arbeidsplassen. 70 prosent av de som har gratis parkering og godt med plass hos arbeidsgiver
kjører bil til jobb, mens kun 9 prosent reiser kollektivt. Kollektivbruken øker imidlertid når
tilgjengeligheten eller kostnadene ved parkering øker. Om man må parkere på offentlig grunn
og i tillegg betale er bilbruken lavest.
Flertallet i Nedre Glomma – 81 prosent – har ifølge RVU 2013/14 tilgang til gratis parkering hos
arbeidsgiver, mens bare 8 prosent må betale for parkering hos arbeidsgiver. 31 prosent av de
som jobber i Fredrikstad sentrum må betale for parkering hos arbeidsgiver, som er den
høyeste andelen i regionen. Men det er så å si ingen som ikke har parkeringsmuligheter enten
på eller ved arbeidsplassen. Dette betyr at det kan være mye å hente ved å innføre en mer
restriktiv parkeringspolitikk i forbindelse med arbeidsreiser i Nedre Glomma.
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Regulering av parkeringstilgjengelighet gjennom rett lokalisering er positivt for
kollektivtransporten
Letetid etter og gangtid fra parkeringsplass oppfattes som langt mer belastende enn selve
reisetiden som tilbringes om bord i bilen. Dette viser en markedsundersøkelse blant
befolkningen i de største byområdene i Norge, som fokuserte på hvordan man kan bruke
parkeringsrestriksjoner som virkemiddel for å redusere biltrafikken og øke bruken av
miljøvennlige transportmidler (Ellis og Øvrum, UA-rapport 64/2015). Det å redusere tilgang til
parkeringsplasser, og å plassere dem mer strategisk med hensyn til besøkspunktet kan dermed
gjøre bilbruk mindre attraktivt. Dette vil dermed kunne ha positiv effekt i form av mer
miljøvennlige reiser dersom tilgangen til kollektivtilbudet prioriteres i den fysiske utformingen
av besøkspunktene.

Arealbruk et viktig virkemiddel for å redusere bilbruk
Hvilke muligheter man har til å ta veksten med miljøvennlige transportformer avhenger av
hvordan byen utvikler seg; både med hensyn til hvor sterk befolkningsveksten er, og ikke minst
hvor veksten lokaliseres. Ved en byspredning vil det bli vanskeligere å nå nullvekstmålet.
Reisene blir lengre, og dermed vil gang- og sykkelreisene reduseres. I tillegg vil kollektivreisene
også reduseres, fordi det både er vanskelig og svært dyrt å betjene et spredt byområde med
konkurransedyktig kollektivtransport.
Tabell 2.1: Illustrasjon og regneeksempel på effekter av byspredning og fortetting på bil- og
kollektivreiser. Kilde: UITP databasen, 50 byer i Europa, Norheim 2006.

Befolkningsvekst
på 30 prosent de
neste 20 år
Fortetting
Byspredning

Endring i
bilreiser

Endring i
kollektivreiser

-8%
3%

12 %
- 19 %

Hvis et byområde forventer en befolkningsvekst
på 30 % de nærmeste 20 årene, kan en
fortettingsstrategi redusere antall bilreiser med
8 % og øke antall kollektivreiser med 12 %. I
tillegg vil en slik strategi øke potensialet for
gang- og sykkelturer. En arealstrategi med
byspredning vil derimot øke antall bilreiser og
redusere antall kollektivreiser.

Fortette på riktig sted
Det er viktig å være klar over at det ikke er likegyldig hvor man fortetter. Fortetting må skje i
områder der konkurranseforholdet for kollektivtransporten er godt i forhold til bil, samtidig
som det er et godt markedsgrunnlag i dag. Det vil si der det bor mange nok mennesker til å
forsvare et godt kollektivtilbud. Forutsetningen er at utbyggingen skjer i en akseptabel
gangavstand til kollektivtraséen. Da kan kollektivtransporten videreutvikles og styrkes uten at
kostnadene blir altfor store, både fordi kundegrunnlaget vokser og tilbudet kan fremstå som et
reelt alternativ til bil. Fortetting i områder med få bosatte vil ikke, i første omgang, gi et stort
nok kundegrunnlag for å øke kollektivtilbudet – spesielt hvis fortettingen skjer i utkanten av
eksisterende tettstedsstruktur. I tillegg er det viktig at arbeidsplasser og besøksintensive
reisemål plasser lokaliseres nær kollektivtraséer som har et godt tilbud.
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3 Dagens situasjon og planer for utvikling

3.1 Befolkning, arbeidsplasser og målpunkt
De to bysentrene har den høyeste befolkningstettheten i Nedre Glomma-regionen i dag, se
Figur 3.1. Det er også relativt høy befolkningstetthet i bybåndet mellom de to bykjernene,
særlig på vestsiden av Glomma. Mange av disse boligområdene ligger dog som egne
«enklaver», uten en tydelig samleveg og med relativt lang gangavstand til hovedvegnettet.
Dette gjelder blant annet Lande, Kurland, Hannestad og Greåker i Sarpsborg, og Lisleby,
Trosvik, Oredalen og Ambjørnrød i Fredrikstad.
Det er også relativt høy befolkningstetthet langs rv. 111 mellom Fredrikstad sentrum og Torp,
øst for Glomma, men også her er det flere større boligområder utenfor gangavstand til
hovedvegnettet, blant annet Begby.
Andre områder med en viss befolkningstetthet er Skjeberg, øst for Sarpsborg sentrum, og
Gressvik vest for Fredrikstad sentrum. Også i disse områdene har mye av boligbebyggelsen
relativt lang gangavstand til hovedvegnettet.
Drøyt 125 000 bor innenfor kartutsnittet vist i Figur 3.1, noe som utgjør 95 prosent av
befolkningsmengden i de to kommunene til sammen.
De to bysentrene har også den høyeste arbeidsplasstettheten i regionen, etterfulgt av
sykehusområdet på Kalnes og næringsområdet på Grålum, se Figur 3.2. Det er en del
arbeidsplasser på Råbekken og Glemmen i Fredrikstad, samt i tilknytning til handelsområdene
på Tunejordet i Sarpsborg og Dikeveien i Fredrikstad. Arbeidsplassene i regionen er mye mer
konsentrert enn boligområdene.
Det er drøyt 77 000 arbeidsplasser i de to kommunene til sammen, hvorav 76 000 ligger
innenfor kartutsnittet vist i Figur 3.2.
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Figur 3.1. Befolkningstetthet i bybåndet i Nedre Glomma. Drøyt 125 000 bor innenfor kartutsnittet, noe
som utgjør 95 % av befolkningsmengden i de to kommunene. Kilde: RTM.
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Figur 3.2. Arbeidsplasstetthet i bybåndet i Nedre Glomma. Det er drøyt 76 000 arbeidsplasser innenfor
kartutsnittet, noe som utgjør 99 % av antall arbeidsplasser i de to kommunene til sammen. Kilde: RTM.
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3.2 Reisemønster

Reisebehovet i dag
Av de 383.000 daglige reisene som berører Nedre Glomma går de aller fleste internt innenfor
de to kommunene (90 %), det vil si 344.000 reiser. 7 prosent går mellom Nedre Glomma og
andre steder i Østfold, og 3 prosent til andre steder i Norge (YDT, datakilde RTM). Frem mot
2030 vil reiseaktiviteten øke med ca. 12 prosent for reiser som foregår innenfor Nedre
Glomma. Det vil si at det vil foretas 43.000 flere daglige reiser i regionen i 2030. Endringen er
prognostisert på grunnlag av SSBs prognoser for befolkningsvekst i området (Datakilde RTM).

Figur 3.3: Reisestrømmer, reiser som
berører Nedre Glomma. Kilde: RTM 2016.

Reiser som går internt i Nedre Glomma sprer seg over hele området, og det er få tunge
reiserelasjoner. Selv ikke bysentrene trekker til seg store reisestrømmer.
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Figur 3.4: Hvordan reiser fordeler seg i ulike soner av Nedre Glomma. Fargebruken illustrerer hvilke
områder som tiltrekker seg hhv. flere eller færre reiser enn befolkningsgrunnlaget i sonene tilsier. Kilde:
RTM.

Kartet illustrerer hvilke områder som tiltrekker seg flere reiser enn det antall bosatte i området
skulle tilsi, og tilsvarende hvilke områder som tiltrekker seg færre. Bysentraene og noen av de
bynære sonene/områdene tiltrekker seg flere reiser enn antall bosatte i området. I tillegg
trekker naturlig nok området ved sykehuset på Kalnes vesentlig flere reiser enn
befolkningsgrunnlaget. Her bor det få mennesker, mens det er mange arbeidsplasser. Likevel
er det bare 2 prosent av alle reisene som foretas i Nedre Glomma som ender her.
Mange av reisene er sone-/områdeinterne reiser. De er korte og foretas innenfor sonen. I snitt
for hele Nedre Glomma gjennomføres 22 prosent av reisene lokalt, det vil si internt i
sonen/området. Sonene i tabellen og kartene under er av varierende størrelse, men viser hvor
reisene i hovedsak går.
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Tabell 3.1: Oversikt over de ulike sonenes andel av reisene i Nedre Glomma, deres andel av befolkningen
og hvor stor del av reisene som ender i sonen som også starter i sonene (soneinterne reiser). Kilde: RTM.
Sone/område

Fredrikstad sentrum
Lisleby
Hauge
Rolvsøy
Greåker
Yven
Lande
Sarpsborg sentrum
Opsund
Kulås/Alvim
Årum
Sellebakk/Torp
Nabbetorp
Gamebyen/Øra
Kråkerøy
Værste
Trosvik
Glemmen
Solli/Visterflo
Kalnes
Grålum
Kurland
Hafslundsøy/Varteig/Ise
Borgen
Skjeberg
Ullerøy
Begby/Borge
Tornes
Glombo
Gressvik
Ørebekk
Veum/Nylende
Engelsviken
Sum

16

Andel av alle
reiser som ender
her

Andel av
befolkningen

Andel
soneinterne
reiser

8%
7%
3%
2%
3%
2%
6%
6%
0%
4%
1%
4%
2%
3%
3%
1%
2%
5%
1%
2%
3%
3%
3%
6%
3%
1%
3%
1%
1%
4%
3%
3%
2%
100 %

2%
8%
2%
2%
4%
3%
3%
4%
1%
3%
1%
4%
2%
3%
4%
1%
2%
4%
1%
0%
2%
4%
4%
7%
4%
1%
4%
1%
2%
5%
3%
5%
4%
100 %

17 %
23 %
22 %
15 %
19 %
12 %
16 %
21 %
3%
15 %
14 %
31 %
14 %
21 %
35 %
7%
8%
15 %
17 %
4%
17 %
19 %
31 %
42 %
24 %
28 %
21 %
26 %
21 %
37 %
22 %
20 %
51 %
Gj.snitt 22%
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Figur 3.5: Andel reiser til Sarpsborg sentrum fra ulike soner. Kilde: RTM.

Figur 3.6: Andel reiser til Fredrikstad sentrum fra ulike soner. Kilde: RTM.
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Pendling
Pendlingsstatistikk fra SSB (kilde Statistikkbanken 2016) viser at det er et visst
arbeidsreiseomfang mellom de to kommunene, hvor drøyt 6 000 pendler fra Fredrikstad til
Sarpsborg, mens 4 000 pendler fra Sarpsborg til Fredrikstad. Statistikken er fra etter flytting av
sykehuset fra Fredrikstad sentrum til Kalnes. Oversikten viser videre at det er relativt få som
pendler til disse to kommunene fra øvrige kommuner i Østfold. Hovedtyngden av
arbeidsreisene i Nedre Glomma foregår innenfor egen kommunegrense.
Pendling ut av Østfold i retning Oslo og Akershus henger sammen med reisetid med tog. Antall
pendlere faller drastisk når reisetiden overstiger 1 time. Moss har flest pendlere med drøyt
4 000, etterfulgt av Fredrikstad med i overkant av 3 000, og Askim med vel 2 300. Drøyt 1 800
pendler fra Sarpsborg til Oslo og Akershus. Det er ventet at pendling fra Sarpsborg og
Fredrikstad i retning Oslo og Akershus vil øke som følge av InterCity-utbyggingen.

Figur 3.7: Pendling til Sarpsborg (øverst) og Fredrikstad (nederst). Kilde: SSB.
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Figur 3.8: Pendling fra Østfoldkommuner til Oslo og Akershus. Kilde: SSB.

3.3 Tilgang til transportressurser
Biltilgangen i Nedre Glomma er høy
Tilgang til transportressurser gir føringer for befolkningens valg av reisemiddel.
Førerkortandelen blant bosatte over 18 år i Nedre Glomma er som landsgjennomsnittet på 91
prosent. Det er en noe lavere førekortandel blant bosatte i Sarpsborg sentrum, Fredrikstad
sentrum og Rolvsøy/Glemmen enn øvrige deler av regionen. Sarpsborg nord skiller seg ut med
høyere andel førerkortinnehavere enn snittet for Nedre Glomma, med 97 prosent (RVU
2013/14).
Hele 93 prosent av befolkningen bor i en husstand som disponerer bil. Dette er høyere enn
landsgjennomsnittet som er på 88 prosent. Både sentrum av Sarpsborg og særlig sentrum av
Fredrikstad skiller seg ut ved at det er flere husholdninger med kun én bil og færre med to eller
flere biler (RVU 2013/14).

Dårligere tilgang til kollektivtransport enn landsgjennomsnittet
Tilgang til kollektivtransport i et område er en sum av flere ulike faktorer. I reisevaneundersøkelsen spørres det om avstand fra bolig til holdeplass for det kollektive transportmiddelet man vanligvis bruker eller som det kan være aktuelt å bruke, og avgangsfrekvens fra
denne holdeplassen på dagtid (mellom klokka 9 og 15) og i morgenrush (mellom klokka 7 og 9).
Svarene på disse spørsmålene gjenspeiler ikke nødvendigvis det faktiske kollektivtilbudet.
Særlig blant de som bruker kollektivtransport i liten grad, kan svarene være unøyaktige. Likevel
gir dette en indikasjon på hvordan situasjonen ser ut i Nedre Glomma sammenliknet med
landet som helhet.
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Avstand til holdeplass
79 prosent av de bosatte i Nedre Glomma-regionen bor mindre enn 500 meter fra en
holdeplass. Dette er en høyere andel enn landsgjennomsnittet. De sentrale områdene i
Sarpsborg kommune, som Sarpsborg sentrum og Greåker/Lande, har spesielt stor
flatedekning; her bor hele 92 prosent av befolkningen under 1 km fra en kollektivholdeplass,
hvorav mesteparten bor mindre enn 500 meter unna.
Frekvens fra holdeplass
På landsbasis er det 9 prosent av respondentene i RVU 2013/14 som ikke kunne svare på
spørsmålet om avgangsfrekvensen fra holdeplass for kollektivtransport det kunne vært aktuelt
for dem å benytte. I Nedre Glomma er denne andelen vesentlig høyere med 22 prosent. Om
det er fordi de ikke vet, eller om de ikke tar stilling til kollektivtilbudet fordi det ikke er aktuelt
for dem å benytte dette, vet vi ikke. Kollektivtransporttilbudet i Nedre Glomma har lavere
frekvens enn i Norge totalt sett, basert på svarene i RVU. Det er kun i Sarpsborg sentrum og
Fredrikstad sentrum, samt i Fredrikstad Øst at frekvensen er noe høyere enn
landsgjennomsnittet.
Hele landet
Østfold fylke
Nedre Glomma
Sarpsborg kommune
Sarpsborg sentrum
Greåker/Lande
Sarpsborg nord
Skjeberg

8
2
4

19
10

23

14

4

11

0%
Minst 8 per time

8
20

25

2

32

42

1

28
36

16

19
26

11
36
30

9

17
16
22

6
11
25
26
7

49
32

18
53

22

8

50 %
2-3 pr time

Hver time

22
34

75 %
Sjeldnere

100 %
Vet ikke

Figur 3.9: Avgangsfrekvens fra holdeplass for kollektivtransport det kan være aktuelt å bruke.
Kilde: RVU 2013/14.
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3.4 Transportmiddelfordeling
Høyere bilandel og lavere kollektivandel enn landsgjennomsnittet
Mer enn halvparten (55 %) av daglige reiser i Norge gjennomføres med personbil (fører), og i
tillegg gjennomføres 9 prosent av reisene som bilpassasjer. Bilandelen utgjør følgelig nesten to
tredjedeler (64 prosent) av alle reisene som foretas i Norge (RVU 2013/14). I Nedre Glomma er
bilandelen på 73 prosent, det vil si vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.
Kollektivandelen er på 6 prosent i Nedre Glomma, mot 9 prosent på landsbasis. Gangandelen i
fylket og i Nedre Glomma er også vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet, med 15 prosent
mot 21 prosent på landsbasis.
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Figur 3.10: Transportmiddelfordeling på daglige reiser, basert på de reisendes bosted. Kilde: RVU
2013/14.

Bilbruken er noe lavere på reiser foretatt av bosatte i Fredrikstad kommune enn i Sarpsborg
kommune. Videre bruker bosatte i Sarpsborg sentrum og spesielt i Fredrikstad sentrum bil noe
mindre enn de som bor andre steder i Østfold. I tillegg er gangandelen blant bosatte i
Fredrikstad sentrum vesentlig høyere.
Det er flere mulige årsaker til denne forskjellen. For det første er det litt flere som sier de har
egen parkeringsplass i nærheten av boligen i Sarpsborg sentrum (93 %), og for de aller fleste
(90 %) ligger denne på egen tomt. I Fredrikstad sentrum svarer 88 prosent at de har
parkeringsplass i nærheten av der de bor, og 64 prosent av disse kan parkere på egen tomt.
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Videre er det også betydelige forskjeller i tilgang på parkering ved arbeidsplassen i
sentrumsområdene i Fredrikstad og Sarpsborg. Blant de med arbeidsplass i Sarpsborg sentrum
kan 79 prosent parkere gratis hos arbeidsgiveren, mot kun 36 prosent av de som jobber i
Fredrikstad sentrum (RVU 2013/14). Det må presiseres at en årsak til dette kan være at da RVU
2013/14 ble gjennomført lå sykehuset fortsatt i Fredrikstad sentrum, hvor mange potensielt
kunne gå til og fra jobb.

Kollektivandelen er høyest på reiser til/fra Oslo og Akershus
Reiser som ender i sentrumsområder i Sarpsborg og Fredrikstad har lavere bilandel enn reiser
til andre destinasjoner i Østfold fylke. Av reisene som ender i Sarpsborg sentrum er det til
sammen 67 prosent bilreiser, og av de som ender i Fredrikstad sentrum ligger bilandelen på 62
prosent. Videre er gangandelen på reiser til disse bysentra relativt høy i Østfold-sammenheng.
Særlig gjelder dette reiser med sluttpunkt i Fredrikstad sentrum, hvor gangturer utgjør 27
prosent av reisene (mot 21 % for Sarpsborg sentrum).
Hverken sykkel- eller kollektivandelene er spesielt høye på reiser som ender i sentrumsområdene i Nedre Glomma, og ligger på 4-5 prosent.
Kollektivandelen er høyest mellom Østfold og Oslo/Akershus, på 21 prosent. Også på reiser fra
Østfold til andre steder utenfor fylket er kollektivandelen relativt høy.
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Figur 3.11: Transportmiddelfordeling på reiser som starter i Østfold og ender i ulike områder. Kilde: RVU
2013/14.
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3.5 Reiseformål og transportmiddelbruk
Reiseformålet i Nedre Glomma er som landsgjennomsnittet: Omtrent en femtedel av alle
reisene som foretas har arbeid som formål. Hver tredje reise er en handle- og servicereise, og
hver sjette-syvende reise er en fritidsreise. Andel omsorgsreiser ligger på 10-11 prosent.
Det er en noe større andel arbeidsreiser på reiser til Sarpsborg sentrum enn til andre områder i
Nedre Glomma, på 32 prosent. Samtidig er det en noe større andel innkjøpsreiser blant reisene
som går til enkelte områder i Fredrikstad kommune – som for eksempel sentrum i Fredrikstad
(35 %) og Rolvsøy/Glemmen (38 %) – enn til øvrige områder i Nedre Glomma (30 %).

