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1 Forord 

COWI AS har bistått Statens vegvesen Region øst med koding av konsepter og 

tiltak som har vært aktuelle i forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for 

hovedvegsystemet i Moss og Rygge.  

Denne rapporten er en dokumentasjon av trafikkmodellen "DOM Østfold" og 

hvilke resultater modellen har gitt for tiltak og konsept som har vært aktuelle i 

konseptvalgutredningen. Det er i tillegg laget en egen rapport som viser trafikkplott 

(ÅDT) for biltrafikken i de analyserte konseptene.  

Det vises ellers til hovedrapporten for konseptvalgutredningen for 

hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Trafikkanalysen er også utgangspunktet for 

de samfunnsøkonomiske beregningene, dokumentasjon og resultater fra disse 

finnes i en egen fagrapport.  

 



  
8 FAGRAPPORT TRAFIKK  

http://projects.cowiportal.com/ps/A017489/Documents/Filoverføring/RTM/Fagrapport trafikkberegninger-v2.docx 

2 Innledning 

Denne rapporten dokumenterer metodikk og hovedresultater for trafikkberegninger 

som er gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for 

hovedvegsystemet i Moss og Rygge.  

Rapporten viser dokumentasjon av modellen og hvordan den er bygd opp. Videre 

vises resultater for 5 hovedkonsepter med en rekke konseptvarianter samt resultater 

for anbefalingen (navngitt konsept 6 i denne rapporten). Konseptene og tilhørende 

varianter består av ulike typer tiltak og virkemidler. Disse kan på hver sin måte, og 

i større eller mindre grad, medføre endringer i forhold til situasjonen man har i dag. 

En analyse av hvordan de ulike tiltakene og virkemidlene virker hver for seg, før 

de settes i sammen til konsepter, er vist i kapittel 5.   

For de beregnede konseptene er resultatene vist i form av hovedtall for 

trafikkarbeid og reisemiddelfordeling i "KVU-området" Moss og Rygge, samt for 

hele modellområdet (Østfold).  

I tillegg til denne rapporten er det laget en rapport som viser trafikkplott (ÅDT) for 

biltrafikken i de analyserte konseptene (Bilag E). Det vises ellers til 

hovedrapporten for konseptvalgutredningen for hovedvegsystemet i Moss og 

Rygge. 
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3 Modelldokumentasjon 

3.1 Transportmodellen "DOM Østfold" 

3.1.1 Om transportmodellen og dens virkemåte 

Det ble i forbindelse med tidligere KVU-arbeid i Østfold etablert
1
 en 

delområdemodell fra RTM (heretter benevnt "DOM Østfold"), som dekker hele 

Østfold fylke samt Vestby kommune i Akershus.  

 
Figur 3-1:  Området som dekkes av DOM Østfold. 

                                                      

 

 
1
 dokumentasjon etablering av modellen er dokumentert ”Regional transportmodell versjon 

2, Delmodell Østfold, Tilpasning i Nedre Glomma”, TØI 2150/2009. 

OSLO

Sverige

Fredrikstad

Sarpsborg
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Modellen beregner trafikk på døgnnivå i et valgt beregningsår. I denne utredningen 

er dagens situasjon beregnet med inngangsdata for år 2010 ("basis 2010"), mens 

prognosesituasjonen, dvs. tiltak og konsepter, er beregnet for år 2040. Modellens 

752, inkludert eksternsoner, er identisk med Statistisk sentralbyrås grunnkretser. 

Noe forenklet kan man si at modellen beregner persontransporten i 4 trinn, hvor 

beregningene av de tre første trinnene skjer delvis parallelt, mens siste trinn (veg-

/rutevalg) forutsetter at de tre foregående trinn er beregnet: 

• Turproduksjon (antall turer) 

• Turfordeling (hvor turene starter og ender) 

• Reisemiddelvalg (bil, bilpassasjer, kollektiv, sykkel og gange)  

• Veg- og rutevalg, "nettutlegging" (mest lønnsomme rute beregnes)  

 

Reisemiddelet "kollektiv" omfatter rutegående busser, tog og rutebåt, inkludert 

innenlands ferjer. 

Turproduksjonen baserer seg på befolknings- og arbeidsplassdata i modellområdet 

(demografi og sonedata), faktorer for beregning av turer baserer seg delvis på 

observasjoner (reisevaneundersøkelser). 

