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2 Beskrivelse av analyseområdet
 2.1 Befolkning

*20 % bor i Indre Østfold, 1/3 av disse bor i Eidsberg og Askim.

* I Askim bor mellom 80 og 90 prosent i byområdet.



5 Kollektivtransport og markedet

 5.3 Hvorfor har det blitt slik det er?

«Tilbudet er ikke differensiert, og fremstår på mange måter som et 
gjennomsnittstilbud som ikke passer for noen, uten fordeler på noen 
av konkurranseområdene og man sitter igjen med de tvungne 
trafikantene, de som ikke har bil eller førerkort.»



6.6 Forslag til nytt rutetilbud i Indre Østfold

 Hovedprinsipper:

• Legge bedre til rette for mating til tog

• Effektivisere regionrutene, tilpasset områder med størst reisebehov

• Effektivisere og spisse lokalrutetilbudet

• Rendyrke skolerutetilbudet, men åpne for allmenn bruk

• Tilby Flexx i områder med svært lavt kundegrunnlag

• Mulighet for innfartsparkering ved tog og langruter



Regionale ruter
 Ruter mot Sarpsborg:







Ruter mot Ørje og Halden

 Rute 485 Mysen-Rakkestad-Halden, bør videreføres, dekker skoleskyssbehov. 
Rute 140 Halden-Ørje, opprettholdes som arbeidsrute, med ekstra 
skoleturer.

 De to rutene som går mellom Ørje og Mysen, bør slåes sammen og kjøre 
raskeste vei. Behovet er begrenset, basert på dagens belegg.



Lokalruter
 Askim: 

 Rettes mot sentrum/jernbanestasjonen

 Kjøres som pendelruter

 Ihlen er et utbyggingsområde. Ruten bør vurderes å forsterkes 
morgen/ettermiddag.

 Øvrige områder i Askim ligger spred, og for langt fra hovedvei til at 
det er naturlig å betjene disse med busstrase.

 Mysen, Rakkestad og Skiptvet:

 Sentrum har en viss tetthet, men avstandene er korte og det vil ikke 
være grunnlag for egne bussruter.

 Vanskelig å lage ruter tilpasset arbeidsreisende, supplerende tilbud 
bør derfor rettes mot andre markeder.

 Dagens Flexx tilbud i Indre Østfold er omfattende, men er lite brukt. 
Det bør vurderes om alle skal opprettholdes.



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