Transportmiddelfordeling på reiser til ulike formål
Figuren under viser transportmiddelfordeling på reiser til ulike reiseformål for bosatte i Nedre
Glomma. Transportmiddelfordelingen er forskjellig på reiser til ulike formål:





I Nedre Glomma er bilen det mest brukte transportmiddelet på arbeidsreiser med 73
prosent. 9 prosent av arbeidsreisene er kollektivreiser.
På skolereiser er transportmiddelfordelingen en helt annen enn på arbeidsreiser. Her er
kollektivtransport det mest brukte transportmiddelet. I Nedre Glomma er det 36 prosent
som reiser med kollektivtransport til og fra skole. Videre er det en høy sykkelandel på
skolereiser på 13 prosent.
På fritidsreiser er transportmiddelfordelingen svært annerledes enn for de fleste andre
reiseformål. Gangandelen er høy og det er relativt lav bilandel. I Nedre Glomma er det 36
prosent som går, 37 prosent som kjører bil og 13 prosent som sitter på med andre.
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Figur 3.12: Transportmiddelfordeling på reiser til ulike formål. Reiser blant bosatte i Nedre Glomma.
Kilde: RVU 2013/14.

Høy bilbruk på arbeidsreiser til sykehuset
Lokalisering har stor betydning for transportmiddelbruk. Etter flytting av sykehuset til Kalnes i
Sarpsborg er det sannsynlig at gangandelen på arbeidsreiser blant bosatte i Fredrikstad har
gått ned.
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En undersøkelse blant 2 300 ansatte på sykehuset på Kalnes viser at bil er det dominerende
transportmiddelet på arbeidsreiser. 79 prosent benytter bil som hovedtransportmiddel, hvorav
70 prosent er alene i bilen og 9 prosent deler bilen med andre. 16 prosent av de ansatte som
svarte på undersøkelsen bruker kollektivtransport.
83
75

19

14
3

Bil

Kollektiv
Ikke turnus

2

Sykkel
Turnus

2

0

Til fots

Figur 3.13: Hovedtransportmiddel
til/fra jobb blant ansatte med og uten
turnus. Ansatte med arbeidssted på
Kalnes/Grålum. N= 2298. Kilde: RVU
blant ansatt på sykehuset Kalnes.

Det er noen flere bilister og litt færre kollektivreisende blant de som jobber turnus. Dataene vi
har fått tilgang til gir oss dessverre ingen mulighet til å se på reisemønsteret til de som jobber
til ulike tider på døgnet. Det virker imidlertid rimelig å anta at det er flest kollektivtrafikanter
blant de som jobber på dagtid.
Noe av årsaken til den høye bilbruken og lave gang- og sykkelandelen er at de fleste ansatte på
sykehuset på Kalnes har 10 km eller lengre reisevei. Kun 7 prosent av de ansatte bor i
gangavstand (1-5 km) fra arbeidsplassen. Ytterlige 15 prosent bor 5 til 10 km unna jobben,
mens de resterende 80 prosentene bor 10 km eller lengre unna jobben.
I tillegg tar det lang tid å reise på andre måter enn med bil. Respondentene ble spurt om hvor
lang tid det tar/hadde tatt dem å reise til jobb med ulike transportmidler, uavhengig av hva de
faktisk reiste med. Bil er det raskeste fremkomstmiddelet for flesteparten av de ansatte.
Dersom de skulle ha reist med bil på jobbreisen kommer 76 prosent frem på under en
halvtime. Til sammenlikning er det 16 prosent om hadde klart det samme med
kollektivtransport, 12 prosent med sykkel og bare tre prosent dersom man skulle ha gått til
fots.
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Figur 3.14: Reisetid til/fra jobb med ulike transportmidler. Ansatte med arbeidssted på Kalnes/Grålum.
Kilde: RVU blant ansatt på sykehuset Kalnes.

Reisetidspunkt for reiser med ulike transportmidler
Kollektivreisene og sykkelturene gjennomføres i større grad i rushtiden enn reiser med andre
transportmidler. 25 prosent av kollektivreisene skjer i morgenrushet mellom kl. 6 og 9, og 23
prosent skjer i ettermiddagsrushet (15 og 18). Bilførerreisene følger mønsteret for alle reiser.
De har en topp i morgenrush ved 7-tiden og mellom kl. 14 og 17. Bilpassasjerreisene har
derimot en topp på formiddagen og på ettermiddagen.
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Figur 3.15: Andel av alle reiser, kollektivreiser, bilførerreiser og bilpassasjerreiser som foregår på ulike
tider av døgnet. Befolkningen i Nedre Glomma. Kilde: RVU 2013/14.

Kollektivtransporten kan ha et marked på to tredjedeler av dagens reiser
Figuren nedenfor viser prosentandel av reisene med ulike transportmidler av ulik lengde,
fordelt på reiser foretatt av bosatte i Nedre Glomma.
Gang- og sykkelreiser utgjør til sammen 20 prosent av reisene i Nedre Glomma. Dette er i stor
grad korte reiser på under 3 km. Også en del av bilreisene er korte, 27 prosent av
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bilførerreisene er under 3 km, noe mindre blant reiser som bilpassasjer. Til sammen er om lag
70 prosent av reisene 3 km eller lengre, det vil si avstander der kollektivtransporten kan ha et
marked, og hvor det samtidig er liten konkurranse mellom kollektivtransport og gange- og
sykkelreiser.
Andel reiser av ulik lengde. Bosatte i Nedre Glomma
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Figur 3.16: Reiser etter reiseavstand. Kilde: RVU 2013/14.

3.6 Gjeldende planer og pågående prosesser med innvirkning på
kollektivtransporten
En rekke planer og prosesser i Nedre Glomma vil ha stor innvirkning på kollektivtrafikken, og
legge føringer for hvordan denne kan utvikles. Videre følger en kort gjennomgang av de mest
sentrale planene og prosessene.

Fylkesplan for Østfold
Østfold mot 2050 ble vedtatt i 2009 og forlenget planperiode ble vedtatt i 2012.
Arealstrategien i planen erstatter tidligere fylkesdelplaner med areal- og transportstrategier
for de fire regionene i fylket. Hovedprinsippet for utvikling i Nedre Glomma-regionen er å
videreføre utbygging og fortetting i bybåndet, med hovedvekt på vestsiden av Glomma og med
en utvikling i retning sykehuset på Kalnes. Dette vil kreve en oppgradering av vegsystemet slik
at økningen av transportarbeidet kan tas med buss i egne kollektivfelt. Fylkesplanen viser
dagens tettstedsbebyggelse, og mulige utbyggingsområder innenfor en langsiktig grense for
fremtidig tettbebyggelse. I fylkesplanen er det gitt en arealpott for nye utbyggingsområder,
som må fordeles mellom de tre kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. De potensielle
utviklingsområdene er mindre enn arealpotten, og det må foretas en prioritering med hensyn
til hvilke områder kommunene ønsker å bygge ut.
Fylkesplanen er under rullering og revidert plan er tenkt ferdigstilt juni 2018.
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Vår vurdering av planen er at fortetting i sentrumsområdene vil bidra til å øke grunnlaget for
kollektivtransporten. Det samme vil fortetting i bybåndet, spesielt på vestsiden av Glomma. De
potensielle utbyggingsområdene ligger derimot i all hovedsak i utkanten av dagens
tettbebyggelse og utenom hovedvegnettet. Det vil være utfordrende å betjene disse
områdene med et høyfrekvent kollektivtilbud.

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 – Sarpsborg kommune
Kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Sarpsborg er egengodkjent 18.06.2015. Noen viktige
føringer er økt tilrettelegging for fortetting, og at det ikke gis anledning til spredt boligbygging.
90 prosent av boligbyggingen skal skje innenfor byområdet med maks 2 km til skole og
stamvegnett for kollektivtransport, mens minst 50 prosent av boligbyggingen skal skje innenfor
2 km fra torget i sentrum. Nye arbeidsplasseffektive og/eller publikumsattraherende
næringsarealer skal legges til bysonene og langs innfartsårene.
Det er vår vurdering av kommuneplanens arealdel at tilrettelegging for arbeidsplasseffektive
og publiksattraherende næringer i sentrum vil bidra til å øke grunnlaget for
kollektivtransporten. Det samme vil boligfortetting innfor bybåndet, men 2 km fra
stamvegnettet for kollektivtransport er for lang avstand. Akseptabel gangavstand fra bolig til
nærmeste holdeplass ligger erfaringsmessig på 400-500 m. 50 prosent av boligbyggingen
innenfor 2 km fra torget vil særlig bidra til å øke gang- og sykkelandelen, men kan også føre til
økt kollektivbruk. De fleste nye planlagte boligområder i planen vil være svært vanskelig å
betjene med et konkurransedyktig kollektivtilbud (blant annet de nye boligområdene på
Opstad, Grålum/Kalnes, Maugesten/Ravneberget og Navestad).

Kommuneplans arealdel 2011-2023 – Fredrikstad kommune
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 for Fredrikstad ble vedtatt 29.11.2016. En av strategiene
er et bærekraftig utbyggingsmønster hvor arealbruk og transportbehov reduseres i tråd med
nasjonale føringer. 90 prosent av boligbyggingen skal skje innenfor tettstedet, hvorav 50
prosent av dette skal skje innenfor byområdet.
Vår vurdering av planen er at flere bosatte i sentrum og innenfor eksisterende
tettstedsavgrensning vil bidra til å øke potensialet for kollektivtransport. Det er viktig av
utbyggingen og fortettingen skjer i gangavstand fra hovedaksene i kollektivsystemet, det vil si
innenfor maks 4-500 m. 50 prosent av boligbyggingen i byområdet vil særlig bidra til å øke
gang- og sykkelandelen, men kan også føre til økt kollektivbruk. Flere av de ny planlagte
boligområdene i planen vil være svært vanskelig å betjene med et konkurransedyktig
kollektivtilbud (blant annet nye boligområder på Viker, Råd/Gresvik, Veum, Rolvsøy og Årum).
Figur 3.17 viser en prinsipiell fremstilling av planlagt utvikling i Nedre Glomma-regionen basert
på fortettingsstrategier og nye boligområder i kommuneplanen for de to kommunene.
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Figur 3.17. Overordnet fortettingsstrategi og planlagte nye utbyggingsområder i gjeldende
kommuneplan for de to kommunene. Kilde: Fredrikstad kommune.

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling
I 2011 vedtok bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg og Østfold fylkesting en femårig
samarbeidsavtale om areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma. Avtalen er fornyet og
gjelder nå for tidsrommet 1.7.2016 – 30.6.2021, for partene Fredrikstad og Sarpsborg
kommuner, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket (nå Bane
NOR/Jernbanedirektoratet). Avtalens hovedmål er å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og
konkurransedyktig region på en bærekraftig måte, basert på virkemidler innen areal- og
transportsektoren.
Noen av de viktigste målene innfor transportpolitikken er:




Miljøvennlig transportsystemer basert på kollektivtransport av høy kvalitet som
grunnstamme, med tilgjengelighet for alle
Utvikling av kollektivknutepunkter, styrke samordning av buss og bane, samt øke
kollektivtransportens framkommelighet
Reduksjon av behovene og motivene for bruk av privatbiler, særlig til arbeidsreiser,
også ved bilrestriktive tiltak/parkeringspolitikk

Vi vurderer målene for transportpolitikken i avtalen til å være konkrete og etterprøvbare, men
de forplikter til prioritering. Foreløpig mangler det en plan for gjennomføring og forslag til
tiltak. Et effektivt og konkurransedyktig kollektivtilbud vil for eksempel gå på bekostning av
flatedekning, og således kunne føre til et dårlige tilbud i mer spredtbebygde områder. Full
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fremkommelighet for buss vil gå på bekostning av andre motorisert trafikanter, både privatbil
og næringstransport. Det vil også være viktig å utforme de bilrestriktive tiltakene på en måte
som muliggjør alternative transportformer, og samtidig ikke dreier konkurranseforholdet
mellom for eksempel sentrum og eksterne kjøpesentre i for stor grad.

Fireårig belønningsavtale
Nedre Glomma inngikk i 2013 en fireårig belønningsavtale med staten for bedre
kollektivtransport og mindre bilbruk. Avtalepartene er kommunene Sarpsborg og Fredrikstad,
Østfold fylkeskommune og staten ved Samferdselsdepartementet. Avtalen gjelder for 20142017, og omfatter tilskudd på til sammen 215 mill. kroner i løpet av perioden.
Mål for avtaleperioden er nullvekst i personbiltrafikken, og bedre fremkommelighet, miljø og
helse. Antall kollektiv-, gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av privatbil. Avtalen
omfatter en rekke tiltak, der de viktigste tiltakene som spesifikt omhandler kollektivtransport i
hovedtrekk er:






Kollektivprioritering og fremkommelighetstiltak for buss i lyskryss fv. 118 i Sarpsborg
Etablere bussvei Ambjørnrød – Gluppe i Fredrikstad
Frekvensøkning Glommaringen
Sanntidsinformasjon på holdeplasser
Gratis og utvidet tilbud på byfergene i Nedre Glomma

Etter gjennomgang av dagens tilbud vurderer vi at midlene som i dag benyttes til
frekvensøkning på Glommaringen fører til en overdimensjonering av denne ruten. Tiltaket om
frekvensøkning bør ses i sammenheng med en helhetlig vurdering av ønsket frekvens på de
ordinære rutene i det nye forslaget til kollektivtilbud.
Inneværende avtale utløper i 2017, og Nedre Glomma vil dermed ikke ha belønningsmidler i
2018. Nedre Glomma søker i disse dager om en ny avtale, med forventninger om å inngå en
byvekstavtale. En ny avtale kan først inngås etter at sluttrapport på inneværende avtale er
levert. Det antas at fylkeskommunen kan forskuttere blant annet drift av kollektiv for
eventuelle måneder som vi vil være uten formell avtale (fra 1. januar til ca. mars).
KVU for Nedre Glomma (2012) ble gjennomført før nullvekstmålet for personbiltrafikken i de
større byene ble vedtatt. Vegdirektoratet konkluderer derfor i brev til
Samferdselsdepartementet datert 27.6.2016 med at det er behov for en supplerende
byutredning i Nedre Glomma, som bør ligge til grunn for forhandlinger om en første
bymiljøavtale med byområdet (nå byvekstavtale). Arbeidet med byutredningen er nå igangsatt,
og er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2017/2018.

Bypakke Nedre Glomma fase 1
Bypakke Nedre Glomma fase 1 ble vedtatt i Stortinget i mars 2015. Prosjektene i fase én har en
økonomisk ramme på 1,2 milliarder 2014–kroner, og skal brukes på tiltak for gående og
syklende i begge kommuner, til infrastrukturtiltak for kollektivtrafikk, samt planlegging og
utbygging av riksvei 110 på strekningen Ørebekk–Simo. Fase 1 finansieres med 536 mill. kroner
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i statlige midler, 109 mill. kroner i fylkeskommunale midler og 555 mill. kroner i bompenger.
Om lag 33 prosent av midlene skal gå til kollektivtransport.
For at målene for bypakke Nedre Glomma skal nås, slik det blant annet er definert gjennom
den fireårige belønningsavtalen med staten, må bypakkens prosjekter og tiltak gjennomføres
parallelt med virkemidler som kan redusere transportbehovet, legge til rette for miljøvennlig
transport, og begrense bilbruken – særlig til arbeidsreiser. Målene for Bypakke Nedre Glomma
med spesifikt fokus på kollektivtransport kan sammenfattes ved at:




Det skal utvikles et miljøvennlig transportsystem basert på kollektivtransport av høy
kvalitet
Det skal utvikles kollektivknutepunkt med økt samordning av buss og bane, samt
bedring av kollektivtransportens framkommelighet
Andelen reiser over 5 km til eller fra arbeid som foretas med kollektive transportmidler
skal øke til minst 20 prosent.

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma som spesielt kan ha betydning for kollektivtilbudet er
beskrevet nærmere her:
Rv. 111 kollektivfelt Årum bru
Statens vegvesen har startet reguleringsplanarbeid for kollektivfelt Årum bru på rv. 111.
Formålet med planen er å utvide rv. 111 med kollektivfelt ved Årum, slik at
fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre. Planen skal inkludere gode løsninger for
gående og syklende, samt legge til rette for kollektivholdeplasser i området. Det skal
planlegges for tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper, slik at kø tilbake på E6 unngås.
Planoppstart ble varslet i desember 2016.
Forslag til nytt ruteopplegg for Nedre Glomma innebærer lavere frekvens på strekningen enn i
dag, slik at dette tiltaket på kort sikt ikke er det som bør få høyest prioritet. For
kollektivtransporten er det andre tiltak som bør prioriteres før dette.
Rv. 111 kollektivfelt Hafslund – Dondern
Statens vegvesen har igangsatt reguleringsplanarbeid for utvidelse av rv. 111 fra to til fire felt
på strekningen Hafslund skole til rundkjøringen på Dondern. Vegutvidelsen skal gi plass til
kollektivfelt i begge retninger, og anlegg for gående og syklende på begge sider av vegen. Det
skal bli lettere å krysse riksvegen for gående og syklende.
I tillegg skal det planlegges kollektivfelt i retning Sarpsborg sentrum langs rv. 111 fra
Rådhusvegen til Dondern, og langs fv. 118 mellom Borgen/Edonbakken og Dondern.
Kollektivfelt på rv. 111 vil gi bedre fremkommelighet for buss inn mot Sarpsborg sentrum fra
øst.
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Ny kryssing av Glomma i Sarpsborg
Ny Sarpsbru på fv. 118 er prioritert i bypakken. Sarpsborg kommune igangsatte i 2013 arbeid
med en kommunedelplan for ny bru over Glomma, og har også gjennomført en
konsekvensutredning. På grunn av betydelige kulturminneverdier i området har Riksantikvaren
og Østfold fylkeskommune varslet mulig innsigelse dersom det ikke utføres felles planlegging
av veg og bane i dette området. Sarpsborg bystyre har på bakgrunn av dette vedtatt å stoppe
planarbeidet, og å gjennomføre felles planlegging av veg og bane i samarbeid med
Jernbaneverket. Strekningen inngår nå i planarbeidet for jernbanen mellom Fredrikstad og
Sarpsborg. Planprogram for Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for
InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118
ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv.111 øst for Hafslund ble vedtatt i Sarpsborg bystyre
i mars 2017.
Det foreligger to alternativer for ny Sarpsbru, enten en utvidelse av dagens bru, eller en ny bru
rett nord for den nåværende jernbanebrua. Begge alternativer innebærer utvidelse av fv. 118
til 4-felts veg, inkludert kollektivfelt/sambruksfelt. Løsninger for rv. 111 mellom Gatedalen og
Hafslund for å sikre bedre fremkommelighet for buss skal også utredes som del av
fellesprosjektet.
Ny Sarpsbru på fv. 118 vil gi bedre fremkommelighet for buss inn mot Sarpsborg sentrum fra
øst.

Figur 3.18. Korridor for felles
planlegging av InterCity
dobbeltspor jernbane gjennom
Sarpsborg sentrum og ny
Sarpsbru, samt utbedring av rv.
111. Kilde: Planprogrammet –
Bane NOR.
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Ny kryssing av Glomma i Fredrikstad
Arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny Glomma-kryssing i Fredrikstad
startet høsten 2015. Konsekvensutredning for syv alternativer var på høring sommeren 2016.
Formannskapet vedtok i mai 2017 å gå videre med nordre alternativ fra Omberg til Moum.
Dette alternativet muliggjør etablering av en «indre Glomma-ring». Denne kan på en
hensiktsmessig måte betjene bebyggelsen langs Glomma mellom Fredrikstad sentrum og
Rolvsøy på den ene siden, og Torp hvor tettbebyggelsen i Fredrikstad ender i dag på den
andre. En slik ringrute vil også gi bedre tilknytning mellom boligområdene øst for Glomma og
Dikeveien handelsområde enn i dag.