Sonedata, sammen med data om transporttilbudet, brukes til å beregne antall turer i 

en sone og turfordeling. Dataene foreligger på grunnkretsnivå og inneholder 

tilgjengelig informasjon om befolkning, areal, antall sysselsatte bosatt i kretsen, 

antall arbeidsplasser fordelt på ni næringsgrupper, antall ansatte i ulike 

næringsgrupper, antall hoteller, hytter og fritidshus, elever i videregående skole, 

universitets- og høyskolestudenter, gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer 17 år 

eller eldre, biltilgang, sentralitet og en parkeringsindeks. 

Sonedataene danner grunnlaget for sonens attraktivitet for ulike reisehensikter, for 

eksempel er ansatte i varehandel viktig for handelsreiser, men ikke for be-

søksreiser. 

Turene beregnes for følgende reisehensikter: 

• Arbeidsreiser 

• Tjenestereiser 

• Servicereiser 

• Besøks og fritidsreiser 

• Andre reiser 

• Skolereiser  

 

Fordelingen på reisemidler skjer dels ut fra kvaliteten på tilgjengelige 

transporttilbud for en gitt reise (omregnes til en reisekostnad), og dels ut fra 

karakteristika ved transportbrukeren (eksempelvis alder, kjønn og inntekt, som 

igjen er bestemmende for tilgangen til bil).  

Når modellen skal brukes for å se på effekter av endringer i transporttilbudet, f. 

eks. bompenger, kan modellen altså gi ulike beregningsutfall for en gitt reise.  Den 

kan beregne en annen kjørerute for å unngå bompengene, den kan beregne et annet 



  
FAGRAPPORT TRAFIKK  

http://projects.cowiportal.com/ps/A017489/Documents/Filoverføring/RTM/Fagrapport trafikkberegninger-v2.docx 

11 

reisemål, den kan velge et billigere reisemiddel, eller den kan beregne at det ikke 

blir noen reise fordi transporttilbudet er for dyrt (det blir da færre reiser). 

Langdistansetrafikk, Sverigetrafikk, tungtrafikk og tilbringertrafikk flyplass 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor inngår også faste matriser for disse fire 

trafikkategoriene i RTMs nettutlegging (rutevalg). Langdistansetrafikk er 

personreiser lenger enn 100 km til/fra områder utenfor modellområdet (dvs. utenfor 

Østfold). Denne trafikken kan også ha både start og mål utenfor Østfold, men 

likevel benytte transportnettet i modellområdet (gjennomgangstrafikk). 

Langdistansetrafikken beregnes i Nasjonal Transportmodell (NTM), og foreligger 

som faste matriser for bil, tog og buss som inngår i nettutleggingen i RTM.  

 

Sverigetrafikk.  For RTM-modellene som grenser mot Sverige er det laget faste 

matriser for bil, tog og buss slik at denne trafikken kan inngå i nettutleggingen.  

 

“Godstrafikk” er alle tunge kjøretøy som er lenger enn 5,5 m. Dette er en fast 

matrise laget av SINTEF for bruk i RTM.  

“Tilbringer flyplass” er tilbringertransport med bil eller buss til flyplass. 

Det er ellers verdt å merke seg at nåværende modellsystem ikke beregner endringer 

i etterspørsel for de nevnte trafikkategoriene. Antall reiser og reisemønster ligger 

altså fast, det er kun rutevalgene for denne trafikken som kan endres som følge av 

tiltak man ønsker å beregne i RTM. 

Årsdøgn- og virkedøgntrafikk 

RTM er laget for å beregne trafikken i et gjennomsnittlig virkedøgn. I 

analysesammenheng er det vanligvis mer interessant å se på et årsgjennomsnitt. 

Derfor regnes virkedøgn om til årsdøgn med en faktor på 0,9 (ÅDT=0,9*YDT).  

Dersom annet ikke er nevnt er trafikkmengder og andre resultater i denne rapporten 

gitt som årsdøgntrafikk (ÅDT). 

