
Stikkord fra presentasjon – «Østfold tar bussen»  Jostein Haug – Østfold fylkeskommune 

Passasjerutvikling: 

Passasjerutviklingen på busstilbudet har i perioden 2014 – 2017 vist en svak nedgang. Fra 2016 til 

2017 har nedgangen økt og har vært på 7% både for det lokale tilbudet og ekspressruten til Oslo. 

Unntaket er Østfoldringen som har hatt en vekst på 15% hittil i 2107 på 15%. Mye av dette skyldes to 

nye avganger midt på dagen. Totalt har denne ruten ca 12.000 passasjerer hver måned. 

Prosjektet Østfold tar bussen: 

Vedtatt i fylkeskommunens budsjett for 2016. Økonomisk ramme kr. 11.0 mill. Nedsatt en politisk 

gruppe som jobber sammen med administrasjonen om gjennomføring. Gruppen består av Cecilie 

Agnat (AP) leder, Erik Unaas (H) og Erik Skauen (MDG). 

Planlagte tiltak:  

-          Bedre korrespondanse mellom kollektivtilbudet i Ytre og Indre deler av Østfold. (Tiltak 
Østfoldringen). 

-          Bedre tilrettelegging for arbeidsreiser. (Tiltak gjennomgang/nytt busstilbud i hele Østfold). 
-          Forsøk med gratis buss. (Tiltak foreløpig ikke gjennomført. Tenkt som alternativ til annen 

markedsføring ved innføring av nytt tilbud). 
-          Økt markedsføring og informasjon om busstilbudet. (Tiltaket avventes til innføring av nytt 

tilbud). 
-           

Disponering av bevilgningen på kr. 11.0 mill: 

-          Inntil kr. 3,5 mill. til konsulentbistand i forbindelse med gjennomgang av tilbudet 
-          Inntil kr. 4,5 mill. til markedsføring/info. 
-          Kr. 3,0 mill. til 2 nye avganger på Østfoldringen. 

 
Gjennomgang av busstilbudet: 

Tilbudet i hele Østfold skal gjennomgås. For å få nytt tilbud på plass i Nedre Glomma til åpning av 

bomringen i Fredrikstad sommeren 2018 var det nødvendig å ta dette området først. Det jobbes nå 

videre med resten av Østfold (Moss, indre Østfold og Halden).  Vi ønsker god involvering fra de ulike 

områdene. Det er lagt opp til å benytte data fra åpen spørreundersøkelse, reisevaneundersøkelse og 

registrering av reisestrømmer. Det legges opp til at vi sammen med konsulenten gjennomfører 

samarbeids/planleggingsmøter i hver region. Videre fremdrift utover innføringen i Nedre Glomma er 

tenkt slik: 

-          September 2017 til januar 2018 gjennomgang av tilbudet. 
-          Januar 2018 til juni 2018 justering og behandling av nytt tilbud. 
-          Evaluering av tilbudet i Nedre Glomma og innføring av nytt tilbud i resten av Østfold 

årsskiftet 2018/19. I de ulike fasene hvor dere spiller inn forslag til tilbud er det viktig at det 
gjøres prioriteringer i forhold til de ulike innspillene. 
 

Har behov for rask tilbakemelding på noen aktulle datoer for et samarbeidsmøte med dere, oss og 

konsulentene. 