Figur 3.19: Alternativer for ny bru over
Glomma i Fredrikstad som har vært
utredet i KDP. Kilde: Fredrikstad kommune.

Effekten og nytten av en eventuell «indre Glomma-ring» vil avhenge av kollektivprioritering inn
mot og over den nye brua, samt eventuelle restriksjoner på bilbruk i det samme området. Det
vil også være en forutsetning at ruten betjenes i begge retninger.
Uten restriktive tiltak for bil vil en ny Glomma-kryssing ikke være til fordel for
kollektivtransporten i regionen.
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Utvikling av fv. 109
Fv. 109 er den viktigste transportåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og strekningen
benyttes av flere bussruter i regionen. I forbindelse med Bypakke Nedre Glomma planlegges
hele fv. 109 oppgradert til firefelts, hvorav to felt disponeres til sammenhengende
sambruksfelt på hele strekningen. Det skal også gjøres tiltak for å gi bedre forhold for gående
Statens vegvesen har igangsatt planarbeidet på flere delstrekninger. Tabell 3.2 gir en oversikt
over status og planer på hver av delstrekningene.
Vi anbefaler at fv. 109 opparbeides med kollektivfelt og kantstopp, og ikke sambruksfelt.
Sammenhengende kollektivfelt på hele strekningen vil gi god fremkommelighet for bussen på
denne viktige kollektivstrekningen, og gir også gode muligheter for bruk av kantstopp fremfor
busslommer. Kantstopp gir vesentlig bedre fremkommelighet for buss sammenlignet med
busslommer, samt bedre komfort for de reisende. Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det
ikke etableres sambruksfelt på strekninger med kantstopp. Dersom mange gis adgang til å
benytte sambruksfeltet kan det bli begrenset kapasitet på vegen, og dermed
fremkommelighetsutfordringer for bussen. Det vil også være ressurskrevende å kontrollere
adgang til sambruksfelt.
Tabell 3.2: Fv. 109, status og planer. Kilde Bypakke Nedre Glomma.
Delstrekning

Dagens
situasjon

Planer

Grønli–
Råbekken

Firefelts veg
uten
kollektivfelt

I bypakken er ett felt i hver retning foreslått omdisponert til sambruks- eller
kollektivfelt. Planlegges iverksatt når utbyggingen av fv. 109 videre nordover
er gjennomført.

Råbekken–
Alvim

Tofelts veg

Utbygging til ny firefelts veg inngår i bypakken, og reguleringsplanarbeid ble
igangsatt i 2014. Høringsforslag til reguleringsplan for delstrekning
Råbekken-Rolvsøysund forventes i slutten av 2017. Grunnet dårlige
grunnforhold kan ikke strekningen Rolvsøysund – Alvim bygges parallelt med
dagens veg før jernbanen flyttes. Det er vedtatt at fv. 109 skal utvides til fire
felt i dagens trasé etter at jernbanen frigis.

Alvim–
Torsbekk–
dalen

Tofelts veg

Utvidelse til firefelts veg, hvorav to sambruks- eller kollektivfelt, inngår i
bypakken. Reguleringsplan ble vedtatt i juni 2014.

Utvikling av rv. 110
I bypakken inngår flere tiltak på rv. 110 som går mellom Fredrikstad og Råde (E6).
Strekningen Ørebekk-Simo trafikkeres blant annet av bussruter i retning Gressvik og øvrige
deler av Fredrikstad vest. Kollektivfelt vil gi bedre fremkommelighet på strekningen med
forventing om kollektivtrafikk med relativt høy frekvens.
Strekningen Simo-St. Croix benyttes ikke til kollektivtransport i dag, og inngår heller ikke i
planer for fremtidig bussrutesystem i Fredrikstad.
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Rv. 110 mellom St. Croix og Østsiden er en av de viktigste kollektivårene inn mot Fredrikstad
sentrum, både i dag og i forslag til fremtidig bussrutesystem. Kollektivfelt på deler av denne
strekningen vil gi bedre fremkommelighet for buss til og fra Fredrikstad øst.
Tabell 3.3: Rv. 110, status og planer. Kilde: Bypakke Nedre Glomma.
Delstrekning

Dagens
situasjon

Planer

Ørebekk– Simo

Tofelts veg

Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefelts-veg, med sykkelveg og fortau. Ett
kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring. Strekningen
er under bygging, og er planlagt ferdigstilt våren 2018.

Simo – St.Croix

Tofelts veg

I bypakken er utvidelse av rv. 110 til firefelts veg et prioritert prosjekt. Inngår
som del av felles planlegging med InterCity Fredrikstad-Sarpsborg, hvor
planprogram ble vedtatt våren 2017.

St.Croix–
Østsiden

3/4-felts
veg

Det er planlagt utvidelse av rv. 110 mellom St. Croix og vestre brohodet på
Fredrikstadbrua for å sikre inngående kollektivfelt. På strekningen Fredrikstad
bru – Rakkestadsvingen omdisponeres to av feltene til kollektivfelt. Tiltakene
vil gi bedre fremkommelighet for sykkel, gange og kollektivtrafikk. Strekningen
er ikke del av fellesprosjektet med InterCity Fredrikstad-Sarpsborg.

Buss- og fergetilbud
I dag benyttes belønningsmidler til finansiering av fergerutene og til økt frekvens på
kollektivtransporten. Bypakke Nedre Glomma søker om å benytte bompenger til drift av
kollektivtransport, i første rekke som tilskudd til drift av det lokale busstilbudet i tillegg til
driftsrettede infrastrukturtiltak (for eksempel sanntidsinformasjonssystemer), og andre mindre
infrastrukturtiltak (for eksempel fremkommelighetstiltak for buss i vegkryss).
Det er også aktuelt å benytte bompenger til å styrke og utvide det lokale fergetilbudet på
Glomma og Vesterelva i Fredrikstad. Fergetilbudet i Fredrikstad er ikke en del av
kollektivtilbudet til Østfold kollektivtrafikk, men organiseres og driftes av Fredrikstad
kommune. Fergetilbudet gir økt tilgjengelighet for gående og syklende, og oppfattes å være en
del av sykkelrutenettet i Fredrikstad. Byfergene har hatt en stor økning i passasjerer de siste
årene, mens kollektivandelen har gått noe ned i samme området. Samtidig er byfergene én del
av et samlet tilbud for miljøvennlige transportformer, der de øker tilgjengeligheten med gange
og sykkel til kollektivtilbudet. Byfergene bør sees i sammenheng med utviklingen av det nye
busstilbudet.
Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport forutsetter at kravene som fremgår av Ot.prp.
nr. 15 (2007-2008) om lov om endringer i veglov 21.juni 1963 nr.23 oppfylles. Blant annet er
det krav om at bruk av bompenger til driftstiltak for kollektivtransport benyttes på en slik måte
at de etter avgrenset innsatsperiode har bidratt til at bompengepakkens mål er blitt nådd.
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InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg
Planprogram for kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity
Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118 ny
Sarpsbru med eventuell omlegging av rv.111 øst for Hafslund ble vedtatt våren 2017.
Tiltaket innebærer blant annet flytting av dagens jernbanestasjon i Fredrikstad til Grønli. I den
forbindelse planlegges det også felles knutepunkt med buss, som vil innebære flytting av
dagens buss- og gateterminal, og eventuelt mindre omlegging av kjøremønsteret i Fredrikstad
sentrum. Stasjonsområdet bør sees i sammenheng med og integreres i omkringliggende by- og
transportstruktur. I 2015 inngikk Jernbaneverket, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og
Fredrikstad kommune en avtale om å samarbeide om knutepunktutvikling rundt stasjonen. Det
blir viktig å sørge for tilstrekkelig kapasitet for bussene i dette nye knutepunktet, både i dag og
i fremtiden.

Figur 3.20. Korridor for felles
planlegging av InterCity
dobbeltspor jernbane
gjennom Fredrikstad
sentrum, med ny stasjon,
utbedring av rv. 110 og
knutepunktutvikling i
stasjonsområdet. Kilde:
Planprogrammet – Bane
NOR.

Jernbanestasjonen i Sarpsborg blir liggende i samme område som i dag, mens to alternativer
for ny Sarpsbru inngår i planarbeidet; enten en utvidelse av dagens bru, eller en ny bru rett
nord for den nåværende jernbanebrua. Ny Sarpsbru vil gi bedre fremkommelighet for buss inn
mot Sarpsborg sentrum fra øst. Løsning for bussbetjening av både jernbanestasjonen og
sentrum er foreløpige ikke avklart. Det bør sees på muligheter for omlegging av deler av
vegnettet rundt stasjonen i forbindelse med bymessig transformasjon av stasjonsområdet som
følge av InterCity-utbyggingen.
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4 Kollektivtransport og markedet

4.1 Få kollektivreiser per innbygger
I forhold til sammenliknbare fylker har Østfold et lavt antall kollektivreisende per innbygger.
Det har vært en negativ trend i antall kollektivreiser per innbygger fra rundt 28 reiser per
innbygger i 2005 til ca. 25 kollektivreiser per innbygger i 2015. Dette samsvarer med
utviklingen i andre fylker, med unntak av for Vestfold som har hatt en positiv utviklingstrend
siden 2008.
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Figur 4.1: Figuren til venstre: Påstigninger i kollektivtransport per innbygger i Østfold sammenliknet med
andre fylker. Figuren til høyre: Påstigninger per innbygger og vognkilometer per innbygger i Nedre
Glomma. Kilde: SSB.

I Nedre Glomma ligger antall kollektivreiser per innbygger per år på i overkant av 30, som er
noe høyere enn i Østfold som helhet. Dette reiseomfanget har holdt seg stabilt siden 2005, på
tross av en nedgang i tilbudet mellom 2009 og 2015. Tilbudet økte noe igjen i 2015, uten at det
ga særlig utslag på antall kollektivreiser per innbygger.
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Figur 4.2: Reiser per innbygger per byområde. Kilde: SSB 2015.

Også når vi ser på kapasitetsutnyttelsen er Nedre Glomma på et lavt nivå sammenlignet med
øvrige byområder. Dette tyder på et begrenset inntektsgrunnlag i byområdet, noe som kan
resultere i lav kostnadsdekning og relativt høyt tilskuddsbehov.

Figur 4.3: Kapasitetsutnyttelse per byområde. Kilde: SSB 2015.

Ifølge tall fra SSB kjøres det årlig 5,7 millioner rutekm i Nedre Glomma. Dette tilsvarer omtrent
43 km/innbygger – som også er relativt lavt sammenlignet med øvrige byområder.

Figur 4.4: Vognkm per innbygger. Kilde: SSB 2015.
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Økonomiske data rapporteres kun på fylkesnivå, men ved å sammenligne Østfold med øvrige
fylker får man likevel et innledende inntrykk av hvordan situasjonen er i Nedre Glomma.
Gjennomgangen viser at Østfold har en relativt lav kostnadsdekning på 24 prosent,
sammenlignet med et landsgjennomsnitt på 40 prosent. Man kan imidlertid forvente en noe
høyere kostnadsdekning i de mer sentrale områdene, og ØKT oppgir selv en kostnadsdekning
på 35 prosent i Nedre Glomma.

Figur 4.5: Kostnadsdekning i fylker. Østfold har ikke oppgitt kostnadstall i statistikken, som et estimat på
kostnader har vi summert billettinntekter og offentlige kjøp. Kilde: SSB 2014.

4.2 Utfordringer ved dagens kollektivtilbud
Kollektivtilbudet i Østfold består i hovedsak av ruter i og mellom byområdene, samt skoleruter
og bestillingstilbud både i og utenfor byområdene. Utenfor byene er tilbudet primært rettet
inn mot skole- og arbeidsreiser morgen og ettermiddag. I Nedre Glomma er også et stort antall
ruter innrettet mot skole- og arbeidsreiser.
Manglende prissamarbeid mellom buss og tog har vært en stor utfordring for å få flere til å
benytte togtilbudet ved lokale reiser i Østfold. Prisforskjellen er betydelig og Østfold
fylkeskommune har valgt å etablere nye busstilbud parallelt med togtilbudet for å kunne gi et
akseptabelt tilbud ved reiser mellom Østfoldbyene. Dette viser seg også ved at det er mye
ledig kapasitet i togtilbudet på vestre linje mellom byene i Østfold. At tog i liten grad benyttes
på lokale reiser i Østfold kommer tydelig frem av RVU 2013/14 som viser at 90 prosent av
togreisene er reiser som går ut/kommer inn fra andre steder i Norge.
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Figur 4.6: Reisemønster for reiser i Østfold fordelt etter transportmiddel. Kilde: RVU 2013/14.

Mange ruter og komplisert tilbud i byområdet
Fredrikstad og Sarpsborg har til sammen 52 ordinære bussruter. I tillegg har Nedre Glomma 36
skoleruter, som er åpne og kan benyttes av ordinære passasjerer. Nedre Glomma trafikkeres
også av regionbusser og kommersielle ekspressruter.
Den desidert tyngste ruten er Glommaringen, som betjener begge sider av Glomma mellom
Sarpsborg og Fredrikstad med 7/8 minutters frekvens i rush og langt driftsdøgn (et driftsdøgn
er tidsrommet det kjøres busser i løpet av et døgn, f.eks. mellom 06 og 23). Det er i tillegg
etablert en direktebusslinje mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og tre direktelinjer mellom
Fredrikstad, Sarpsborg og sykehuset på Kalnes med 30-minutters frekvens og avganger kun i
rushtiden.
Av de 17 rutene i Sarpsborg har fire bussruter 30-minutters frekvens i rushtiden og langt
driftsdøgn, fem ruter har mellom 40 og 60 minutters frekvens i rush og langt driftsdøgn, tre
ruter har mellom 30 og 60 minutters frekvens og avganger fra morgen til ettermiddag, og fem
bussruter har kun avganger i rushtiden med mellom 60 og 120 minutters frekvens.
Fredrikstad har 28 bussruter. Fire ruter med frekvens fra 15, 20 og 30 minutter i rushtiden og
langt driftsdøgn, syv ruter med 60-minutters frekvens og langt driftsdøgn, syv bussruter med
60-minutters frekvens med avganger fra morgen til ettermiddag, to rushtidsruter med mellom
60 og 120 minutters frekvens, samt åtte serviceruter med avganger kun på dagtid med i
hovedsak 120-minutters frekvens.
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Figur 4.7: Ordinært rutetilbud i Nedre Glomma, illustrert etter frekvens. Kilde: RTM.
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I tillegg til det ordinære rutetilbudet og skolerutene i Nedre Glomma er det etablert
bestillingsruter, kalt Flexx-ruter. Flexx-tilbudet består av 5 ruter i Fredrikstad, og 8 i Sarpsborg.
Enkelte av rutene er interne innenfor kommunegrensene, mens andre går til/fra destinasjoner
utenfor Nedre Glomma. Mens noen av rutene kan bestilles hver dag, er andre satt opp fra to til
fire dager i uken. Noen av rutene er rene nattrutetilbud i helgene. Én av rutene er en
sentrumsrute, med faste møteplasser og mulighet for hyppige avganger. De fleste rutene må
bestilles to timer før avgang, mens sentrumsruten kan bestilles inntil en halvtime før avgang.

Utfordringer ved dagens tilbud









Tilbudet består av mange ruter med ulike varianter og karakter
Det er kun Glommaringen som fremstår som en stamlinje, med fast trase og høy
frekvens
Flere av rutene er ruter som kun går i rushtiden. I tillegg går et flertall av disse kun på
skoledager
Mange av rutene har et relativt kort driftsdøgn, trafikkerer kun på dagtid, eller har
siste avgang på ettermiddagen/tidlig kveld. Kun 20 av de 52 rutene har langt
driftsdøgn
Mange av rutene har ulike trasevarianter
Frekvensen er relativt lav, i tillegg til at den er ujevn
De fleste av rutene har stor flatedekning med mange stopp underveis

For reisende medfører dette at tilbudet fremstår som tungvint og lite effektivt. Det er
vanskelig å orientere seg i, og ikke minst innhente informasjon om. Fordi tilbudet er såpass
komplisert er det også vanskelig for Østfold kollektivtrafikk å gi god, enkel og lett tilgjengelig
informasjon om tilbudet.

Bussenes konkurransekraft avhenger av tilgjengeligheten med bil
Konkurransekraften til bussen er avhengig av hvor enkelt det er å kjøre bil. Som vist i figur 2.4 i
kapittel 2 kan de fleste steder i Nedre Glomma nås med bil i løpet av gjennomsnittlig 10-15
minutters reisetid fra hjemmet. Denne konkurransesituasjonen er en stor utfordring for
kollektivtransporten. Dagens tilbud har lite å stille opp med i forhold til dette på mange av
reiserelasjonene. Kartet i Figur 4.8 viser hvor mange bosatte i Nedre Glomma som kan nå ulike
deler av regionen i løpet av 30 minutters reisetid med kollektivtransport. Som det
fremkommer kan 30-40 000 nå de to sentrumsområdene, samt strekningen Fredrikstad
sentrum-Glemmen i løpet av 30 minutter. Til sammenligning kan omtrent samtlige bosatte i
Nedre Glomma nå de samme områdene i løpet av 10-15 minutter med bil.
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Figur 4.8: Antall bosatte i Nedre Glomma som kan nå ulike deler av regionen med kollektivtransport
innenfor 30 min. reisetid. For hvert punkt i kartet vises hvor mange bosatte som kan reise dit i løpet av
30 min. med kollektivtransport. Reisen starter ved hjemmet og inkluderer gangtid til nærmeste
holdeplass. Kilde: RTM.

4.3 Dagens bruk av kollektivtilbudet
Med unntak av Glommaringen har de fleste rutene lav frekvens. Det er ingen andre ruter som
har frekvens høyere enn 30 minutter i rush. Busstilbudet fremstår dermed ikke som et godt
alternativ til å reise på annen måte.
Dette gjenspeiles også i kollektivbruken som er på 6 prosent. Totalt er det 4,8 millioner
påstigninger på ordinære ruter i Nedre Glomma i året. Det er kun Glommaringen som er en
tung rute med 37 prosent av alle påstigninger i området, til sammen drøyt 1,5 millioner
påstigninger per år. Glommaringen alene har like mange påstigninger som de 15 andre rutene
med langt driftsdøgn tilsammen.
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Figur 4.9: Andel av påstigningene på ulike typer ordinære ruter i Nedre Glomma 2016. Kilde: ØKT.

4.4 Hvem er kollektivtrafikantene?
Ungdom utgjør den største andelen av kollektivtrafikantene i Nedre Glomma. De benytter i
stor grad kollektivtransport på skolereiser. En tredjedel av alle påstigninger er skolereiser. Også
på de ordinære rutene er det mange skolereiser, med 24 prosent. Til tross for at det er egne
skoleruter både til grunnskoler og videregående skoler. Ungdom/studenter benytter
kollektivtransporten også til andre formål enn skole. En fjerdedel av påstigningene er
påstigninger med ungdom/student-billetter. 26 prosent av alle påstigningene er voksne
reisende; på ordinære reiser utgjør de 31 prosent.
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Ungdom/
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23%
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24%

Skole;
33%

Honnør;
13%

Mobilett;
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Voksne;
26%
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Ungdom/
student;
24%
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31%

Figur 4.10: Påstigninger etter type billett 2016. Figuren til venstre viser billettbruk på alle ruter (ordinære
ruter + skoleruter). Figuren til høyre viser billettbruken på ordinære ruter. Kilde: ØKT.