3.1.2 Antall iterasjoner ved kjøringer med DOM Østfold  

Kjøretider beregnes i utgangspunktet på et ubelastet transportnett der det er lagt til 

grunn 85 % av fri-flyt hastighet. Der det er mye trafikk vil dette i større eller 

mindre grad medføre forsinkelser. Det er mulig å ta hensyn til dette ved å bruke 

såkalt "loop"(iterasjoner). Modellen benytter da først tidsforbruk basert på 85 % av 

fri-flyt hastighet, og deretter trafikkvolumer basert på dette. I neste iterasjon 

beregnes tidsforbruket ut fra hastighet fra første nettutlegging og lenkens kapasitet, 

dvs. “vc-kurver” som viser sammenhengen trafikkmengde/ hastighet.  

 

Statens vegvesen Region øst har etter testkjøringer bestemt at kjøringene skal 

gjøres med 5 "loop", dvs. 5 slike iterasjoner. Følgelig er alle konseptene, i tillegg til 

Basis 2010 og Referanse 2040, beregnet slik. 
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3.1.3 Sterke og svake sider ved modellverktøyet 

Bruk av RTM til å analysere effekter av tiltak og konsepter har både fordeler og 

ulemper. Ved å benytte et verktøy som RTM vil man oppnå:  

› En vitenskapelig tilnærming, basert på kjente teorier, og systematisk 

håndtering av empirisk kunnskap fra reisevaneundersøkelser og tellinger m.m. 

På denne måten reduseres ”synsing” og man får en mer felles, konsistent 

håndtering av tiltakene.  

› En håndtering av nettverkseffekter. Uten et modellverktøy er slike effekter 

vanskelige å overskue. 

Dette er hovedegenskaper ved verktøyet. I tillegg er også kvaliteten på inndata 

viktig, samt hvordan verktøyet blir brukt, herunder også hvordan resultater hentes 

ut og analyseres videre. 

Sterke sider ved verktøyet vurderes å være følgende: 

› Konsistensen i verktøyet, og muligheten til å fange opp nettverksvirkninger 

› Studien utføres på et overordnet nivå, og verktøyet er utformet med henblikk 

på dette 

› Konkurranseforholdet mellom bil- og kollektiv. Også dette er et hovedformål 

ved verktøyet, slik det er utformet 

Svake sider ved modellen som man må være oppmerksom på er: 

› Modellen er mest egnet til å analysere en trendbasert utvikling, og mindre 

egnet til å håndtere store kursendringer i transportpolitikken 

› Arealbruk gis eksogent inn til modellen, og arealbruken endres ikke som følge 

av transporttilbudet 

› Modellen håndterer ikke P&R (park and ride) 

› Modellen håndterer ikke tiltak som forbedringer i gang- og sykkelvegnettet 

› Modellen håndterer ikke kvalitative forhold ved kollektivtilbudet, som for 

eksempel ekstra virkning av det å satse på bane framfor buss, eller virkning av 

bedre komfort. Det siste gjelder både kollektiv og bil. 

› Modellen håndterer ikke kø- og trengselsproblemer på en god nok måte. 

RTM-modellene er under videreutvikling for å beregne timetrafikk og rush på 

en bedre måte. En slik videreutvikling av DOM Østfold pågår, men var ikke 

klar for bruk da beregningene som er dokumentert i denne rapporten ble gjort 

høsten og vinteren 2011/2012. 
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4 Beregningsmetoder i trafikkanalyse KVU 

for hovedvegsystemet i Moss og Rygge 

4.1 Dokumentasjon av beregningsmetoder 

4.1.1 Koding av vegnett og bomstasjoner 

Kodingen av vegnett, dvs. koding av nye lenker, endring av eksisterende lenkers 

hastighet og kapasitet, er gjort ved å kode i shapefiler i ArcView 3.3. 

Shapefilene som beskriver vegnettet består av en lenkefil og en nodefil. Som 

hjelpeverktøy under koding i ArcView er det benyttet den såkalte 

"transportmodellextention". Denne gjør koding og ajourhold av trafikkmodellens 

grunnlagsdata (lenker, noder og soner) enklere, samtidig som den sikrer riktig 

format og lovlige verdier på parametrene i lenke- og nodefilene før de leses inn i 

trafikkmodellen (CUBE). Kodeparametrene som vanligvis endres er lenkens 

fartsgrense, kapasitet (CapInd), lengde, og lenketype (dvs. hvilken vegkategori 

vegen tilhører).  

