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Forslag til kollektivbetjening av Kalnes- og Grålumområdet i Sarpsborg 
Samferdsel, miljø og klimakomiteen behandlet en sak om kollektivtilbud til Grålum- området i 
Sarpsborg samt nytt sykehus på Kalnes i møte 3. september d.å. Her ble forutsetningene for 
nye tilbud gjennomgått og forslag til linjestruktur og rutetilbud presentert. 

Komiteen fattet følgende vedtak:  

1. Samferdsel, miljø og klimakomiteen ber fylkesrådmannen å sende saksutredning med 
forslag til nye rutetilbud til Grålum og Kalnes i Sarpsborg på høring til kommunene 
Sarpsborg og Fredrikstad, regionrådet i Moss, Halden og Indre Østfold samt til sykehuset 
Østfold, transportselskapene og aktuelle virksomheter i Grålum- området med svarfrist 
21.oktober 2014. 

2. Det gjennomføres en evaluering etter 2 års drift. 

Svarfristen er kort, men er fastsatt med utgangspunkt i behandling av høringsuttalelsene i SMK-
komiteens møte 19. november.  

Vedlagte forslag tar utgangspunkt i bosted og arbeidstider for ansatte, dagens lokale og 
regionale tilbudsstruktur både med buss og tog, oppfølging av tidligere vedtak i SMK-komiteen, 
Regional transportplan for Østfold og økonomiplanen for Østfold fylkeskommune.  

Vi velger her kun å gi en kort oppsummering av nye tilbud og bidrar gjerne hvis det er ønske om 
en nærmere presentasjon og gjennomgang av tilbudet. 

Region Halden 

Busstilbudet omfatter Linje 400 mellom Halden-Sarpsborg-Moss som veksler mellom å betjene 
Rokkeveien og Skjeberg stasjon. Linjen styrkes med to ekstra avganger i hver retning på 
hverdager slik at det blir 5 avganger fra Halden og 7 fra Kalnes på hverdager, ingen i helgene.  

Det planlegges for korrespondanse mellom Linje 100 mellom Halden-Fredrikstad-Moss med 
Linje 211 i Skjeberg. Dette vil gi 8 avganger i hver retning på hverdager, ingen i helgene.  

Tilbudet for øvrig er basert på bruk av tog mellom Halden og Sarpsborg med korresponderende 
buss til de fleste avgangene i Sarpsborg med ny Linje 215 og utvalgte avganger i Halden. 

Region Indre Østfold 

Tilbudet er begrenset til dagens avganger med Linje 465 mellom Askim-Skiptvet-Sarpsborg og 
Mysen-Rakkestad-Sarpsborg med 7 avganger i hver retning på hverdager og 3 i helgene. Det 
legges opp til korrespondanser med andre tilbud mot Kalnes i Sarpsborg sentrum og på Grålum. 
Avgangene i helgene samt en avgang i hver retning på hverdager er foreslått å betjene Kalnes 
direkte.   
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Region Moss 

Busstilbudet omfatter TIMEkspressen Linje 3 med timesavganger i begge retninger på 
hverdager og annenhver time i helgene, samt Linje 400 mellom Moss-Sarpsborg-Halden med 5 
avganger i hver retning på hverdager. Tilbudet for øvrig er basert på tog mellom Moss og Råde i 
korrespondanse med Linje 211 mot Kalnes og Sarpsborg alle dager og for de fleste avganger. 

Region Nedre Glomma 

Fredrikstad har flest ansatte ved sykehuset og har allerede et godt utbygd kollektivtilbud mot 
Sarpsborg med Glommaringen. Det er forutsatt at tilbudet med Glommaringen videreføres som 
i dag med 8/4 avganger hver time i/utenom rushtrafikken på fv 109 og rv 111 med noe redusert 
tilbud på kveldstid og i helgene. Tilbudet gir gode overgangsmuligheter til/fra Grålum og Kalnes 
på Sarpsborg bussterminal. 

Det planlegges i tillegg for etablering av to nye direktetilbud samt en vesentlig styrking av Linje 
2460 som også vil tilpasses togpendlere fra Fredrikstad stasjon bosatt mellom Grålum-
Hannestad Øst-Fredrikstad (beskrivelsen i saksframlegget er ikke helt oppdatert ift første og 
siste-avganger tabellen).  

Ny Linje 2470 er planlagt mellom Gressvik-Ørebekk-Veum-Kalnes-Grålum med 3 
rushtidsavganger morgen og 3 ettermiddag på hverdager som er tilpasset dag- og 
kveldsskiftene ved sykehuset.  

Ny Linje 2480 er planlagt mellom Kongsten-Årum-Kalnes med 3 rushtidsavganger morgen og 3 
ettermiddag på hverdager som er tilpasset dag- og kveldsskiftene ved sykehuset. Første 
avstigning i retning Kalnes/siste påstigning i retning Fredrikstad vil være ved E6 på Grålum. 

I Sarpsborg foreslås en utvidelse av dagens Linje 211 fra Skjeberg til Råde stasjon i 
korrespondanse med tilnærmet alle tog i begge retninger. Det er samtidig forutsatt 
korrespondanse i Skjeberg med rute 100 til/fra Halden. Det etableres en ny Linje 215 mellom 
Sarpsborg stasjon-Grålum-Kalnes i korrespondanse med tilnærmet alle tog i begge retninger. 
Det vil vurderes å utvide dette tilbudet til Opsund.   

Det er for øvrig forutsatt gode overgangsmuligheter til andre tilbud på Sarpsborg bussterminal. 
Totalt vil tilbudet mellom Sarpsborg sentrum og Kalnes betjenes av om lag 4 avganger pr time i 
rushtiden og 3 utenom rush. Grålum- området for øvrig vil betjenes av enda flere tilbud.  

Det er ikke planlagt styrking av tilbudet mot Hvaler i forbindelse med nytt sykehus på Kalnes.   

Mer om forutsetningene sammen med beskrivelse av nye tilbud fremgår av vedlagt 
saksframlegg. Eventuelle ønsker om møte eller presentasjon av tilbudet kan gjøres til Østfold 
kollektivtrafikk på kollektivtrafikk@ostfoldfk.no. Høringsuttalelsen sendes til samme sted.  

Svarfrist:  21.oktober 2014 

  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Børre Johnsen        Kjetil Gaulen 
direktør        markedssjef 
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Adresseliste 

Regionrådet i Moss 
Regionrådet i Indre Østfold 
Hvaler kommune 
Fredrikstad kommune 
Sarpsborg kommune 
Halden kommune 
Aremark kommune 
Statens vegvesen Region Øst 
 
Quality Hotell & Resort Sarpsborg  
INSPIRIA science center 
Infotjenester 
Østfold politidistrikt 
Sykehuset Østfold 
Kalnes Videregående skole 
Tune Senter AS 
 
NSB v/Terje Andersen 
Nettbuss Øst v/Birger Ljunggren 
Nettbuss Ekspress v/Harald Fleisje 
Norsk jernbaneforbund v/Finn Arne Solberg 
 
Taxisentralen AS 
Minibuss 24-7 