Billettbruken ved påstigning på de ordinære rutene viser tydelig at det i stor grad er ungdom
som benytter bussen. Halvparten av påstigningene er skolereiser og andre reiser foretatt av
ungdom. De utgjør 18 prosent av befolkningen, men over halvparten av påstigningene på de
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ordinære rutene. På alle ruter, ordinære og skoleruter, utgjør de nesten 60 prosent av
påstigningene. Den voksne befolkningen (23 t.o.m. 66 år) utgjør over 60 prosent av
befolkningen, men kun 26 prosent av påstigningene. Dette viser tydelig at de i liten grad
benytter kollektivtransporten. Det er denne gruppen som må påvirkes for å øke
kollektivbruken. De over 67 år utgjør 17 prosent av befolkningen, og står for 13 prosent av
kollektivreisene.
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Figur 4.11: Ulike
aldersgruppers
andel av
befolkningen i
Nedre Glomma.
Kilde: SSB.

4.5 Dagens reisehyppighet sier noe om grunnlaget for vekst
Markedet for kollektivtransporten avhenger av dagens bruk
Hvor ofte befolkningen reiser kollektivt sier noe om markedsgrunnlaget og potensialet for å
øke kollektivbruken.
I forbindelse med denne utredningen ble det gjennomført en undersøkelse blant et
representativt utvalg av befolkningen i Nedre Glomma og Mosseregionen, for å få
befolkningens synspunkter på dagens kollektivtilbud og hva de hva de mener bør forbedres samt hvorfor de velger og ikke velger ulike transportmåter. I denne sammenheng kartla vi også
befolkningens reisehyppighet med ulike transportmidler, ettersom dette er et viktig grunnlag
for å si noe om potensialet for vekst i kollektivtransporten.
Hele 65 prosent av befolkningen i Nedre Glomma og Mosseregionen reiser sjelden eller aldri
kollektivt. I underkant av en fjerdedel av befolkningen er relativt hyppige brukere, de reiser
kollektivt ukentlig, mens 12 prosent reiser månedlig. Befolkningen benytter bil ofte, og 9 av 10
reiser med bil minst en gang i uken.
Befolkningen er «delt i to» med hensyn til kollektivbruk. Enten er de relativt faste trafikanter
som reiser ukentlig, eller de er «ikke-trafikanter», som sjelden eller aldri reiser kollektivt. Bare
12 prosent er det vi kan kalle av-og-til-brukere. Det gjør det mer utfordrende å øke
kollektivbruken, fordi den gruppen det er lettest å påvirke er de som reiser av og til og som
derfor allerede har noe kunnskap om kollektivsystemet. Det er også den gruppen som fortest
reagerer på endringer i tilbudet (Kjørstad og Norheim 2005), slik at små forbedringer kan gi
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stor nytte. De som sjelden eller aldri reiser kollektivt er vanskeligere å nå. Det må større
forbedringer til – og/eller andre tiltak som vrir konkurranseforholdet i kollektivtransportens
favør for å få dem over på kollektivtransporten.
89%

Hvor ofte reiser du vanligvis med følgende transportmidler?

50%
36%
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Kollektivtransport

Aldri
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Figur 4.12: «Hvor ofte reiser du vanligvis med følgende transportmidler?» N = 1038. Kilde: Egen
markedsundersøkelse 2017.

4.6 Hva mener befolkningen om kollektivtilbudet?
Videre så undersøkelsen på forskjellene mellom de som reiser med kollektivtransport i dag, og
de som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport. Den første gruppen har vi kalt dagens
kollektivtrafikanter, og utgjør 35 prosent av de som har svart. Den siste gruppen har vi kalt
potensielle kollektivtrafikanter, og utgjør 65 prosent.
Køproblemer er en viktig årsak til å reise med kollektivtransport
Når dagens kollektivtrafikanter ble spurt om årsaken til å velge kollektivtransport framfor bil
på noen av sine reiser, er det flest som svarer køproblemer og at det er mer komfortabelt å
reise kollektivt. At det er vanskelig og dyrt å parkere nevnes også av en god del.
At det er enklere å bruke bil er hovedårsaken til å velge vekk kollektivtransport
Når de som reiser sjelden eller aldri med kollektivtransport blir spurt om årsaken til dette,
svarer 7 av 10 at det er enklere å bruke bil. At kollektivtransporten ikke går når man trenger
den og at det tar for lang tid nevnes også av en god del.
Om lag 60 prosent av dagens kollektivtrafikanter er tilfreds med tilbudet totalt sett
Totalt er 56 prosent av dagens kollektivtrafikanter fornøyd med kollektivtilbudet. 24 prosent er
misfornøyde. Dette er på omtrent samme nivå som andre byområder vi har data for, bortsett
fra Osloområdet hvor tilfredshet med kollektivsystemet er en god del høyere enn i andre
byområder.
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Det er flest som er tilfreds med muligheten for å få sitteplass og til å kjøpe billett på en enkel
måte, og det er også et flertall som er tilfredse med gangavstanden til og fra holdeplass, samt
punktligheten.
Under halvparten er tilfreds med antall avganger
Bare litt under halvparten av dagens kollektivtrafikanter er tilfreds med antall avganger og
med prisen på kollektivreisen. Her svarer om lag 1/3 at de er misfornøyde. Kun 2 av 10 er
tilfreds med informasjon om forsinkelser på holdeplass/stasjoner, og litt under halvparten av
dagens kollektivtrafikanter sier at de er misfornøyd med dette.
Bare 20 prosent av de som reiser sjelden med kollektivtransport er tilfreds med
kollektivtilbudet
Bare 20 prosent av de som reiser sjelden med kollektivtransport (dvs. de «potensielle»
kollektivtrafikantene) er fornøyde med kollektivtilbudet, og 29 prosent er misfornøyde. De
resterende 51 prosentene er nøytrale, har ikke tatt stilling til spørsmålet eller mener det ikke
er relevant for dem.
Tilfredshet med ulike sider av tilbudet blant dagens og potensielle
kollektivtrafikanter i Nedre Glomma og Mosseregionen
Mulighet for sitteplass
Enkelt å kjøpe billett

79%

33%

Gangavstand til/fra holdeplass/stasjon

66%

27%

Mulighet for å reise direkte uten overgang/bytte
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Reisetid fra dør til dør

56%
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56%

32%
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Figur 4.13: Prosentandel som er tilfreds med ulike deler av kollektivtilbudet i Nedre Glomma og
Mosseregionen, dagens og potensielle kollektivtrafikanter. Kilde: Egen markedsundersøkelse 2017.

Det som skiller denne gruppen fra dagens kollektivtrafikanter er først og fremst at det ikke
finnes noen sider av kollektivtransporttilbudet de er tilfreds med: På alle aspektene ved
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kollektivtilbudet som ble nevnt i undersøkelsen, svarer under halvparten at de er fornøyde.
Det aspektet ved kollektivtilbudet denne gruppen er mest fornøyd med, er mulighet for
sitteplass, hvor fire prosent er misfornøyd og 45 er prosent fornøyd. Aspektet de er mest
misfornøyd med er prisen for kollektivreisen, hvor 38 prosent er misfornøyd og 19 prosent er
fornøyd.

4.7 Hva mener befolkningen det er viktig å prioritere?
Befolkningen mener det er viktigst å prioritere reisetid og antall avganger
Når dagens kollektivtrafikanter ble spurt om hvilke sider ved kollektivtilbudet som er viktig for
deres bruk av kollektivtransport, svarer 90 prosent punktlighet og informasjon om når og hvor
de ulike rutene går. Gangavstand til og fra holdeplass og pris er også viktige faktorer. De som
reiser sjelden eller aldri med kollektivtransport, mener også at punktlighet, gangavstand til/fra
holdeplass og informasjon om rutene er viktig.
For å utvikle et best mulig kollektivtilbud er det viktig å fokusere på de faktorene som er
viktigst for trafikantene, og sørge for at det er disse delene av tilbudet som det fokuseres mest
på. Dersom trafikantene er godt fornøyde med de faktorene som de også mener er viktigst,
har man lykkes godt med tilpasningen av tilbudet, mens man har et problem dersom
trafikantene er misfornøyde med de faktorene som betyr mest. Vi har derfor sett på
sammenhengen mellom graden av viktighet og graden av tilfredshet med ulike faktorer,
gjennom en såkalt kvadrantanalyse. Her har vi vurdert de ulike aspektene ved kollektivtilbudet
langs to akser; en for tilfredshet og en for vektlegging. Vi trekker en linje for et gjennomsnitt på
begge aksene, og får slik en figur med fire kvadranter:
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Figur 4.14:
Sammenhengen
mellom
tilfredshet og
vektlegging,
dagens kollektivtrafikanter i
Nedre Glomma
og
Mosseregionen.
Kilde: Egen
markedsundersøkelse
2017.

Figur 4.15:
Sammenhengen
mellom
tilfredshet og
vektlegging,
potensielle
kollektivtrafikanter i
Nedre Glomma
og
Mosseregionen.
Kilde: Egen
markedsundersøkelse
2017.
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1. Forhold å forbedre (kvadratet øverst til venstre)
Dette er de mest kritiske aspektene i forbindelse med kollektivtrafikantene. Kundene er
lite tilfredse med forholdene som plasseres her, samtidig som disse har stor betydning for
deres bruk av kollektivtransport.
o For dagens kollektivtrafikanter gjelder dette informasjon om når og hvor rutene
går, antall avganger, pris, reisetid og mulighet for å reise direkte.
o For potensielle kollektivtrafikanter gjelder dette antall avganger og reisetid. Pris og
mulighet for å reise direkte havner på skillelinjen mellom det som er av stor
betydning og det som er av mindre betydning, mens informasjon om hvor og når
rutene går ligger på skillelinjen mellom det man er tilfreds med og det de ikke er
tilfreds med.
2. Forhold å vedlikeholde (kvadratet oppe til høyre)
Dette kan sies å være kollektivselskapets «suksessfaktorer», da forhold som plasseres her
er av stor betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransport, samtidig som trafikantene
er tilfredse med forholdene.
o For dagens kollektivtrafikanter gjelder dette punktlighet, gangavstand til/fra
holdeplass og hvor enkelt det er å kjøpe billett.
o For potensielle kollektivtrafikanter plasserer aspektene punktlighet, gangavstand
til/fra holdeplassen, informasjon om hvor og når de ulike rutene går og hvor enkelt
det er å kjøpe billett i denne ruten.
3. Mindre viktige forhold (kvadrat nede til venstre)
Her ligger de aspektene som har liten betydning for trafikantenes bruk av
kollektivtransport, og som man er lite tilfreds med. Forhold som plasserer seg her er det
derfor mindre viktig å forbedre enn forhold som plasserer seg i kvadrat 1 og 2, men
samtidig er det viktig å ikke glemme disse forholdene da de kan påvirke den totale
tilfredsheten.
o For dagens kollektivtrafikanter gjelder dette aspektene informasjon om
forsinkelser på holdeplassen og mulighet til å kjøpe billett som gjelder fra dør til
dør.
o For potensielle kollektivtrafikanter gjelder dette aspektene reisetid, informasjon
om forsinkelser på holdeplassen og mulighet til å kjøpe billett som gjelder fra dør
til dør.
4. Minst viktige forhold (kvadratet nede til høyre)
Forhold som plasserer seg her er blant forholdene trafikantene er tilfredse med, men som
har liten betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransport.
o For dagens kollektivtrafikanter gjelder dette kun aspektet «det er enkelt å kjøpe
billett».
o For potensielle kollektivtrafikanter gjelder dette aspektene informasjon om
avgangstider på holdeplass/stasjon og mulighet for sitteplass.

Urbanet Analyse rapport 91/2017

49

Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma

Reduserte takster øker etterspørselen ulikt blant ulike trafikantgrupper – men
reduserer også inntektene
Et ofte diskutert virkemiddel for å øke passasjertallet er å redusere billettprisene. For
trafikantene vil en takstreduksjon redusere reisebelastningen og kunne gi en effekt på
etterspørselen. For kollektivselskapet vil inntektene per reise reduseres. Dermed vil
kostandene ved en takstreduksjon avhenge av hvor mange nye reiser denne genererer, og
hvilken pris de betaler.
Takstene er en inntektskilde som sammen med driftstilskudd finansierer tilbudet som tilbys.
Man kan derfor fort komme inn i en negativ spiral om en eventuell inntektsreduksjon ikke
kompenseres med økte driftstilskudd, slik at man må kutte i tilbudet eller etter kort tid øke
prisene igjen. Analyser har vist at frem og tilbake ikke er like langt; det vil si at effekten av en
reduksjon i tilbudet eller takstøkning kan være større enn effektene av en tilbudsforbedring
eller takstreduksjon. Slik at på sikt vil en slik uro i tilbudet være negativt (Kjørstad og Norheim
2005).
Ulike trafikantgrupper betaler ulik pris for reisen, for eksempel er prisen for en voksen med
månedskort lavere enn for en voksen på enkeltbillett. Dette innebærer at prisen de ulike
trafikantgruppene betaler vil utgjøre en ulik andel av reisebelastningen (GK), og en endring i
prisen vil påvirke denne på ulik måte for de ulike trafikantgruppene – og dermed også
etterspørselen.

Lav tilfredshet blant potensielle kollektivtrafikanter krever større tilbudsforbedringer
Som beskrevet tidligere har befolkningen i Nedre Glomma en generelt lav tilfredshet med
kollektivtilbudet – både blant dagens, men spesielt blant potensielle, kollektivtrafikanter.
Dette gjør det mer utfordrende å få flere over på kollektivtransport, fordi det må større
tilbudsforbedringer til for å få disse til å velge bort bilen – enn potensielle trafikanter som er
mer tilfreds med tilbudet i utgangspunktet. For at potensielle trafikanter med lav tilfredshet
skal kunne trekkes over til kollektivtransport, må de finne tilbudet konkurransedyktig mot bil.
Samtidig er det de samme forholdene ved kollektivtilbudet både dagens og potensielle
kollektivtrafikanter syns er viktigst og er lavest tilfreds med – reisetid, frekvens og informasjon
– og det er disse elementene man først må ta tak i når man skal forbedre og utvikle
kollektivtilbudet.

Forholdene for bilbruk er det som i størst grad avgjør om befolkningen i Nedre
Glomma bruker kollektivtransport
Av de som benytter seg av kollektivtransport i Nedre Glomma er det som nevnt først og fremst
køproblemene som er en viktig årsak til at de bruker bussen. Det er altså ikke kollektivtilbudet i
seg selv som trekker disse trafikantene over – men det at det er belastende å kjøre bil.
Tilsvarende er det at det er enkelt å bruke bilen som er hovedårsaken til at befolkningen i
Nedre Glomma svarer at de ikke benytter seg av kollektivtilbudet. Det er også for denne
gruppen forholdene for bilbruk som avgjør om de tar bussen eller ikke.
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For trafikantene som bruker kollektivtransport som følge av køproblemer, vil vegutbygging og tiltak som bedrer fremkommeligheten for bil kunne føre til at de bytter ut bussen til fordel for
bilen. For å få gruppen som ikke bruker kollektivtransport fordi det er enkelt å bruke bil til å
benytte buss, må det restriktive tiltak mot bilbruk til for å trekke dem over på kollektive
transportmidler. For begge gruppene er konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport
helt avgjørende for deres transportmiddelvalg. Positive tiltak for kollektivtransporten, som
økning i tilbudet og bedre informasjon, kan ikke alene endre dette forholdet – skal bussen ha
en fordel fremfor bilen må det restriktive tiltak til.
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5 Utvikling av kollektivtilbudet

5.1 Målet for arbeidet med utvikling av nytt kollektivtilbud
Utviklingen av nytt kollektivtilbud skal:







Ta hensyn til NTPs nullvekstmål og målene i Bypakke Nedre Glomma.
Det vil si at det skal bidra til å få flere til å reise kollektivt.
Være fremtidsrettet, kundetilpasset og kostnadseffektivt.
Det vil si at det bør skje gjennom en effektivisering av dagens tilbud, som gir flere
passasjerer per krone brukt. Det betyr ikke at det skal benyttes mindre midler på
kollektivtransporten.
Ta utgangspunkt i markedsgrunnlaget.
Det vil si at det skal tilpasses trafikkgrunnlaget, og det må derfor foretas prioriteringer
med tanke på hvor godt tilbud som gis i ulike områder.
Ha arbeidsreiser og skole/-studiereiser som hovedmålgruppe.
Det vil si at rushtidsreiser og reisebehov i rushtiden har prioritet fremfor mer
flatedekkende servicetilbud.

Kollektivtilbudet skal være en del av strategien for å nå nullvekstmålet i Nedre Glomma,
samtidig som det skal være mest mulig kostnadseffektivt. Det betyr at man ikke kun kan bruke
positive virkemidler (bare øke kollektivtilbudet), men også ta i bruk restriktive virkemidler som
bygger opp under miljøvennlige reiser – som ulike bilreduserende tiltak. Utviklingen av
kollektivtilbudet er dermed en av de viktigste brikkene i en samlet virkemiddelpakke for å nå
nullvekstmålet.

5.2 Strategi for utviklingen av kollektivtilbudet
Når tilbudet skal utvikles er det viktig aller først å se på dagens tilbud og hvorfor det er
utformet slik det er. Man må se på hvilke reisebehov det dekker og hvilke det ikke dekker, og
årsakene til at det ikke treffer den typen reiser man ønsker skal gjennomføres med
kollektivtransport.

Hvorfor er tilbudet slik det er – og hvem treffer det
Det er flere grunner til at dagens tilbud er slik det er. For det første har det ikke blitt
gjennomført noen større oppryddinger og markedstilpassing av tilbudet på mange år. Tilbudet
har utviklet seg etter hvert som man har sett et reisebehov eller ønsker om å ha et tilbud.
Tilbudet fremstår derfor som et tilbud rettet mot alle målgrupper, uten at det er tatt hensyn til
at ulike grupper har ulike behov og krav til transporttilbudet. Det er ikke tatt sterke nok grep
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for å utvikle og prioritere ulike typer tilbud til ulike trafikantgrupper. Resultat er et stort
flatedekkende tilbud, med lav frekvens og lav fremføringshastighet. Tilbudet er dermed ikke
differensiert nok – og fremstår som et gjennomsnittstilbud til alle. Faren ved dette er at det
«ikke passer til noen», og tilbudet har ikke konkurransefordeler på noen områder – og man
sitter igjen med de tvungne trafikantene, de som ikke har bil eller førerkort.

Hovedmål: Et enklere tilbud som treffer markedet – som kan videreutvikles
Hovedmålet med utviklingen av kollektivtilbudet er å gjøre tilbudet enklere og mer
kundetilpasset slik at flere velger å reise kollektivt. For å treffe markedet må man kjenne
hovedmålgruppen – som i dette tilfellet er arbeids- og studie-/skolereiser, da det er disse som
danner grunnlaget for de største reisestrømmene. Dette er i stor grad reiser langs hovedårer til
sentrale målpunkt, hovedsakelig konsentrert til rushtiden morgen og ettermiddag. En
markedsretting mot disse trafikantene innebærer at man ikke kan utvikle kollektivtilbudet
etter alle andre markeders behov i tillegg. Det vil si at mens de fleste vil få et bedre tilbud, vil
et mindretall få en reduksjon i sitt tilbud. Likevel vil den generelle forbedringen i tilbudet gi alle
et mer oversiktlig kollektivsystem å forholde seg til, som er enklere å forstå og orientere seg i.
Samtidig som tilbudet må være enkelt for brukerne bør det være enkelt å videreutvikle og
tilpasses markedsgrunnlaget etterhvert som dette endres, for eksempel ved endring av
frekvenser og eventuelle justeringer av traseer, samt gjennom vurdering av sekundær/suppleringstilbud. Et nytt tilbud må derfor bygges slik at det er mulig å sette det i verk i dag,
men også ta hensyn til at det kan justeres når endringer i vegsystemet og ikke minst
jernbaneinvesteringene i området er gjennomført, samt ved utviklingen i arealbruken.
Samtidig må ikke fleksibiliteten misbrukes, ved å endre traseer og/eller lage varianter av
rutene og ujevn frekvens. Et av premissene for at kollektivtilbudet skal være enkelt og
kundetilpasset, er at det ligger fast over tid og er lett gjenkjennelig for trafikantene.