Trafikantbetaling kodes i en egen bompengefil. Prisnivå på passeringsavgifter som 

legges inn i modellen må være i 2001-kr, noe som utgjør en forskjell på ca 20 % i 

forhold til prisnivået i 2011.  

4.1.2 Koding av kollektivnett i DOM Østfold 

Kollektivrutene for buss følger samme vegnettet som den øvrige biltrafikken. 

Traséen til de forskjellige bussrutene beskrives ved at nodene som bussen skal 

passere legges inn i en rutefil. Bussen kan kun stoppe ved angitte noder. Kjøretiden 

mellom noder som bussen skal stoppe ved (holdeplasser), legges inn i en egen 

tabell. Frekvensen legges inn som antall minutter mellom hver avgang. 

Tiltak som gjør at bussens kjøretid endres, for eksempel ett nytt kollektivfelt, 

legges derfor inn som redusert kjøretid mellom stoppestedene som følge av det nye 

kollektivfeltet. I konsepter der det inngår kollektivfelt er effekten av dette satt til ett 
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minutts besparelse pr. km i rush. Dette vil tilsvare en økning av 

gjennomsnittshastigheten fra 25 km/t til 45 km/t.  

I modellen beskrives kollektivtilbudet i rush og lavperiode. Beskrivelser av hvilke 

kollektivtiltak som ligger inne i konseptene er forklart i bilag D. Kodingen av 

kollektivtiltakene er gjort av Statens vegvesen v/ Celine Raaen.  

4.1.3 Uttak av reisemiddelfordeling for storsoner 

I RTM produseres turmatriser for 5 reisemåter. Hvordan tiltakene påvirker valg av 

reisemiddel kan sees ved å studere endringer i turmatrisene. Det høye antallet soner 

(752) i turmatrisene gjør det vanskelig å presentere endringer på en oversiktlig 

måte. Derfor er de 752 sonene slått sammen til 15 storsoner, jf. liste nedenfor. 

Sammenslåingen av soner gjøres i CUBE. Sammenhengen mellom soner (1-752) 

og storsoner i KVU-området (D1-D7) og i resten av modellen (D8-D15) er vist 

nedenfor. Kart med transportmodellen inndeling i storsoner er vist i bilag A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1:  Plott som viser transportmodellens soner i KVU-området. 
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Storsonenr.  Storsonenavn 

D1 Moss - Jeløya 

D2 Moss sentrum 

D3 Moss Nord 

D4 Moss Øst 

D5 Rygge - Halmstad 

D6 Rygge - Vang 

D7 Rygge - Ekholt 

D8 Bastøyferja 

D9 Akershus-Son-Vestby 

D10 Våler 

D11 Råde 

D12 Sarpsborg/Fredrikstad/Hvaler 

D13 Øvrig Østfold 

D14 Ekstern mot nord 

D15 Ekstern Sverige 

Tabell 4-1:  Sammenslåing av 752 soner til 15 storsoner, derav 7 storsoner i KVU-området 

  
Figur 4-2:  Storsoner i KVU-området og tilliggende områder 
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4.1.4 Storsonematrise for Basis 2010 

Med inndeling i 15 storsoner får man reisemønsteret som er vist nedenfor for 

bilfører og kollektiv for dagens situasjon 2010: 

 

Tabell 4-2:  Reisemønster bilfører, virkedøgntrafikk, storsonematrise, Basis 2010 

 

 

Tabell 4-3:  Reisemønster kollektiv, virkedøgntrafikk, storsonematrise, Basis 2010 

Med en ytterligere sammenslåing, slik at KVU-kommunene består av 5 

delområder, får man den “komplette” fordelingen av antall turer på de 5 

reisemidlene i 2010. 
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Tabell 4-4:  Reisemiddelfordeling på reiser fra 5 delområder i KVU-kommunene, og 

prosentvis fordeling, Basis 2010 

4.1.5 Storsonematriser for referanse 2040 

Tilsvarende matriser for referanse 2040 som for basis 2010 er vist her. 

 

Tabell 4-5:  Reisemønster bilfører, virkedøgntrafikk, storsonematrise, Referanse 2040 
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Tabell 4-6:  Reisemønster kollektiv, virkedøgntrafikk, storsonematrise, Referanse 2040 

Totalt for referanse 2040, samt forskjell i forhold til basis 2010 er vist nedenfor. 