Prinsippene for utvikling av kollektivtilbudet
Det er verken mulig, ønskelig eller effektivt å levere det samme rutetilbudet til alle deler av
Nedre Glomma. Rutetilbudet må differensieres, både i tid og rom, og en del steder kan det
også være et spørsmål om det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for et rutegående tilbud. Det som
kjennetegner mange av de områdene som har lykkes i sin satsing på kollektivtransport, er at de
har foretatt en bevisst prioritering av ulike rutetilbud. De har bygget rutehierarkier tilpasset de
ulike markedssegmentene.
Markedsgrunnlaget for kollektivtransporten er avhengig av antall bosatte i områdene som skal
betjenes. Innenfor Nedre Glomma er markedsgrunnlaget mangfoldig. Det skal dekke alt fra
relativt tett bosetting i byene til spredt bosetting i enkeltområder. Samtidig vil målpunkt for
reisene ha betydning for konkurranseflatene mot bil, og dermed markedspotensialet. Ikke
minst i mer spredt befolkede områder er målpunkt viktig for markedsgrunnlaget. Jo mer disse
er samlet, jo mer bygges det opp under markedsgrunnlaget for kollektivreiser.
Som et uttrykk for markedsgrunnlaget kan vi benytte hvor mange kollektivreiser som starter
eller avsluttes i et område, sett i forhold til antall bosatte. Generelt er kollektivbruken lav i
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Nedre Glomma, og spesielt i enkelte områder på grunn av spredt bebyggelse og gode
rammebetingelser for bilbruk. Dermed er det stor variasjon i kollektivtilbudet, og i
markedspotensialet for kollektivtransporten i regionen. Spørsmålet er derfor; hvor man kan gi
et fast tilbud, og hvor man må gi andre alternative tilbud som kun skoleruter eller også
bestillingstilbud – og akseptere mer bilbruk.

Figur 5.1: Kollektivreiser per dag som ender i området. Kilde: RTM.

Figuren viser tydelig at kollektivbruken er høyest blant bosatte i sentrumsområdene og de
fleste sentrumsnære områdene, i tillegg til Borgen. Sonen Kalnes har så å si ingen bosatte –
over 250 kollektivreiser per dag er dermed et uttrykk for at det foretas en del arbeidsreiser til
og fra dette området. De mer perifere områdene har få kollektivreiser per dag, med mellom 8
og 250 kollektivreiser per dag som ender i sonen. Dette kartet, sammen med målpunkt og
antall bosatte, gir et første utgangspunkt for hvor det bør satses på ulike typer rutetilbud.
På grunnlag av markedspotensialet bygges rutehierarkiet. Innenfor de rammer man har til
rådighet prioriteres områder med mange kollektivreiser per innbygger og mange bosatte med
fast høyfrekvente tilbud – stamlinjer. Det betyr at man må foreta prioriteringer som kan gå på
bekostning av andre områder, som vil få et dårligere tilbud fordi grunnlaget er begrenset.
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Prinsippene for utviklingen av tilbudet









Utgangspunkt i markedet – satse der det er størst potensial
o Det vil si man må foreta noen prioriteringer; noen kan få et dårligere tilbud
på bekostning av mange som får et bedre
Bygge rutehierarki
o Etablere et stamlinjenett med full fremkommelighet og høy frekvens
o Etablere gode knutepunkt som letter overgang mellom ruter, og øker
tilgjengeligheten til «alle steder» i regionen
o Etablere sekundærruter med større flatedekning, som kobles mot
stamrutene
Gjøre tilbudet enklere og lettere tilgjengelig
Satse på kvalitet og frekvens framfor lavere takster
Langsiktig planlegging og satsing (ting tar tid)
Prinsippene for linjeføring
o Mest mulig rettlinjete ruter
o Takting for å skape høyest mulig frekvens på fellesstrekninger
o Reduksjon i antall holdeplasser for å øke hastigheten på bussene

5.3 Utvikling av tilbudet er en dynamisk prosess
I arbeidet med utviklingen av tilbudet er det viktig med en dynamisk prosess. Det er mange
aktører med ulike roller og ansvar som har meninger om hvordan tilbudet bør være.
Prinsippene for arbeidet med utviklingen av tilbudet ble derfor forankret i
Samferdselskomiteen 7. februar 2017.
Tett dialog med oppdragsgiver og arbeidsgruppen i Bypakke Nedre Glomma gjennom møter og
andre innspill har vært sentralt i arbeidet. Likeledes har medvirkning fra befolkningen,
politikere, interesseorganisasjoner og andre aktører gitt viktige innspill i arbeidet. Forankring i
samferdselskomiteen har også vært en viktig del av prosessen, med flere informasjonsrunder
og statusoppdateringer.
Det har vært gjennomført to større medvirkningsprosesser; blant befolkningen gjennom to
markedsundersøkelser, og blant andre interessenter, aktører og politikere gjennom en
markedsundersøkelse og en workshop. Resultatene fra undersøkelsene og workshopen har
vært et viktig grunnlag for arbeidet med utviklingen av tilbudet.

Befolkningens medvirkning
I arbeidet med å utvikle et helhetlig kollektivtilbud er det viktig å få tak i hva befolkningen – de
som skal benytte tilbudet – mener. Dette er sikret gjennom markedsundersøkelsen som er
gjennomført av et tilfeldig utvalg av befolkningen i Nedre Glomma. I undersøkelsen er det
blant annet spurt om deres vurdering av dagens kollektivtilbud, samt hva de mener er
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viktig/har stor betydning for bruk av kollektivtilbudet. I tillegg til denne undersøkelsen er det
gjennomført en «åpen» undersøkelse på nettsidene til Østfold kollektivtrafikk, der alle som
ville kunne delta.

Aktører og interessenters medvirkning
Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant ulike interesseorganisasjoner, politikere
og andre aktører. Denne undersøkelsen var rettet mot mer overordnete spørsmål og mål for
byområdet om redusert bilbruk, i tillegg til muligheter og utfordringer for kollektivtilbudet
fremover. Hvem som har vært representert i undersøkelsen er diskutert med oppdragsgiver.
Undersøkelsen ble sendt til 77 personer, som inkluderer representanter for
samferdselskomiteen og referansegruppen i Bypakke Nedre Glomma, næringsforeninger,
større arbeidsplasser og virksomheter, trafikkselskaper, fagforbund, videregående skoler, samt
andre interesseorganisasjoner som blant annet Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og
Blindeforbundet. Det kom svar fra 33 personer, det vil si en svarprosent på 43 prosent.
Undersøkelsene ble fulgt opp av en workshop i Sarpsborg 7. mars 2017. Alle som besvarte
undersøkelsen ble invitert til workshopen. I tillegg var alle medlemmer av
samferdselskomiteen og enkelte personer fra administrasjonen i fylkeskommunen og ØKT
invitert til workshopen. Totalt deltok 30 personer.
Formålet med workshopen var å få aktørene ytterligere involvert i prosessen med utviklingen
av kollektivtilbudet. Gjennom involvering og konkret kunnskap om hvilke rammer man må
forholde seg til, var målet å skape en forankring og forståelse for arbeidet med
kollektivutredningen og å få konkrete innspill til arbeidet. Workshopen ble innledet med
informasjon om status, mål og rammevilkår for kollektivtrafikken, koblet opp til det pågående
arbeidet med å utvikle et attraktivt kollektivtilbud og til svarene deltakerne hadde gitt i
spørreundersøkelsen. Underveis ble det gjennomført tre gruppeoppgaver knyttet til
utfordringer og mål for byområdet, hvordan kollektivtilbudet bør utvikles og for hvem, samt en
konkretisering av hvordan kollektivtilbudet prinsipielt kan se ut.

5.4 Forslag til nytt hovedrutenett
Grunnlaget for forslaget til nytt rutetilbud er blant annet:
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Bred kartlegging av markedsgrunnlaget, gjennom reisestrømmer, arealbruk,
besøkspunkter mv.
Befolkningens, både dagens og potensielle kollektivbrukeres, ønsker til
kollektivtilbudet.
Det politikere og andre interessenter/aktører legger vekt på.
Og ikke minst de omforente prinsippene for hvordan tilbud bør utvikles for å være
enkelt og effektivt.
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Enklere
Dagens tilbud fremstår som komplisert. Hos oppdragsgiver og arbeidsgruppen for Bypakke
Nedre Glomma, samt blant deltakerne på workshopen, var det et klart ønske om å få et
enklere tilbud. Befolkningen, både dagens og potensielle kollektivtrafikanter, var lite tilfredse
med informasjonene om rutene samtidig som de mener dette er viktig.
Det er imidlertid vanskelig å gi god og lettfattelig informasjon om et komplisert tilbud. Ved å
forenkle tilbudet vil derfor også informasjonsarbeidet bli vesentlig lettere, slik at man på en
enkel måte kan gi befolkningen en helhetlig og lettfattelig informasjon om tilbudet i hele
området – gjennom linjekart og rutetabell uten fotnoter.
Raskere
Tiden som benyttes på bussen er viktig for oppfatningen av tilbudet. De aller fleste ønsker å
komme frem så raskt som mulig. Både dagens og potensielle kollektivtrafikanter er lite
tilfredse med reisetiden, samtidig som de mener at reisetiden har stor betydning. For å få opp
hastigheten på bussene slik at de konkurrerer bedre på kjøretid mot bil må traseene
effektiviseres:











Busstraseene for basistilbudet må være mest mulig rettlinjet, og kjøre «korteste vei»
mellom målpunktene.
Forslag til nye ruter trafikkerer i hovedsak de samme traseene som tidligere ruter, men
er forenklet ved at avstikkere er kuttet ut og det er søkt å finne den mest effektive
traseen.
Det er søkt å unngå ringruter. Ringruter som ikke har stort nok markedsgrunnlag til å
kjøre i begge retninger er en ulempe for store deler av trafikantene, ved at reisetiden
blir uforholdsmessig lang for noen. I tillegg er ringruter sårbare for forsinkelser.
En opprydding og reduksjon i antall holdeplasser i kombinasjon med rett lokalisering,
vil bidra til å få bussene raskere frem. Bussen bruker mye tid på å bremse opp og å
akselerere ut fra holdeplasser.
For å sikre fremkommeligheten for bussene er kantstopp å foretrekke fremfor
busslommer. Det må imidlertid vurderes hvor det er mulig å anlegge kantstopp i stedet
for busslommer. For å sikre fremkommelighet for buss der det er kø og det av ulike
årsaker ikke er hensiktsmessig å etablere kantstopp i stedet for busslommer, bør det
vurderes signalregulering for å slippe bussen raskt inn i trafikken igjen.
Fremkommelighet må videre sikres gjennom kollektivfelt der det er kø, eller
prioritering av bussen gjennom signalregulering. I tillegg kan det være behov for
enklere tiltak i vegsystemet for å gi bedre fremkommelighet for bussene.
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Oftere og lengre utover kvelden
Frekvensen er det største skillet mellom individuell og kollektiv transport. Ved individuell
transport kan man velge å reise når man er klar/ønsker det. Skal man reise kollektivt må man
vente til neste avgang. At bussen går ofte er derfor viktig for å minimere dette skillet.
Politikere, interessenter og andre aktører ønsker et tilbud med høy frekvens, det vil si
maksimum 15 minutter mellom hver avgang. Dagens og potensielle kollektivtrafikanter legger
også vekt på frekvens, og de er ikke tilfreds med den frekvensen som tilbys i dag.
Ideelt sett burde frekvensen – i alle fall i rush – være på 15. minutter for de fleste av de
foreslåtte rutene. Frekvens er imidlertid et dyrt tiltak. For ikke å kjøre med lav
kapasitetsutnyttelse, er det i forslaget ikke sett behov for 15. minutters frekvens på alle ruter
slik markedet ser ut i dag. Dette er imidlertid noe som må følges nøye, og som enkelt kan
justeres etter behov.
Det bør være dobbel frekvens i rush, på de fleste ruter. Av RVU 2013/14 fremgår at
topptimene i rush om morgenen er mellom 07 og 08, og på ettermiddagen mellom 15 og 16 i
Nedre Glomma. Ettermiddagsrushet kan se ut til å starte tidlig på grunn av en stor andel
skolereiser. Tidspunkt for rushtidene bør vurderes nærmere.






Frekvensen kan enkelt justeres ved behov. Det kan være behov for mer innsats i rush
for enda bedre å treffe arbeidsreisene.
Alle ruter får fullt driftsdøgn.
Lørdags- og søndagstilbudet tilpasses og settes i utgangspunktet likt tilbudet i
lavtrafikk på hverdager. Dette for å gjøre det så enkelt som mulig. Frekvensen på
søndager kan vurderes.
Første avgang i helgene starter noe senere enn på hverdager.

Forslag til nytt tilbud – fleksibelt med hensyn til videreutvikling
Det foreslåtte tilbudet består av et stamlinjenett og sekundærtilbud. I tillegg vil det være
behov for suppleringstilbud i enkelte områder.
Følgende prinsipper har vært førende for å utvikle et enklere tilbud:



Ingen varianter av rutene; fast trase og fast frekvens
Alle ruter går til eller via sentrum av enten Sarpsborg eller Fredrikstad

De fysiske forutsetningene for rutehierarkiet, det vil si hvorfor noen områder får
bybussrute/stamlinje, sekundærlinje eller bør betjenes med supplerende ruter, er avhengig av
trafikkgrunnlag, nærhet til målpunkt og sentrum, samt mulighetene for å betjene områdene
gjennom effektive busstraseer. Flere av boligområdene er vanskelig å betjene med effektive
traseer, ettersom det ikke er naturlige hovedsamleveger i områdene.
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Dette har gitt følgende forenklinger:




Fra 52 ruter til 10 bybussruter/stamlinjer
I mer spredtbygde områder dekker tre sekundærruter samt region- og ekspressbusser
behovene
Bybussrutene/stamlinjenettet og sekundærtilbudet kan suppleres med mer
flatedekkende ruter i områder der markedet er lite og behovene mer varierende,
enten som bestillingsruter/Flexx eller med utvidede skoleruter

Det foreslåtte kollektivtilbudet er fleksibelt. Det vil si at det er enkelt å videreutvikle med for
eksempel høyere frekvens etter hvert som forutsetningene endres. Både med hensyn til
endringer i trafikkgrunnlag og som følge av ulike tiltak. Det er også vanskelig å prognostisere
en så stor omlegging som det legges opp til her, og det vil ta noe tid før trafikantene lærer seg
det nye tilbudet. I innføringen av et nytt tilbud kan det være en tanke å gjøre det gradvis.
Samtidig er det viktig å presisere at med «fleksibelt» menes ikke at rutene kan endres med
ulike traseer eller varianter – tilbudet må ligge fast, slik at trafikantene til enhver tid vet når og
hvor bussene går, og enkelt kan forholde seg til kollektivtilbudet. Fleksibiliteten er knyttet til
oppstarten av det nye tilbudet, der enkelte trasevalg muligens vil måtte justeres etter at man
har fått en viss erfaring med bruken av det. Samtidig som overgangen til det nye tilbudet er
fleksibelt i form av å kunne innføres gradvis. Det er mulig å etablere noen av de nye rutene
samtidig som man beholder noen av de eksisterende – for så å gjennomføre de resterende
endringene, når de første har fått «kjørt seg inn». Noen ruteendringer er viktige på kort sikt,
mens andre er mer aktuelle på mellomlang og lang sikt.
Fleksibiliteten er også knyttet til rutehierarkiet, og utviklingen av ulike nivåer av ruter;
sekundær- og det supplerende tilbudet er i større grad enn bybussrutene/stamlinjene ruter
det bør gjøres vurderinger av. Endringer i skolestruktur, elevtall og generell demografi påvirker
disse tilbudene i større grad enn stamlinjenettet – og må vurderes deretter.

Stamlinjenettet
Stamlinjene i det foreslåtte tilbudet består av 10 bybussruter. Disse er illustrert i kart på neste
side, med en mer detaljert forklaring i tabell 5.1.
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Figur 5.2: Trase for de 10 bybussrutene i stamlinjenettet, med bytte-/knutepunkt for overgang.

Alle bybussrutene trafikkerer sentrum/kollektivknutepunktene i de to byene. Ideelt sett burde
alle ruter også betjene jernbanestasjonene. Dette er imidlertid en utfordring, spesielt i
Sarpsborg. Det er derfor i det foreslåtte tilbudet prioritert å betjene Sarpsborg torg. Utbygging
av InterCity Østfoldbanen med dobbeltspor vil medføre utbygging og endring av
stasjonsområdet, men løsning for bussbetjening av både jernbanestasjonen og sentrum er
foreløpige ikke avklart. Det bør gjøres nye vurderinger av busstilbudet og trasevalg rundt
Sarpsborg stasjon, i forbindelse med bymessig transformasjon av stasjonsområdet som
ventelig vil følge av InterCity-utbyggingen.
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Rute 1: Glomma Vest og rute 2: Moum – Østfoldhallen er de to viktigste linjene av
bybussrutene. Disse dekker behovene til det største trafikkgrunnlag til de mest
sentrale målpunktene i regionen.
Rute 3: Greåker – Hevingen, 4: Fredrikstad – Kalnes og rute 7: Kalnes – Sandbakken
følger videre som tunge byruter som betjener områder med mange
kollektivtrafikanter, samt sykehuset som viktig målpunkt.
Rute 5, 6, 8 og 9 er mer lokale byruter, som betjener og knytter sammen bynære
områder med viktige målpunkt og arbeidsplasser innenfor hver by.
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For å kunne være en stamlinje/bybussrute er det en forutsetning at traseen er mest mulig
rettlinjet, slik at bussene kan holde en viss hastighet. Flere andre ruter vil fungere som
materuter inn til disse rutene, og være avhengige at byrutene i stamlinjenettet går raskt og
effektivt. Bybussrutene vil være hovedrutene i Nedre Glomma, og utgjøre stammen i
kollektivtilbudet.
Tabell 5.1: Oversikt over bybussrutene, med angivelse av frekvens, driftsdøgn og vurderinger rundt
trasevalg mv.
Rute

Frekvens og
driftsdøgn

Kommentarer

1: Glomma Vest

15 minutter hele
driftsdøgnet

Trafikkerer strekningen Sarpsborg sentrum – Fredrikstad
sentrum på fv. 109.
I Fredrikstad kan man vurdere å forlenge ruten fra
bussterminalen og til Fredrikstad jernbanestasjon der den
ligger i dag. Når ny jernbanestasjon er bygget og det er
etablert et nytt felles knutepunkt, kan ruten kjøres via det
nye kollektivknutepunktet og videre til FMV-området.