Total øker antall turer i modellen med 35,5 % fra 2010 til 2040. Tilsvarende vekst 

for KVU-området er 37,0 %. 

 

Tabell 4-7:  Reisemiddelfordeling på reiser fra 5 delområder i KVU-kommunene, og 

prosentvis fordeling, Referanse 2040 
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Tabell 4-8:  Endring i reisemiddelfordeling fra Basis 2010 til Referanse 2040 

Ved uttak av reisemiddelfordeling er trafikken fra NTM5 (personreiser lenger enn 

100 km), og faste matriser for tungbiltrafikk og trafikk til/fra Sverige og til/fra 

flyplass ikke tatt med (dvs. de såkalte TRAMOD-matrisene for et virkedøgn).  

Også reiser til/fra skole og universitet, som beregnes i en egen "skolemodell" for 

reisemåtene bilfører, kollektiv og gange, er tatt ut av turmatrisene som viser 

reisemiddelfordelingen. Skolemodellen beregner et betydelig antall kollektivreiser, 

om lag 40 % av samtlige kollektivreiser i modellen er skolereiser, noe som fører til 

at kollektivandelen kan bli urimelig høy. Skolemodellen tar ikke hensyn til 

kollektivtilbudet som er kodet i modellen, men benytter i stedet korteste avstand 

målt langs bilvegnettet. Dette medfører at det genereres mange kollektivturer 

mellom soner der det ikke er noe kollektivtilbud. Til analyseformål på KVU-nivå 

har man derfor funnet det mest hensiktsmessig å holde skolereiser utenfor, noe som 

også er gjort i dette KVU-arbeidet. 

 

Dette innebærer at det kun er turer som er beregnet i etterspørselsmodellen, dvs. 

TRAMOD-matrisene, som inngår i uttaket av reisemiddelfordeling i storsoner. En 

sammenligning av storsonematriser, dvs. matriser med total trafikk i et virkedøgn 

sammenlignet med TRAMOD-matriser, viser at TRAMOD-turene utgjør ca. 70 % 

av antall turer i DOM Østfold. Storsonematrisen for bilfører, uten bidragene fra de 

faste matrisene (gods, NTM, Sverige, tilbringer flyplass og skoletrafikk), er vist 

under for referansealternativet, virkedøgntrafikk i 2040: 
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Tabell 4-9:   Reisemønster bilfører, TRAMOD-trafikk uten skole-reiser, storsonematrise, 

Referanse 2040 

På tilsvarende måte er det tatt ut storsonematriser for bilpassasjer, kollektiv, gange 

og sykkel. Reisemiddelfordelingen kan tas ut for de 15 storsonene som er vist 

ovenfor, eller samlet for hver av de to kommunene Moss og Rygge, for øvrige 

Østfold og for områder utenfor Østfold.  

De påfølgende tabellene viser reisemiddelfordeling for dagens situasjon 2010 og 

referansealternativet i 2040, og hvilke endringer man får fra 2010 til 2040 dersom 

det ikke gjøres tiltak. Av disse tabellene framgår det at hvis det ikke gjøres tiltak 

som påvirker transporttilbudet, så vil antall turer totalt øke med 34 % fra 2010 til 

2040. Det er bilturene som øker mest, med ca. 41 %. Antall kollektivturer øker med 

ca. 7 % og gange/sykkel øker med hhv. 20 % og 14 %. 

 

Tabell 4-10:  Reisemiddelfordeling på reiser fra KVU-kommunene og utenfor KVU-området, 

TRAMOD-trafikk uten skolereiser, Basis 2010 

 

Tabell 4-11:  Prosentvis fordeling på reisemiddel på reiser fra KVU-kommunene og utenfor 

KVU-området, TRAMOD-trafikk uten skolereiser, Basis 2010 
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Tabell 4-12:  Reisemiddelfordeling på reiser fra KVU-kommunene og utenfor KVU-området, 

TRAMOD-trafikk uten skolereiser, Referanse 2040 

 

Tabell 4-13:  Prosentvis fordeling på reisemiddel på reiser fra KVU-kommunene og utenfor 

KVU-området, TRAMOD-trafikk uten skolereiser, Referanse 2040 

 

Tabell 4-14:  Reisemiddelfordeling for KVU området (Moss og Rygge) i referanseåret 2040, 

vist i forhold til basissituasjon 2010. TRAMOD-trafikk uten skolereiser. 

4.1.6 Metode for uttak av trafikkarbeid 

Trafikkarbeid, dvs. antall kjørte kilometer med bil i løpet av et gjennomsnittsdøgn i 

KVU-området, er beregnet ut fra data fra trafikkmodellens nettfordelingsfil. 

Trafikkarbeid framkommer på følgende måte: Lenkelengde i km x lenkens 

biltrafikkvolum (ÅDT).  

 

Vegnettet er kodet med lenketyper, dvs. lenketypene 1 - 5. Dette muliggjør uttak av 

trafikkarbeid per vegkategori fra og med europaveg (1) til og med private veger 

(5). Det er i den forbindelse viktig å være klar over at vegkategoriseringen i 

transportmodellen er i henhold til det gamle referansesystemet. Den viktigste 

konsekvensen av dette for KVU-området er at Fjordvegen/ Ryggevegen (tidligere 

rv. 118), Klostergata (tidligere rv. 119), og tidligere rv. 120 fra E6 og østover mot 

Våler alle inngår i kategorien riksveg i resultatene for “trafikkarbeid”.  

 

 

Tabell 4-15:  Trafikkarbeid(Basis 2010) fordelt på vegkategorier og områder 
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4.1.7 Tiltak som ikke kan beregnes i RTM 

Konseptene som er beskrevet nedenfor består av ulike typer tiltak. Ikke alle tiltak 

er egnet for beregning med transportmodell. Tiltak som inngår i ett eller flere av 

konseptene, men som det ikke er mulig å beregne effekter av vha. 

transportmodellen, er følgende: 

Sykkeltiltak, herunder hovednett for sykkel og økt satsing på drift/vedlikehold 

langs sykkelruter. Tiltak som bedrer framkommeligheten for sykkel, eller 

opplevelsen ved å sykle, kan medføre at flere velger sykkel framfor andre 

transportmåter. I RTM beregnes tidsforbruket for en sykkeltur mellom to soner ut 

fra en fast hastighet 15 km/t (kan ikke endres som følge av tiltak), og at syklisten 

velger korteste rute langs bilvegnettet (alle bilveger er tilgjengelige for sykkel). Ut 

fra dette er heller ikke etterspørselsmodellen i RTM laget for å beregne endringer i 

antall sykkelturer som følge av at det blir raskere, enklere og/eller mer 

opplevelsesrikt å sykle. 

Bedre bymiljø kan i prinsippet tenkes å resultere i at flere vil besøke et byområde, 

at flere vil gå eller sykle, eller at flere ønsker å bosette seg i et “opprustet” 

byområde. Kvantifisering av slike effekter er ikke mulig med RTM. Tiltak som 

berører biltrafikkens kjøreruter og framkommelighet i form av stenging av veger, 

innføring av 30 km/t i bysentra, reguleringer av parkering m.m. kan imidlertid 

håndteres i transportmodellen. 

Enkle tiltak for å forbedre framkommeligheten. Slike tiltak kan f eks være 

ombygging eller omreguleringer av vegkryss, bedre skilting og oppmerking, bedre 

vintervedlikehold m.m. I prinsippet kan det være mulig å beregne gevinster mht. 

framkommelighet av slike tiltak, men dette krever at tiltakene er planlagt i detalj og 

at man dermed har et utgangspunkt for å anslå/beregne effekter. På KVU-nivå kan 

man ikke gå ned på dette detaljnivået. Effekten av tiltakene vil normalt sett også 

være begrenset til det aktuelle krysset eller strekningen, og dermed ha liten 

betydning på et mer overordnet nivå. 
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5 Tiltak og virkemidler som er beregnet i 

forbindelse med konseptutviklingen 

Det gjort beregninger med transportmodellen av ulike tiltak og virkemidler som 

inngår, eller er vurdert å inngå, i forbindelse med utviklingen av konsepter. 

Resultatene fra beregningene har dannet grunnlag for konseptene er presentert i 

bilag B. 