I rush kan det
vurderes høyere
frekvens

I Sarpsborg sentrum er forslaget til trasé lagt til Storgata,
fremfor fv. 109 Torsbekkveien som i dag, for å fange opp en
større andel av befolkningen. For å unngå forsinkelser i
Torsbekkdalen vil da det være nødvendig med lysregulert
prioritering av bussen i krysset mellom fv. 109
Torsbekkveien, Storgata og fv. 109 St. Halvards vei.
Det er en utfordring å betjene jernbanestasjonen i Sarpsborg.
Det kan vurderes å forlenge rute 1 fra Storgata via Torget og
kjøre nedom stasjonen. For at dette skal bli effektivt vil det
behov for å endre på vegsystemet mellom Torget og
jernbanen.
Alternativ trasé i Sarpsborg er å kjøre Oscar Pedersens vei for
å betjene Fylkeshuset og Borregård. Trasé til Torget kan da
bli som i dag, Pellygata og Kirkegata i hver sin retning.
Eventuelt kan traseen frem til torget gå i fv. 119 Olav
Haraldssons gate for å treffe nærmere jernbanestasjonen.
Dette vil i så fall kreve etablering av nytt kryss mellom fv. 109
Oscar Pedersens vei og fv. 118 Olav Haraldssons vei. I
forbindelse med utbygging av InterCity vil det uansett bli
gjort endringer i dette området. Astrids gate kan vurderes
som alternativ til fv. 118 Olav Haraldssons vei, men det vil i så
fall gi noe lengre avstand til jernbanestasjonen.
Vårt forlag er at rute 1 på kort sikt kjører Storgata. Når ny
jernbanestasjon planlegges bør en forlengelse av traseen til
jernbanen og vurdering av om ruten skal gå via fv. 109 Oscar
Pedersens vei vurderes.
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2: Moum –
Østfoldhallen

15 minutter hele
driftsdøgnet

Rute 2 betjener de områder langs Glommaringens østre side
med høyest passasjertall i dag, samt boligområder på Lisleby
som har for lang gangavstand til rute 1 på fv. 109
Rolvsøyveien.
Bussen kan sannsynligvis snu i rundkjøringen på Dikeveien
ved Østfoldhallen.
Fra dagens busstopp ved Østfoldhallen i Dikeveien vil det
være kort gangavstand til busstopp i fv. 109 Rolvsøyveien for
eventuell overgang til rute 1 og 4. Det vil også være mulighet
for overgang til disse rutene i Fredrikstad sentrum.
Alternativt kan ruten kjøres til Greåker, hvor det også vil
være flere overgangsmuligheter.
Vedtak om nordre alternativ for ny Glommakryssing i
Fredrikstad, gir mulighet for at ruten kan utvikles til en
ringrute som trafikkerer Moum – Østfoldhallen – Lisleby Fredrikstad – Moum. En ringrute forutsetter imidlertid god
fremkommelighet og kjøring i begge retninger.

3: Greåker –
Hevingen

15 minutter i rush

4: Fredrikstad –
Kalnes

30 minutter i rush

30 minutter utenom
rush

60 minutter utenom
rush

Ruten kjøres fra Eikveien (Greåker), hvor det bør legges til
rette for et godt overgangspunkt mellom flere ruter (1, 3 og
4). Traseen legges i fv. 109 og deretter Ordfører Karlsens vei i
retning Grålum. Videre følger ruten fv. 118 Tuneveien mot
Sarpsborg sentrum. Det kan vurderes om ruten bør gå via
Tunejordet. I så fall bør det etableres bussprioritering med
lysregulering i kryss fv. 118 Tuneveien/Hundskinnveien.Fra
sentrum kjøres ruten i fv. 118 og fv. 111 til Hevingen.
Ruten kjører i fv. 109, samme trase som rute 1 Glomma Vest
gjennom Fredrikstad og Greåker, følger deretter Nye
Tindlundvei til Grålum, og deretter fv. 118 til Kalnes.
Mulighet for overgang til rute 1 på Greåker, rute 3 på
Greåker og Grålum, og rute 4 ved Østfoldhallen og
Fredrikstad sentrum.

5: Rødåsen – Begby

30 minutter i rush

Eventuelt
Kjølbergskogen

60 minutter utenom
rush

6: Langøyåsen – Øra

30 minutter i rush
60 minutter utenom
rush
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Ruten går i fv. 117 og rv. 110. Ved Bergby kan ruten
eventuelt snu i rundkjøringene.
For å betjene boligområdet ved Kjølbergskogen kan ruten
videre fra Begby kjøre Begbyveien og i en sløyfe gjennom
Nordre Kongevei –Njåls vei.
Ruten går mellom Langøya og Øra Havnekontoret. Traseen
følger Langøyveien, Rødveien og Øraveien.
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7: Kalnes –
Sandbakken

30 minutter i rush

8: Blessom – Hasle

30 minutter i rush

60 minutter utenom
rush

60 minutter utenom
rush

Ruten har endepunkt ved Rokkeveien og kan snu på
Rokkeveien snuplass. Kjører på fv. 118 til Kalnes.

Ruten trafikkerer et område som er vanskelig å
kollektivbetjene med en effektiv trase. Ruten er lagt i Per
Gyntveien. Går via Torget i Sarpsborg og fv. 118 til
Nordbyveien og følger denne til Hasle.
Det kan vurderes om denne ruten i stedet bør være en rute
som betjener Tunejordet – Hasle. I så fall kan
Kurlandområdet (3 boligområder inkl. Blessom) betjenes
med sekundærrute.

9: Ambjørnrød –
Fredrikstad

30 minutter i rush
60 minutter utenom
rush

Ruten trafikkerer Krabberød, følger Ambjørnrødveien,
Gluppenveien, Onsøyveien, Knipleveien, Veumveien og
Holmgata til bussterminalen.
Det forutsettes at forbindelsen mellom Gluppenveien og
Ambjørnrødveien bygges og forbeholdes buss. Dette
prosjektet inngår i Bypakka.
Denne ruten kan evt. forlenges til Kråkerøy i fv. 108 eller til
Øra.

10: Fredrikstad –
Sarpsborg via Årum

60 minutter hele
driftsdøgnet

Ruten går i rv. 111 og sikrer direkterute på østsiden av
Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad.
Kan vurdere å ikke kjøre hele strekningen, men betjene
Sarpsborg – Moum. Dette sparer mye produksjon, men
innebærer at det må sikres gode overgangsmuligheter på
Moum til rute 2. Dette bør vurderes i sammenheng med
behovet for kapasitet på rute 2.
Det kan vurderes en ekstraavgang i topptimen.

Sekundærtilbud
Utover stamlinjene/bybussrutene vil det i de mer spredtbygde bynære områdene i Nedre
Glomma være sekundærruter. Dette er ruter som etableres etter trafikkgrunnlag og behov,
både når det gjelder trase, driftsdøgn og frekvens. Sekundærtilbud opprettes der det er behov
for, og det samtidig er markedsgrunnlag nok, til å gi et fast rutegående tilbud med en
kjøretrase uten varianter.
I tillegg til de ti bybussrutene som utgjør stamlinjenettet, inkluderer det foreslåtte tilbudet et
sekundærtilbud som foreløpig består av tre sekundærruter, regionale ruter, samt
kommersielle ruter som betjener området.
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Tre sekundærruter betjener områdene øst i Fredrikstad kommune, der det ikke er langruter
eller regionale ruter som betjener områdene. Utgangspunktet for disse er dagens ruter i
områdene som det er gjort justeringer av. Det vil si at det er hovedvarianten av dagens ruter
som er foreslått, for å sikre at rutene kjøres med faste traseer.






302 Fredrikstad – Vikane.
Ruten kjøres i fast trase på fv. 117 Fredrikstad – Vestre Vikane.
Frekvens 60 minutter i rush, 120 minutter i lavtrafikk
372 Fredrikstad – Engelsviken – Lervik.
Ruten kjører i fast trase på fv. 116 til Gaustad-krysset, for deretter å betjene
Engelsviken og Lervik.
Frekvens 60 minutter i rush, 120 minutter i lavtrafikk.
373 Fredrikstad – Manstad – Saltnes –Tomb.
Ruten kjøres på fv. 116. Denne ruten må sees i sammenheng med tilbudet mot Råde,
og kan endres når rutetilbudet i resten av Østfold gjennomgås.
Frekvens 120 minutter.

Langruter og kommersielle ruter utgjør også en del av sekundærtilbudet, ved å kunne benyttes
til sentrumsrettede reiser og reiser til sentrale målpunkt for trafikanter fra områder i utkanten
av bybåndet. Langrutene er foreløpig lagt inn slik de er i dag, men vil vurderes i del 2 av dette
prosjektet når kollektivtilbudet i resten av Østfold skal utredes – slik at de også ivaretar
reisebehovet, spesielt i østre deler av Sarpsborg kommune.







100 Halden – Fredrikstad – Moss
150 Halden – Grålum – Kalnes
400 Moss – Fredrikstad – Halden
465 Mysen – Rakkestad – Sarpsborg – Askim – Mysen
TE3 TIMEkspressen Sarpsborg – Moss – Oslo
TE6 TIMEkspressen Oslo – Fredrikstad – Hvaler

I forbindelse med gjennomgang av rutetilbudet i Østfold, vil det også gjøres en vurdering av
om det er behov for ytterligere sekundærruter eller eventuelt supplerende tilbud i enkelte
områder. Dette gjelder blant annet områder på Kråkerøy, der forslaget er at Kråkerøy øst
dekkes av TIMEkspressen TE6 som har timesfrekvens, på Årum der Glommaringen med høy
frekvens ikke lenger dekker området men erstattes av buss med timesfrekvens, deler av
Skjeberg der det er forutsatt at langruter og skoleruter dekker etterspørselen, samt Torsnes
der skoleruter foreslås å dekke behovet. Disse områdene har fått en reduksjon i tilbudet
enkelte steder, mens de langs hovedårene har et sentrumsrettet tilbud. Dersom det viser seg
at dette ikke er nok for å dekke behovet, bør det vurderes å etablere ytterligere tilbud.
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Figur 5.3: Stamlinjenett/bybussruter og sekundærtilbud i Nedre Glomma.

Supplerende tilbud
Skoleruter og bestillingsruter som Flexx, utgjør et supplerende tilbud til bybussrutene og
sekundærtilbudet. Dette er ruter som kontinuerlig må vurderes opp mot behov – ettersom
forutsetningene for trafikkgrunnlaget endres raskt og hyppig. Driftsdøgn og frekvens for
supplerende tilbud må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men vil som oftest være avgrenset til
spesifikke behov og tidspunkt.
Bestillingsruter er aktuelt ved små markeder der behovet ikke er stort nok til å utløse faste
ruter, som eksempelvis bosatte i mer spredtbygde områder, områder der arealbruk gjør det
vanskelig å betjene med effektiv kollektivtransport, tilbud til enkelte boligområder og områder
der skoleruter ikke dekker behovet. Skolerutene bør i tillegg til å betjene skolene være
tilbringerruter til de sekundære rutene i spredtbygde områder.
Noen sentrumsnære boligområder i Fredrikstad og Sarpsborg, som f.eks. Oredalen,
Ambjørnrød, Kurland og Opsum er vanskelig å betjene kollektivt. Arealbruken gjør det ikke
mulig å betjene områdene med en effektiv kollektivlinje, som en sekundærrute. I tillegg er
kollektivbruken relativt lav per innbygger. I disse områdene bør supplerende tilbud vurderes
for å dekke opp reisebehovet for de som får for lang gangavstand til de foreslåtte stamlinjene.
Østfold har en relativt høy andel skyssberettigede elever i videregående skole, på omtrent 45
prosent (ØKT). De aller fleste fylker i landet gir kun skoleskysstilbud til de elever i videregående
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skole som har mer enn 6 km skolevei én vei. Tilbudet som gis til disse elevene innebærer skyss
til nærmeste oppsamlingsplass/holdeplass/stasjon for å benytte det ordinære
kollektivtilbudet, og ikke egne ruter helt frem til skolene slik det praktiseres i Nedre Glomma i
dag. Skoleruter som betjener videregående skoler foreslås derfor fjernet, og elevene som har
over 6 km skolevei bør i stedet skysses til nærmeste oppsamlings-/holdeplass dersom det er
for langt å gå (vanligvis over 3-3,5 km). Ved å kutte ut skolerutene til de videregående skolene
som i stor grad følger traseene til bybussrutene, og heller la elevene benytte det ordinære
tilbudet, kan det spares en del produksjon som heller kan settes inn i basistilbudet for å øke
kapasiteten i topptimene. Skolerutene dette gjelder er: 501 Borg vgs., 502 Greåker vgs., 519
Kalnes vgs. og 510/511 Fredrik II vgs., som utgjør omtrent 100 000 rutekm årlig. I tillegg bør
nødvendigheten av rute 521 Steinerskolen Fredrikstad vurderes, ettersom den kjører omtrent
samme trase som rute 1: Glomma Vest.

Figur 5.4: Videregående skoler i Nedre Glomma med markering av 6 km avstand.

Bytte- og knutepunkt
De forslåtte rutene vil gi høy frekvens på enkelte strekninger om de taktes godt med
hverandre. Det vil si at for eksempel to ruter som går i samme trase med 30-minutters
frekvens hver, koordineres slik at de kjører med 15-minutters mellomrom – og gir til sammen
kvartersfrekvens på strekningen de kjører sammen. Takting på fellesstrekningene må vurderes
opp mot takting i overgangspunkter.
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Sentrum Fredrikstad – bussterminalen
Sentrum Fredrikstad – St. Croix-undergangen for overgang til jernbanen (frem til ny
jernbanestasjon og bussholdeplass/terminal er etablert)
Sentrum Sarpsborg – Torget
Fredrikstad ved brohodet øst på rv. 110
Fv. 109 og Eikveien
Rv. 111 ved Hafslund hovedgård
Grålum
Østfoldhallen

Figur 5.5: Viktige punkter for bytte/overgang.

Traseene i sentrum
Illustrasjonene under viser det foreslåtte rutetilbudet med en høyere detaljeringsgrad for
Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Illustrasjonene viser hvilke traseer som er tenkt trafikkert
inn mot sentrumskjernen på kort sikt. På lengre sikt vil dette kunne vurderes i forbindelse med
andre planer for utbygging, ombygging og flytting av jernbanestasjonene m.m.
Sarpsborg sentrum
Illustrasjonen for Sarpsborg viser fire ruter til og gjennom sentrum, som helst burde gått i
Pellygata i begge retninger for å gjøre det enklest mulig for trafikantene. Dette er trolig ikke
gjennomførbart på kort sikt, og det foreslås derfor at Pellygata og Kirkeveien benyttes som i
dag inntil videre.
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Figur 5.6: Trase i Sarpsborg sentrum.

Det forslås å la Rute 1: Glomma vest gå via enten Storgata eller fv. 109 Oscar Pedersens vei,
fremfor fv. 109 Torsbekkveien hvor Glommaringen går i dag. En trasé via Storgata vil treffe
vesentlig flere bosatte enn fv. 109 Torsbekkveien, mens man langs fv. 109 Oscar Pedersens vei
vil kunne betjene flere store arbeidsplasskonsentrasjoner med dårlig kollektivtilbud i dag (blant
annet Østfold fylkeskommune og Borregaard). Disse løsningene krever tiltak i form av
lysregulering, og dermed også mulighet for kollektivbetjening, i krysset mellom fv. 109
Torsbekkveien og påkoblingen til St. Halvards vei. Dette vurderes i forbindelse med regulering
av strekningen Alvim – Torsbekkdalen, som inngår i bypakken.
På sikt kan det vurderes å la Rute 1: Glomma vest følge fv. 109 Oscar Pedersens vei helt frem
til fv. 118 Olav Haraldssons gate for å muliggjøre betjening av Sarpsborg stasjon, før ruten går
videre til kollektivknutepunktet i sentrum. En slik løsning vil i så fall kreve opparbeiding av et
nytt kryss, da det mangler en kobling mellom disse vegene i dag. En eventuell ny holdeplass i
fv. 118 Olav Haraldssons gate vil kunne ligge i størrelsesorden 100 m fra den nye
jernbanestasjonen. Kryssutforming og gjennomførbarhet må sees i sammenheng med
overordnede planer for gjennomfartstrafikk i Sarpsborg sentrum, mens lokalisering av
holdeplass må tilpasses den nye jernbanestasjonen. Som følge av InterCity-utbyggingen kan
det forventes en større transformasjon i stasjonsområdet. I den forbindelse vil det også være
mulig å endre på gatestrukturen i området. Alternativt kan Astrids gate benyttes, men da vil
det bli noe lengre avstand til Sarpsborg stasjon.
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Fredrikstad sentrum
I Fredrikstad er det nødvendig med detaljerte vurderinger av om det er mulig å føre samtlige
ruter gjennom samme traseer i sentrumskjernen. Foreslåtte ruter er lagt i rv. 110 frem til St.
Croix-rundkjøringen. Deretter kjøres St. Croix-gata videre til bussterminalen. Når ny
jernbanestasjon og byttepunkt mot buss er etablert må trase gjennom sentrum vurderes.

Figur 5.7: Traseer i Fredrikstad sentrum.

Tilgjengelighet til det foreslåtte tilbudet
Figur 5.8 viser det foreslåtte rutetilbudet sammen med befolkningstettheten i området, og
ulike avstandssoner i luftlinje fra rutene. Totalt bor nesten 70 prosent av befolkningen i
Fredrikstad og Sarpsborg mindre enn 500 meter fra forslag til hovedrutenett med supplerende
linjer.
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Figur 5.8: Tilgjengelighet til det foreslåtte tilbudet, 500 meter avstand til holdeplass.

Holdeplasstruktur
En gjennomgang av dagens holdeplasstruktur viser at minst 24 holdeplasser langs forslag til
stamrutenett kan vurderes nedlagt for å redusere reisetiden og øke bussens
konkurransesituasjon. Vurderingen er basert på avstand mellom holdeplasser på de enkelte
delstrekninger, dagens passasjertall og forventet fremtidig bruk. Optimal avstand mellom
holdeplasser ligger på rundt 500-800 meter, men vil avhenge av lokale forhold som
befolkningstetthet, nærliggende målpunkt, topografi og generell gangtilgjengelighet i området.
Figur 5.9 viser forslag til stamrutenett og holdeplasstruktur langs dette.
Ingen eksisterende holdeplasser er foreslått flyttet, men en gjennomgang viser at et 30-talls
holdeplasser har en mindre gunstig plassering. Flytting av holdeplasser kan gjøre at flere
personer vil få kortere avstand til holdeplass, både fra bosted og fra arbeidsplass. Dette bør
vurderes når veger oppgraderes eller bygges om, og/eller holdeplasser skal oppgraderes.
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Figur 5.9: Forslag til stamrutenett og holdeplasstruktur.

Snarveger
Det er gjort en vurdering av behov og muligheter for nye snarveger til holdeplasser langs
forslag til stamrutenett med basis i de to rapportene Kollektivstrategi Nedre Glomma – behov
for infrastrukturtiltak (Asplan Viak 2014) og Fv.109 – Tilgjengelighet til holdeplasser fra
omgivelsene (Statens vegvesen 2016). Tabellen nedenfor viser mulige tiltak som vil bedre
tilgjengeligheten til forslag til stamrutenett. Holdeplassene med størst forventet effekt ved
etablering av snarveger er Solheim, Eikveien, Hannestad fv. 109, og Seut fv. 108.
Tabell 5.2: Oversikt mulige tiltak for å øke tilgjengelighet til holdeplasser i foreslått tilbud.
Holdeplass

Rute

Mulig tiltak

Omfang

Wildbergjordet

1, 4

Snarveg mellom Solheimveien og Ilaveien

Snarveg mellom Fagerliveien og Fridtjof Nansen vei

Lite,
opparbeidelse av
eksisterende sti
Lite

Snarveg mellom Sigrid Undsets vei og Fagerliveien

Medium

Snarveg mellom Åsebråtveien og Traraveien

Medium-stort

Leie gravlund

1, 4

Høyendal

1, 4

Snarveg mellom Gamle Kirkevei og Prost Nossens vei

Medium-stort

Østfoldhallen

1, 4

Snarveg mellom Råkollveien og fv. 109

Solheim

1, 4

Eikveien

3, 4

Eventuelt flytte holdeplass nærmere Østfoldhallen
snarveg mellom Bergfrueveien og fv. 109
Ny holdeplass nær Greåker fv. 109 retning øst, og
adkomst mellom disse

Lite,
opparbeidelse av
eks. sti
Stort, ev. utbedre
eks. sti (lite)
Lite-medium

Urbanet Analyse rapport 91/2017

71

Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma

Hannestad fv. 109

1, 3

Fv. 109 Oscar
Pedersens vei
Sarpsborg stasjon

1
1

Fredrikstadbrua vest
(fv. 110)
Jet/Seut
fv. 108 Mosseveien
FMV

2, 5, 6,
10
5

Esso Hafslund fv. 118

3, 5

Borgenbanen fv. 118

5

6, (1)

Snarveg mellom Hannestadfjellet og Fjellhøyveien

Stort

Eventuelt vurdere holdeplasslokaliseringer på
strekningen, og sikre tilgjengelighet til disse
Vurdere holdeplasslokalisering, eventuelt
kryssutbedring/vegomlegging
Reetablere holdeplass nær Kapellveien, og utbedre
gangtilgjengelighet
Undergang fra nord (krysning av jernbanen). Eventuelt
ny holdeplass ifm. utvikling av Seut-området
Eventuelt nye holdeplasser ved utbygging, sikre
tilgjengelighet
Snarveg fra vest, eller flyttes

Lite

Snarveg fra vest, eller flyttes

Lite-medium

Stort
Medium-stort
Medium, inngå i
IC-utbygging?
Lite
Lite-medium

5.5 Fremkommelighet og infrastruktur
Det er viktig å sikre at hensynet til bussenes fremkommelighet blir ivaretatt ved alle fremtidige
tiltak og utbedringer i vegsystemet. Dette bør sikres allerede i reguleringsplanfasen.
Figur 5.10 viser vegstrekninger i Nedre Glomma med trafikale forsinkelser i dag. Som kartene
viser er det særlig fv. 109 og rv. 110 som har fremkommelighetsutfordringer. Tiltak på disse
strekningene inngår i Bypakke Nedre Glomma, med kollektiv- eller sambruksfelt på fv. 109 og
kollektivfelt på deler av rv. 110 på hver side av Fredrikstadbrua. I tillegg er det forsinkelser på
fv. 117 Storveien inn mot Ørebekk-krysset på Gresvik, hvor det er lagt opp til relativt høy
bussfrekvens i forslag til nytt ruteopplegg. Tiltak her inngår også i bypakken.
Forslag til nytt rutetilbud medfører ingen behov for større fremkommelighetstiltak utover de
som allerede ligger inne i vedtatte planer. I tillegg er det gjort noen vurderinger der det bør
etableres prioritering av buss, for eksempel bussprioritering gjennom lyskryss. Disse er omtalt i
tabell 5.1 med oversikt over forslag til bybussrutene.
Eventuell omlegging av kryss fv. 109 Torsbekkveien/St. Halvards vei/Storgata
Reguleringsplan for utvidelse av fv. 109 Torsbekkveien til firefelts vei, hvorav to kollektivfelt,
og med rundkjøring i kryss med avkjørsel til St. Halvards vei og Storgata er vedtatt i Sarpsborg
bystyre juni 2014. Dersom en velger å flytte hovedtraséen for buss inn mot Sarpsborg sentrum
fra fv. 109 Torsbekkveien til Storgata eller fv. 109 Oscar Pedersens vei, ville en løsning med
signalanlegg i krysset gitt bedre muligheter for å prioritere buss – enn en rundkjøring slik det er
planlagt, spesielt med hensyn til påkjøring til fv. 109 Torsbekkveien i retning sør (mot Alvim).
Det kan eventuelt vurderes kollektivfelt på tilførselsveien mellom fv. 109 Torsbekkveien og St.
Halvards vei/Storgata, for å gi bussen prioritert atkomst inn mot rundkjøringen.
Det bør også vurderes ombygging og forenkling av gateløpet i kryssområdet mellom Storgata
og St. Halvards vei, og tilfartsvei mot fv. 109 Torsbekkveien. Krysset kan etableres med
lysregulering med prioritering av kollektivtransporten. Totalkostnaden for full omlegging av
dette kryssområdet ligger anslagsvis på størrelsesorden 5-10 mill. kroner, og kommer i tillegg
til kostnader ved etablering av fire felt på delstrekning Alvim-Torsbekkdalen på fv. 109, som
allerede inngår i bypakken. Disse planene kan med fordel samordnes.
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Figur 5.10: Fremkommelighetsutfordringer på vegnettet morgenrush (over) og ettermiddagsrush (under)
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Utforming av kryss og rundkjøringer
Signalanlegg med aktiv prioritering gir i utgangspunktet de beste forutsetninger for å prioritere
fremkommelighet for buss i kryss, da dette gjør det mulig å gi bussen grønt lys når den nærmer
seg. For å få full effekt av prioriteringen må bussene ha eget felt helt fram til krysset.
Rundkjøringer gir ikke de samme mulighetene til å prioritere buss som et signalkryss. Selv om
man har kollektivfelt på strekningen vil det blant annet være nødvendig å oppheve
kollektivfeltet inn mot en rundkjøring for å slippe inn høyresvingende biltrafikk. Det kan også
være en utfordring å unngå misbruk av kollektivfeltet i situasjoner med kødannelse i
høyresvingefeltet. I verste fall kan bussene bli forsinket både inn mot og gjennom
rundkjøringer. En alternativ løsning kan være å kjøre bussene tvers gjennom rundkjøringene,
ved å lysreguleres inn i eget felt i rundkjøringen, slik som i BusWay i Stavanger.
Selv om rundkjøringer ikke er optimalt med hensyn til prioritering av buss kan slike løsninger i
enkelte tilfeller gi en bedre samlet trafikkavvikling. Det må imidlertid gjøres en
helthetsvurdering på strekingsnivå for å avklare om signalkryss eller rundkjøring vil gi best
fremkommelighet for bussen i trafikkbelastede kryss.
Kostanden for etablere signalanlegg i kryss ligger på i størrelsesorden 0,5-1 mill. Kostnaden vil
bli høyere dersom flere anlegg skal virke sammen for å gi bussprioritering over en lengre
strekning. Eventuelle behov for tiltak på selve veganlegget vil avhenge av dagens løsning, og
kommer i tillegg.

Fjerning av gateparkering er viktig for fremkommeligheten for buss
I Fredrikstad og Sarpsborg sentrum bør en unngå gateparkering i hovedtraséene for buss, for
blant annet å unngå forsinkelser ved at bussen må vente på biler som kjører inn/ut av
parkeringsplasser og feilparkeringer som kan føre til at bussen ikke kommer frem i trange
sentrumsgater.

Etablering av kollektivfelt – ikke sambruksfelt
Sammenhengende kollektivfelt langs hele strekningen vil gi god fremkommelighet for bussen
på viktige kollektivstrekninger. Dette er særlig aktuelt for fv. 109. Kollektivfelt gir også gode
muligheter for bruk av kantstopp fremfor busslommer. Kantstopp gir vesentlig bedre
fremkommelighet for buss sammenlignet med busslommer, samt bedre komfort for de
reisende. Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det ikke etableres sambruksfelt på
strekninger med kantstopp. Dersom mange gis adgang til å benytte sambruksfeltet vil det bli
begrenset kapasitet på vegen, og dermed fremkommelighetsutfordringer for bussen. Det vil
også være ressurskrevende å kontrollere adgang til sambruksfelt.
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5.6 Innfartsparkering
Innfartsparkering for bil er parkeringsplasser i tilknytning til holdeplasser og stasjoner for de
som av ulike grunner benytter bil som tilbringertransport til kollektivtilbudet. Et av målene
med innfartsparkering er å få flere til å bruke kollektivtransport, gjennom at influensområdet
til stasjonen/holdeplassen økes. I vurderingen av innfartsparkeringsplasser må man aller først
vurdere hvem plassene skal etableres for – hvem utgjør markedet? I dag brukes
innfartsparkering gjerne i forbindelse med hoved- og ekspressruter inn mot større byer, hvor
det er parkeringsrestriksjoner og eventuelt også kø på hovedvegnettet inn mot sentrum.
Innfartsparkering må lokaliseres på rett sted
En analyse av arbeidspendlere i Osloområdet viser at det å innfartsparkere innebærer en
«byttekostnad» (Ellis m.fl. 2008): Når man først har satt seg i bilen og kjørt et stykke, er det
enklere å kjøre hele veien frem enn å bytte transportmiddel underveis på reisen. Videre er det
mindre belastende å innfartsparkere ved nærstasjonen/nærmeste holdeplass enn underveis
på reisen. Lokaliseringen av en innfartsparkeringsplass bør legge til rette for at tilbringerreisen
med bil utgjør en kortest mulig lenke, og kollektivdelen en lengre lenke i reisekjeden.
Innfartsparkeringsplasser bør derfor etableres der bil er eneste alternativ for å komme seg til
holdeplassen eller stasjonen, og relativt langt utenfor sentrumsområdene. I sentrale områder
bør arealene brukes til andre, mer hensiktsmessige formål.
Innfartsparkering bør være tilknyttet et godt kollektivtilbud
Et godt kollektivtilbud med hyppige avganger og rask fremføring er viktige faktorer for at det
skal være attraktivt med innfartsparkering. Videre må innfartsparkeringsplassen utformes slik
at byttet mellom bil og kollektivtransport kan gjennomføres mest mulig effektivt. Det må være
god kapasitet på selve innfartsparkeringsplassen og kort avstand mellom parkeringsplassen og
holdeplassen/perrongen.
Innfartsparkering for sykkel bør etableres ved de aller fleste holdeplasser utenfor
sentrumsområdene for å øke influensområdet til holdeplassene. I sentrumsområdene kan det
være noe mindre behov for sykkelparkering på holdeplassene, med unntak av på de to
togstasjonene.
Innfartsparkering må ses i sammenheng med andre tiltak
Rammebetingelser for bil har stor betydning for potensialet for innfartsparkering for bil. De
som benytter innfartsparkering har dårligere parkeringsdekning på endepunktet for reisene
enn andre bilister. Innfartsparkering bør dermed kombineres med bilrestriktive tiltak mot
endepunktet for reisen, som parkeringsrestriksjoner, slik at det blir mindre attraktivt å kjøre
hele veien. Generelt er innfartsparkering tiltak som ikke bør etableres uten at betydelige
restriktive tiltak i målpunktene og sentrum er gjennomført.
Som vist i eksemplene i figur 5.11 er innfartsparkeringsplassene i Trondheim og Bergen
lokalisert et godt stykke fra sentrum. Vår vurdering er at innfartsparkering ved bomsnittene i
Nedre Glomma ikke er hensiktsmessig, slik det er foreslått i dokumentet Felles
parkeringspolitikk. Bakgrunnsrapport – innfartsparkering (ViaTrafik 2016).
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Figur 5.11: Eksempel på lokalisering av
innfartsparkeringsplasser i Trondheim og Bergen.
Kilde: Bergen og Trondheim kommuners nettsider.

Vi stiller spørsmål ved hvem disse plassene skal etableres for: Er det er for at bilistene skal
slippe å betale bompenger? Eller er det for å gi en større del av befolkningen tilgjengelighet til
kollektivtilbudet? Selv om det innføres bompenger vil disse sentrumsnære parkeringsplassene
trolig ikke føre til at bilistene velger å sette igjen bilen. Bompengene vil i seg selv ikke oppveie
bytteulempen eller kostnadene ved å kjøpe billett på bussen. I tillegg vil reisetiden øke
vesentlig i forhold til å kjøre bil helt frem, og det må kraftige parkeringsrestriksjoner og
kostnader til for å oppveie merulempen ved økt vektet reisetid, kostnader ved bytte og
kostnader ved bussreisen. Det er mest hensiktsmessig å etablere innfartsparkering lengre fra
sentrum for å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet for de som ikke har dette innenfor
gangavstand. Målet må være at parkeringsplassene skal øke tilgjengeligheten til byområdene
med kollektivtransport. Faren ved å anlegge parkeringsplassene nær sentrum er at det kan
være problematisk å kontrollere at plassene benyttes av de man faktisk har etablert dem for.
Om lag 70 prosent har kollektivtilbudet innenfor 500 meter fra boligen. Disse bør kunne
benytte kollektivtilbudet helt hjemmefra: De som har lang avstand til kollektivtilbudet, de som
bor i ytterområdene av Nedre Glomma eller kommer fra helt andre steder, bør parkere der det
er et tilbud av en viss kvalitet som kan ta dem inn til sentrale områder – og det er der
innfartsparkeringsplassene bør etableres.
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6 Effekter av nytt kollektivtilbud

I arbeidet med å komme frem til et forslag til nytt rutetilbud er det benyttet en stor mengde
grunnlagsdata om reisebehov, reisestrømmer, passasjerstatistikk og pendlingsstatistikk,
markedsgrunnlag, bosetting og arbeidsplasslokalisering mv. I tillegg har det vært
medvirkningsprosesser både blant befolkningen generelt og blant andre aktører.
Grunnlagsdataene og beskrivelsen av dagens tilbud, samt forslag til nytt tilbud er omhandlet i
kapitlene foran. I dette kapittelet har vi beregnet effektene ved det nye forslaget, for å se i
hvilken grad vi gjennom prinsippene for hvordan man skal bygge effektive kollektivtilbud har
klart å komme frem til et tilbud som er kostnadseffektivt og som samtidig er mer
markedsrettet.

6.1 Estimerte kostnader knyttet til rutetilbudet
Kostnadsberegningene av det nye kollektivtilbudet er gjennomført med en normert
kostnadsmodell som tar utgangspunkt i en studie av kollektivtransportens kostnader og
hvordan disse påvirkes av bl.a. rutehastighet, vognstørrelse og driftsart (Bekken 2004).
Kostnadsfunksjonene med tilhørende konstanter og kalibreringer er oppjustert til 2015-kroner.
Resultatene av beregningene illustrerer om det nye kollektivtilbudet er mer kostnadseffektivt
enn dagens tilbud – gitt de samme økonomiske rammene som i dag. Tallene må leses som
overslag, og ikke som absolutte. Beregningene gir også en pekepinn på hvilket handlingsrom
man har til å øke eller supplere det foreslåtte kollektivtilbudet.
Inndata
Som input til beregningene av driftskostnadene er det benyttet en kombinasjon av data fra
storsonemodellen/RTM, statistikk mottatt fra ØKT og SSB. Alle kostnadstall oppgis i norske
2015-kroner. Basert på data fra ØKT tilsvarer rutetilbudet omtrent 5,1 millioner utkjørte
rutekm per år. Dette inkluderer ikke skolerutene, som utgjør ca. 500 000 rutekm per år. I de
5,1 mill. rutekm er ekstrakjøring finansiert gjennom belønningsordningen inkludert, noe som
utgjør omtrent 275 000 rutekm per år.
Det nye rutetilbudet innebærer en omfattende endring av rutenettet, med en reduksjon fra 52
ordinære ruter til 10 bybussruter og tre sekundærruter. I tillegg kommer langruter og
kommersielle ruter. Samtidig er det ryddet opp i tilbudet med faste traseer og stive rutetider.
Videre er driftsdøgnet satt til 16 timer, hvor 4 timer i løpet av et døgn er definert som
rushtidstimer.
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Produksjonen av det nye rutetilbudet (10 bybussruter og tre sekundærruter) er beregnet til
omtrent 3,5 millioner rutekm, det vil si en nedgang i utkjørte kilometer på omtrent 30 prosent
fra dagens tilbud.
Tabell 6.1: Beregning av rutekm for dagens og nytt tilbud (10 bybussruter og 3 sekundærruter). Kilde:
Statistikk fra ØKT, egne beregninger basert på RTM.

Lavperiode

Rushperiode

Totalt

Rutekm per år i dag

3,5 mill.

1,7 mill.

5,1 mill.

Rutekm per år nytt tilbud

2,4 mill.

1,1 mill.

3,5 mill.

Antall kollektivreiser fra storsonemodellen/RTM er på rundt 4,4 millioner årlige bussreiser i
dag. Gjennomsnittlig hastighet fra SSB viser en hastighet i Nedre Glomma på 32 km/t. Dette er
langt høyere enn i alle øvrige byområder, og ved å benytte denne hastigheten får vi estimert
langt lavere driftskostnader enn det ØKT oppgir per km. Som et mer realistisk bilde på
fremkommeligheten er det derfor benyttet gjennomsnittet for alle byområder på rundt 21
km/t. Videre er det antatt 10 prosent lavere hastighet i rushtilbudet.
Kapasiteten på en gjennomsnittsbuss er 35 sitteplasser og 74 plasser totalt (SSB). På grunnlag
av inntektsdata fra ØKT sammen med reiseantall fra RTM, er gjennomsnittsinntekt per reise
beregnet til å være på omtrent 13 kroner i Nedre Glomma.
På aggregert nivå gir det nye rutetilbudet omtrent samme antall kollektivreiser som i dag. Det
betyr at det er omtrent samme antall kollektivreiser (4,4 millioner årlige reiser), samtidig som
ruteproduksjonen er redusert med ca. 30 prosent. Dette tyder på at rutene som er fjernet har
begrenset nytte i dagens kollektivtilbud. I beregningene er det også antatt samme hastighet,
kapasitet på bussene og gjennomsnittsinntekt som før omleggingen. Inndatabehovet er
oppsummert i tabellen under.
Tabell 6.2: Øvrig inndata (hastighet, antall plasser og billettinntekt per reise).

Input

Verdi i referanse og ved nytt tilbud

Årlige kollektivreiser (mill.)
Hastighet, km/t
Antall sitteplasser, per buss
Antall plasser totalt, per buss
Inntekt, kr/reise

4,4
21
35
74
13

Estimerte kostnader for referansen (i dag)
Det er gjort en estimering av driftskostnader, -inntekter og -tilskudd for kollektivtransport
(ekskl. tog) i dagens situasjonen (referanse). Figuren under viser verdiene totalt i millioner
2015-kroner, og per reise. For Nedre Glomma er det estimert driftskostnader tilsvarende 160
mill. kroner, og driftsinntekter på omtrent 57 mill. kroner. Dette gir et tilskuddsbehov på 104
mill. kroner, og en dekningsgrad på 35 prosent. Videre er kostnad per reise estimert til 36
kroner, inntekt per reise til 13 kroner og tilskudd per reise til 24 kroner.
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Estimatet gir kostnad per rutekm på omtrent 31 kroner, noe som samsvarer godt med det ØKT
selv oppgir (32 kroner per km). Også dekningsgraden på 35 prosent er i tråd med de
økonomiske dataene ØKT oppgir.

Figur 6.1: Kostnader, inntekter og tilskudd totalt (mill. 2015-kroner), og per reise. I dag (referanse).

Estimerte kostnader for det nye rutetilbudet
Kostnadene knyttet til det nye rutetilbudet er estimert til 120 mill. kroner, det vil si en
reduksjon på omtrent 40 mill. kroner sammenlignet med i dag (referansen). Samtidig er
inntektsgrunnlaget omtrent det samme som før, på 57 mill. kroner årlig. Dette gir et
tilskuddsbehov på ca. 60-65 mill. kroner i Nedre Glomma, gitt det foreslåtte rutetilbudet.
Figuren under oppsummerer de økonomiske konsekvensene av det nye tilbudet. Kostnadene
kan reduseres med 26 prosent som følge av redusert ruteproduksjon, mens billettinntektene
ligger på samme nivå. Samlet sett kan lønnsomheten til driften av kollektivtransport i Nedre
Glomma bedres betydelig, og tilskuddet reduseres med omtrent 40 prosent.
Det reduserte tilskuddsbehovet fører til at dekningsgraden bedres fra 35 prosent til 48 prosent
(omtalt i kap. 4.1). På nasjonalt nivå var dekningsgraden til den fylkeskommunale
kollektivtransporten på rundt 40 prosent i 2014 (SSB). I byområder bør dekningsgraden være
noe høyere enn på fylkesnivå. En dekningsgrad på 48 prosent tyder derfor på at ruteendringen
vil føre til at Nedre Glomma kan gå fra en svært lav dekningsgrad til en situasjon med solid
lønnsomhet.
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Figur 6.2: Oppsummerte effekter av omlegging av rutetilbudet. Endring i kostnader, inntekter og tilskudd
– totalt (mill. 2015-kroner) og per reise.