Følgende tiltak og virkemidler er beregnet: 

 Flytting av ferjeleiet for Bastøyferja 

 Forbedring av kollektivtilbudet 

 Parkeringsrestriksjoner 

 Trafikantbetaling med tidsdifferensierte takster 

 Utbygging av vegnettet 
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6 Beregninger av basis 2010, referanse 

2040 og 6 konsepter  

6.1 Dagens situasjon - "Basis 2010" 

6.1.1 Forutsetninger 

Beregningen med DOM Østfold for 2010 baseres på vegnett og øvrig 

transporttilbud slik det var i 2010. Bompengene i “dagens situasjon” er vist 

nedenfor. Av disse bomstasjonene er det bommene på E6 v/Moss og fv. 311 ved 

Kambo som har betydning for trafikken i Moss/Rygge.   

 
Tabell 6-1:  Bompengefil for Basis 2010  

6.1.2 Transportomfang og reisemiddelfordeling 

Resultatene for reisemiddelfordeling er basert på TRAMOD, dvs. at lange turer (fra 

NTM5) og ”eksterntrafikk” (dvs. bidrag fra lastebilmatrise og Sverige-trafikk) ikke 

er med i resultatene. 
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Tabell 6-2:  Reisemiddelfordeling på reiser fra KVU-kommunene og utenfor KVU-området, 

TRAMOD-trafikk uten skolereiser, Basis 2010 

 

Tabell 6-3:  Prosentvis fordeling på reisemiddel på reiser fra KVU-kommunene og utenfor 

KVU-området, TRAMOD-trafikk uten skolereiser, Basis 2010 

Tabellen viser at det er veldig liten andel kollektivtrafikkbrukere i dag, og at 

bilturer dominerer og står for i overkant av 71 % av hele reisemiddelfordelingen.  

6.1.3 Trafikkarbeid 

Trafikkarbeid for Basis 2010:  

 

 

Tabell 6-4:  Trafikkarbeid(Basis 2010) fordelt på vegkategorier og områder 

Trafikkarbeid måler omfanget av vegtrafikken og er uttrykt i kjøretøykilometer. I 

dag er det merkbar overbelastning på riksvegnettet gjennom Moss og Rygge som 

tyder på en stor andel gjennomgangstrafikk gjennom området.  

6.2 Situasjon i 2040 uten tiltak - 
"Referanse2040" 

6.2.1 Forutsetninger for referanse 2040 

Følgende forutsetninger gjelder for referanse 2040: 

› Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad: selv om prosjektet ikke har fått 

bevilgning i NTP er det inkludert i både referansealternativet og konseptene. 

Dette for å sikre at utviklingen av hovedvegnettet i Moss ivaretar vurdering av 

tilgjengeligheten til stasjonsområdet på riktig vis.  
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› Dagens tog- og busstilbud er videreført i referanse 2040. Togstasjonen i Moss 

er flyttet, og det er lagt inn nye ganglenker i forbindelse med denne. Dette 

fører imidlertid ikke til endringer i busstilbudet. 

› E6 gjennom hele Østfold har fire felt og 100 km/t 

› Fartsgrense er kodet med 30 og 40 km/t for sekundærvegnettet i Moss og deler 

av Rygge (boligområder og sentrum). Rv. 19 gjennom Moss har samme 

fartsgrense som i dag.  

› Bomstasjonene på fv. 311 ved Kambo og på E6 i Moss er fjernet.  

6.2.2 Transportomfang og reisemiddelfordeling 

Alle beregningene er gjort med matriser fra TRAMOD (virkedøgn) uten skolereiser 

for reiser fra KVU-kommunene og fra områder utenfor KVU-området. 

 

Tabell 6-5:  Reisemiddelfordeling, referanse 2040 

 

Tabell 6-6:  Prosentvis fordeling på reisemiddel referanse 2040 

 

Tabell 6-7: Endring i reisemiddelfordeling fra basis 2010 til referanse 2040 

 

Tabell 6-8: Prosentvis endring i reisemiddelfordeling fra basis 2010 til referanse 2040 
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Tabellen ovenfor viser en økning på ca. 34 % i antall personturer fra 2010 til 2040 

for KVU-området. I KVU-området vil antall bilturer (bilfører) øke med ca. 41 %, 

omtrent det samme som den totale veksten i modellområdet. I KVU-området blir 

veksten størst i Moss sentrum og Rygge Vang/Halmstad.   