De økonomiske effektene av forslag til nytt rutetilbud gir et handlingsrom for å utvikle
kollektivtilbudet ytterligere innenfor dagens rammer. Blant annet med supplerende tilbud i
tråd med prinsipper for kollektivutviklingen, i områder der det nye tilbudet eventuelt ikke
dekker opp for behovet.

6.2 Etterspørsel etter kollektivreiser
Ruteproduksjonen i forslaget til nytt rutetilbud er som vist over redusert med om lag 31
prosent, noe som gir store besparelser kostnadsmessig. Videre er målene at flere skal ta
kollektivtransport, gjennom et enklere, mer effektivt og mer markedsrettet tilbud, med vekt på
arbeids- og skolereiser. Dette sier kostnadsberegningene ikke noe om. Gjennom beregning av
etterspørselen etter kollektivreiser som følge av tilbudsforbedringene, kan man derimot si noe
om i hvilken grad forslaget til nytt rutetilbud kan sies å bidra til passasjerøkning. Slike
beregninger gjøres med utgangspunkt i det som kalles generaliserte reisekostnader (GK).
Generaliserte reisekostnader
Generaliserte reisekostnader (GK) er et uttrykk for belastningen ved å foreta en reise, og
består av alle elementer en kollektivreiser består av; gangtid, ventetiden mellom avgangene
(frekvensen), reisetiden på bussen, forsinkelse, om man har ståplass eller sitteplass, trengsel,
belastningen ved å bytte osv. Alle disse elementene har en verdsetting i tillegg til at prisen er
en del av GK.
Ved endringer i tilbudet vil GK endres. Denne endringen i reisebelastning er et uttrykk for
tilbudsendringene som videre er grunnlaget for å beregne etterspørselseffekter.
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Trafikantenes verdsetting av reisetid
Hvordan trafikantene responderer på ulike tilbudsforbedringer har stor betydning for effekten
av kollektivtiltak. Denne nytten beregnes på grunnlag av trafikantenes verdsetting av tid, som
har vist seg å variere mye mellom ulike byområder (Ellis og Øvrum 2014). Det er derfor viktig å
bruke lokale tidsverdier når man skal beregne effekten av ulike typer tiltak. Som en del av
markedsundersøkelsen ble det derfor gjennomført en såkalt «stated preference»undersøkelse, for å kartlegge trafikantenes vektlegging av ulike egenskaper ved
kollektivtilbudet i Nedre Glomma.
Tabellen under viser verdsetting av de ulike reisetidselementene i Nedre Glomma og
Mosseregionen. I tillegg vises tilsvarende anbefalte nasjonale tidsverdier for korte
kollektivreiser (reiser under 70 kilometer) hentet fra Håndbok V712 Konsekvensanalyser, som
er basert på den norske verdsettingsundersøkelsen gjennomført i 2009 (Statens vegvesen
2014, Samstad m.fl. 2010).
Tabell 6.3: Verdsetting av ulike reisetidselementer for lokal kollektivtransport blant befolkningen i Nedre
Glomma og Mosseregionen.

Reisetid med sitteplass
Tid til holdeplass
Reisetid med ståplass
Ventetid ved første avgang
"Effektiv" forsinkelse
Byttetid
Byttemotstand - samme holdeplass
(kr/reise)
Byttemotstand - annen holdeplass (kr/reise)
Lav trengsel (kr/reise)
Høy trengsel (kr/reise)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dagens
kollektivtrafikanter
(lokale reiser)
Vekt
Kr/time
reisetid
58
0,9
55
1.6
92
1.7
100
4,0
233
1.3
74
9
22
9
21

Nasjonale tidsverdier 1)

Vekt reisetid

Kr/time
70 2)

1.0
1,3 3)
1,9 4)
2,75 5)
2,1 6)
2,3 7)
11,7 7)
N.A.
N.A.

Kilde: Statens vegvesen 2014 Håndbok 712: Konsekvensanalyser – korte kollektivreiser (reiser under 70 km).
Snitt av arbeidsreiser og fritidsreiser, oppdatert til 2016-kroner.
Beregnet ut fra at kollektivtrafikantene er villige til å betale 27,5 2009-kroner for å få sitteplass hele reisen framfor å måtte
stå (Samstad m.fl. 2010), og en gjennomsnittlig reiselengde på 21,1 minutter.
Beregnet ut fra vektingsfaktorer for ventetid (Statens vegvesen 2014), og en gjennomsnittlig ventetid på 17 minutter.
Vektfaktor for sen ankomst (jf. tabell 3.8 i Samstad m.fl. 2010).
Beregnet ut fra vektingsfaktorer for ventetid (Statens vegvesen 2014), og en gjennomsnittlig byttetid på 9,4 minutter.
Hhv laveste og høyeste anslag for byttetid, jf. Statens vegvesen 2014.

Reisetid om bord. Kollektivtrafikantene i Nedre Glomma og Mosseregionen har en verdsetting
av reisetid om bord på 58 kroner per time. Det vil si at de er villige til å betale ca. 1 krone per
minutt kortere reisetid. Dette er noe lavere enn de anbefalte nasjonale tidsverdsettingene for
korte kollektivreiser til arbeid og fritid, som er på 70 kroner per time (2016-kroner) (Statens
Vegvesen 2014). Det er så og si ingen forskjell i tidsverdsettingen av reisetid ombord mellom
dagens og potensielle kollektivtrafikanter (de som sjelden eller aldri reiser kollektivt).
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Tilbringertiden verdsettes omtrent likt som reisetid ombord. Dette er på linje med de
anbefalte nasjonale tidsverdiene for kollektivtransport. Det betyr et ett minutt kortere reisetid
på bussen har samme betydning som ett minutt lengre gangtid. Ved å få raskere fremføring av
bussene aksepterer trafikantene å gå lengre til holdeplassen.
Ventetid ved første avgang er et uttrykk for frekvens, og defineres som halvparten av tiden
mellom avgangene. Dette må altså ikke forveksles med den faktiske ventetiden som
trafikantene tilbringer på selve holdeplassen. Ventetid ved første avgang verdsettes 1,7 ganger
høyere enn selve reisetiden ombord blant dagens kollektivtrafikanter, altså er ventetid en stor
ulempe for trafikantene i dette området. I snitt går det buss om lag hver halvtime, og en
frekvensøkning vil dermed gi god effekt.
Det å måtte stå oppfattes som en betydelig belastning, og reisetid med ståplass verdsettes 1,6
ganger høyere enn reisetid med sitteplass blant dagens kollektivtrafikanter.
Forsinkelser. Reisetid som er påtvunget som følge av forsinkelser, er mer irriterende enn den
planlagte reisetiden. Tiden man er forsinket har en vesentlig høyere verdsetting enn ordinær
reisetid, det vil si at det er en svært høy betalingsvilje for å slippe forsinkelser. I Nedre Glomma
og Mosseregionen er dagens kollektivtrafikanter villige til å betale 233 kroner per time for å
unngå forsinkelser. Det vil si at forsinkelsestiden verdsettes 4 ganger så høyt som reisetid
ombord.
Bytte. Trafikantene opplever det å bytte som en ulempe, både byttet i seg selv og den ekstra
ventetiden som byttet medfører. Kollektivtrafikantene i Nedre Glomma har en verdsetting av
byttetid som er 1,3 ganger så høy som reisetid ombord. I tillegg er det en byttemotstand
tilsvarende 9 kroner per reise dersom byttet skjer på samme holdeplass, og hele 22 kroner
dersom byttet også innebærer å bytte holdeplass. Vektleggingen av bytter vil avhenge av flere
forhold, frekvensen på rutene som det byttes mellom, reisetiden og ikke minst hvordan det er
tilrettelagt på byttepunktet. Fordi man ikke kan tilby direktereiser mellom alle målpunkt er det
derfor viktig med god tilrettelegging, samt god forutsigbarhet gjennom fremkommelighet for
bussene.

Et mer effektivt og målrettet tilbud
Vi har beregnet effektene av det foreslåtte tilbudet ved å kode det inn i den regionale
transportmodellen (RTM) og aggregert til UA-modellen, som tar hensyn til flere faktorer enn
RTM. I modellen er de lokale tidsverdsettingene benyttet. Basert på de lokale
kollektivtrafikantenes verdsetting av ulike reisetidselementer har vi beregnet endring i
reisebelastningen (GK) for en gjennomsnittlig kollektivreise i Nedre Glomma, med dagens
tilbud og med foreslått nytt rutetilbud.
I dag er reisebelastningen for en gjennomsnittlig kollektivreise i Nedre Glomma på 87,1 kroner.
Av dette utgjør ventetid hele 30 prosent, noe som skyldes den lave frekvensen i området. Det
å doble frekvensen vil gi kollektivtrafikantene et tilbud som er 15 prosent bedre enn i dag. Vi
ser også at prisen utgjør en relativt liten del av den totale reisekostnaden, på ca. 25 prosent.
Det vil si at de andre tilbudsfaktorene til sammen utgjør 75 prosent av reisebelastningen.
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Taksten er på ca. 22 kroner, og er en gjennomsnittstakst beregnet ut fra sammensetningen av
billettbruken. Det betyr at taksten utgjør en enda mindre andel av reisebelastningen for de
som benytter månedskort, og en noe større andel for de som reiser på enkeltbilletter.
Bytte
4%

Forsinkelse
12 %

Takst
25 %

Ombordtid
17 %

Frekvens
30 %

Gangtid til/fra
holdeplass
12 %

Figur 6.3: Ulike deler av en
kollektivreises andel av den
totale reisebelastningen. En
gjennomsnittlig kollektivreise
i Nedre Glomma, basert på
lokale tidsverdier. Beregnet
på bakgrunn av resultater fra
undersøkelsen i befolkningen i
Nedre Glomma.

Forenkling av tilbudet er vanskelig å kvantifisere
I effektberegningene av det nye tilbudet, er forenklingen av tilbudet et viktig moment som ikke
er beregnet. Det nye rutetilbudet er vesentlig enklere å orientere seg i og om, ikke minst for de
som ikke bruker tilbudet i dag. Dette underbygges ved at informasjonen om dagens
reisemuligheter kollektivt er vanskelig tilgjengelig på grunn av mange varianter av ruter, ikke
faste avgangstidspunkt, ikke faste traseer mv. Informasjon er et av de forholdene både dagens
kollektivtrafikanter og potensielle kollektivtrafikanter vektlegger høyt, men er lite tilfredse
med. Et enklere tilbud vil gjøre det lettere å gi god og fullstendig informasjon, mens effekten
av dette som sagt ikke er kvantifisert.

Tilbudet blir bedre der de største reisestrømmene går
De fleste områder får et uendret eller bedre tilbud i rush. Også de sentrumsnære
boligområdene der de flatedekkende rutene er erstattet med en hovedrute som det er lengre
gangavstand til, men de har fått kortere reisetid og høyere frekvens. Enkelte områder med
relativt lite trafikkgrunnlag vil med det nye forslaget få en reduksjon i tilbudet.

Figur 6.4: Andel av befolkningen og endring i vektet GK fra bostedssone til alle andre soner i og utenfor
rush.

Urbanet Analyse rapport 91/2017

83

Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma

Det nye kollektivtilbudet er utformet slik at tilbudsforbedringene blir størst der hvor det bor
flest og det foretas flest reiser. I rushtiden får 78 prosent av befolkningen et bedre
kollektivtilbud uansett hvilket reisemål de har. Det vil si at tilbudet ikke bare er blitt bedre på
reiser til sentrum av Sarpsborg og Fredrikstad. Rundt 5 prosent av befolkningen får ingen
endring, mens 17 prosent av befolkningen får en reduksjon i tilbudet. Dette gjenspeiler at det
nye tilbudet gir flertallet av befolkningen et bedre tilbud i rush, på bekostning av et mindretall
som får et dårligere tilbud.
Utenfor rush er det litt under halvparten som får et bedre tilbud. Dette skyldes for det første at
rushtidsreisene er prioritert i det nye tilbudet. Det nye tilbudet er målrettet mot de største
reisestrømmene og viktigste målpunktene, som er arbeidsreiser og arbeidsplasser og er derfor
i stor grad sentrumsrettet. Utenom rush går reisene til flere målpunkt og flere formål, det vil si
de er spredt over hele Nedre Glomma-området. Det er enda færre reiserelasjoner som utpeker
seg enn i rushtiden. Det er dermed ikke hensiktsmessig å utvikle faste kollektivtilbud på disse
reiserelasjonene, ettersom det er få reiser og dermed lite trafikkgrunnlag.
Som kartet under illustrerer gir forslaget til nytt rutekonsept et tilbud til områdene med størst
antall kollektivreiser, det vil si at forslag til nytt rutetilbud prioriterer de største
kollektivmarkedene.

Figur 6.5: Forslag til nytt kollektivtilbud og kollektivreiser som genereres i de ulike sonene per dag.
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Det nye tilbudet kan gi flere kollektivreiser enn i dag
Analysen viser at tilbudet fremstår som like attraktivt som i dag, selv med en betydelig
reduksjon i ruteproduksjonen. Det er en reduksjon i reisbelastningen (GK) i rush, og så å si
ingen endring i lavtrafikk. Disse endringene er grunnlaget for å beregne endringer i
etterspørselen etter kollektivreiser. Basert på en takstelastisitet på -0,27 (estimert fra DOM
Østfold) gir det nye kollektivtilbudet en forventet etterspørselseffekt på 6,6 prosent i rush, og
på -0,6 i lavtrafikk. Totalt sett over driftsdøgnet kan det nye kollektivtilbudet gi en forventet
etterspørsel på 2,4 prosent flere kollektivreiser enn i dag. Dette viser at effekten er størst for
det markedet som skulle prioriteres. Som tidligere nevnt skyldes denne effekten at reisetiden
er redusert, frekvensen er økt – og dette mer enn oppveier den økte gangtiden som en del
trafikanter får. Enkelte områder er blitt nedprioritert med tanke på frekvens når tilbudet er
blitt mer markedsrettet, og det fører blant annet til at tilbudet fremstår som noe dårligere
utenfor rush.
Resultatene av nytt rutetilbud med samme grad av forsinkelser som i referansen (i dag) kan ses
som et konservativt anslag. Om forsinkelsene reduseres, for eksempel ved en halvering, vil
etterspørselseffekten øke til 14 prosent i rush og ca. 6 prosent utenfor rush. Fjernes alle
forsinkelser vil effektene i rush komme opp i nesten 23 prosent, og rundt 13 prosent utenfor
rush. Årsaken til at det blir effekter utenfor rush er at dagens trafikanter rapporterer
forsinkelser også utenfor rush. Disse ligger til grunn i reisebelastningen.

Figur 6.6:
Etterspørselseffekter i
og utenfor rush av
forslag til nytt
basistilbud, inkludert
eksempler med
halvert forsinkelse og
full framkommelighet.

Det er utfordrende å beregne effekter av en så stor ruteendring som er foreslått her. Samtidig
som en av de kanskje største endringene er at tilbudet er blitt mer oversiktlig og enkelt, og
som det dermed vil være vesentlig enklere å gi god informasjon om. Som tidligere nevnt er
effektene av disse tilbudsforbedringene ikke kvantifisert.
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Konkrete eksempler på endring i kollektivtilbudet
Endringene i GK, og dermed etterspørselsendingene, vil variere etter hvilke reiserelasjoner vi
studerer. Vi har for å belyse dette derfor sett på hvordan det nye kollektivtilbudet endrer de
generaliserte reisekostnadene på noen konkrete sonerelasjoner: Fra Borgen og Lisleby til
Sarpsborg sentrum, Fredrikstad sentrum og Kalnes.

Figur 6.7: Generaliserte reisekostnader for en kollektivreise fra Borgen til hhv. Sarpsborg sentrum,
Fredrikstad sentrum og Kalnes i dag, og med nytt rutetilbud (med og uten forsinkelser).

Figur 6.8: Generaliserte reisekostnader for en kollektivreise fra Lisleby til hhv. Sarpsborg sentrum,
Fredrikstad sentrum og Kalnes i dag, og med nytt rutetilbud (med og uten forsinkelser).
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Resultatene viser at det nye kollektivtilbudet gir en lavere reisebelastning på disse relasjonene
enn dagens tilbud. I all hovedsak skyldes dette at reisetiden går ned, samtidig som frekvensen
øker. For eksempel ser vi at en kollektivreise fra Borgen til Sarpsborg sentrum blir 21 prosent
bedre med det nye kollektivtilbudet, som følge av forbedring av reisetid ombord og frekvens.
Dersom man i tillegg klarer å fjerne forsinkelsene, blir reisen 35 prosent bedre.

6.3 Muligheter for å øke effekten ytterligere
Fleksibilitet gir rom for tilbudsendringer
Forslaget til nytt rutetilbud gir fleksibilitet. Både med hensyn til økonomien som følge av
kostnadsbesparelser, som kan benyttes til ytterligere forbedringer i tilbudet. Men også med
hensyn til at endringene i tilbudet kan innføres gradvis, som gir rom for å vurdere og evaluere
utviklingen underveis. På denne måten har man mulighet for å sikre at man hele tiden
målretter tilbudet etter markedets behov, og gjør endringer og justeringer dersom det trengs.
Kostnadsbesparelsene gjør det samtidig mulig å sette inn ytterligere produksjon dersom det er
behov for det, i tråd med rutehierarkiets nivåer av behov og marked. Ved tilbudsutvidelser vil
det være en avveining mellom å gi et supplerende tilbud, eller en ytterligere forbedring av
tilbudet der det bor mange som kan benytte det foreslåtte bybusstilbudet.
Som et enkelt eksempel har vi beregnet hva en dobling av frekvensen i rush på de 10
bybussrutene betyr for kostnadene. Dette vil naturlig nok koste en del, men fortsatt er
kostnadsbesparelsen i forhold til dagens kostnader på 18 prosent. Det vil si at det fortsatt er
rom for andre supplerende tilbud.

Figur 6.9: Eksempel på hvordan
dobling av frekvens i rush
påvirker kostnadsbesparelsene.
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Helhetlig virkemiddelbruk gir synergieffekter
Et nytt kollektivtilbud vil også styrkes av en helhetlig virkemiddelbruk, slik det legges opp til i
Bypakke Nedre Glomma og gjennom belønningsavtalen med staten. Kombinert med restriktive
tiltak for personbil, som innføringen av bompenger og restriktiv parkeringspolitikk, vil effekten
av tilbudsforbedringene i kollektivtilbudet styrkes. Og ikke minst vil en felles arealutvikling som
bygger opp under kollektivtraséene og fortetting i bybåndet i Sarpsborg og Fredrikstad gi
grunnlag for økning i både sykkel-, gang- og kollektivreiser.
Innføring av bompenger med antennepunkt rundt Fredrikstad og Sarpsborg vil påvirke
kollektivbruken, som vil kunne øke med om lag 4 prosent. Bomsystemet fanger likevel ikke opp
mange av relasjonene der kollektivtransporten bør ha en større rolle, og dette må korrigeres
for ved for eksempel å innføre restriktive biltiltak, som regulering av parkeringstilgjengelighet
mv.
I tillegg er det viktig å benytte arealutviklingen målrettet slik at den bygger opp under
kollektivtilbudet, med fortetting langs kollektivtraséene og lokalisering av handel,
arbeidsplasser og besøksintensive virksomheter i sentrum eller sentrale målpunkt langs
stamlinjenettet. Dette krever en felles innsats fra begge kommunene i Nedre Glomma, som må
forplikte seg til å styre en større del av utviklingen enn i dag. Av gjeldende overordnede
arealplaner fremgår det at flesteparten av planlagte utbyggingsområder ligger i utkanten av
bybåndet, slik at disse i praksis blir svært vanskelige og kostbare å skulle kollektivbetjene. En
mer målrettet styring av arealbruken vil styrke markedsgrunnlaget for kollektivtransporten, og
øke effektene av tilbudsforbedringer ytterligere.
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