6.2.3 Trafikkarbeid 

Det blir, ikke uventet, stor økning i trafikkarbeid som følge av trafikkveksten fra 

2010 til 2040. 

 

Tabell 6-9: Trafikkarbeid referanse 2040, biltrafikk gjennomsnittsdøgn (kjt x km), og i 

forhold til Basis 2010 

6.3 Oversikt over konseptenes innhold 

En oversikt over konseptene er gitt i tabellen under. 

Konsept Kort beskrivelse av konseptet 

Konsept 0 Referanse Konseptet representerer forventet situasjon i 2040 dersom det ikke gjøres tiltak, dvs. referanse 

2040 som er forklart i foregående kapittel. 

Konsept 1 Miljø Miljøkonseptet inneholder tiltak for å begrense bilbruk og øke bruk av alternativer til bil. 

Parkeringsrestriksjoner i sentrale deler av Moss og trafikantbetaling skal redusere vekst i 

biltrafikken. Samtidig økes kollektivfrekvensen. Det skal etableres et hovedvegnett for sykkel. 

Enkle tiltak for å bedre fremkommeligheten i vegnettet er også inkludert i konseptet. 

Konsept 2 

Fremkommelighet 

Hensikten er å øke kapasiteten på vegnettet der det er eller forventes avviklingsproblemer. Ved 

utbygging av nordgående havneveg i tunnel vil gjennomgangstrafikken flyttes ut av Moss 

sentrum, noe som vil bidra til et bedre bymiljø. Det skal etableres et hovedvegnett for sykkel. 

Konsept 3 

Fremkommelighet 

Konsept 3 skal øke kapasiteten på vegnettet i Moss og Rygge. Sørgående havneveg (i tunnel) 

skal bidra til å avlaste sentrale deler av Moss og Rygge for trafikk. Det skal etableres et 

hovedvegnett for sykkel. 

Konsept 4 

Kollektiv 

Kollektivkonseptet omfatter økt satsing på kollektivtrafikk kombinert med tiltak for å begrense 

veksten i biltrafikken. Kollektivfelt etableres, ny rutestruktur i form av pendelruter, økt frekvens i 

kollektivtilbudet og reduserte kollektivtakster. Parkeringsrestriksjoner i sentrale deler av Moss 

innføres sammen med trafikantbetaling. Det skal etableres et hovedvegnett for sykkel. 
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Konsept 5 

Kombinert 

Konsept 5 kombinerer tiltak fra konsept 2 og 4. Her får kollektivtrafikken høy prioritet samtidig med 

at Moss sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk ved etablering av Nordgående havneveg i 

tunnel. Det skal etableres et hovedvegnett for sykkel. 

Anbefaling Anbefalingen (benevnes konsept 6 i denne rapporten) tar utgangspunkt i konsept 5, men tiltak som 

ikke oppfyller mål og krav som er satt for KVU-tiltakene er tatt ut. Fv. 120 Vålervegen og Bjerget 

tunnel er ikke med i konseptet. I tillegg er det lagt inn en forbindelse mellom Klostergata og 

Nordgående havnetunnel for redusere belastningen på Fjordvn og Klostergata. For å få full effekt 

av kollektivtiltakene er kollektivfeltet i Helgerødgata forlenget opp til Gimlevn. Hovednett for sykkel 

etableres. Parkeringsrestriksjoner og trafikantbetaling innføres. 

Tabell 6-10:  Beskrivelse av konseptenes innhold 

6.4 Konsept 1, 2040 - Miljøpakke  

6.4.1 Forutsetninger for konsept 1 

Konsept 1, eller "Miljøpakke", innebærer tiltak og endringer i forhold til 

referansealternativet (Referanse 2040):  

› Parkeringsrestriksjoner i sentrumsområdet i Moss, se konseptskisse i bilag C 

med oversikt over endringer i ft. referansealternativet. 

› Trafikantbetaling med betalingssnitt rundt sentrum av Moss som består av 

lokale og supplerende betalingssnitt. Mer dokumentasjon av koding og effekt 

av trafikantbetaling (som enkelttiltak) er beskrevet i kapittel Error! 

Reference source not found.. Passeringsavgiften gjelder pr. kjøretøy i retning 

mot sentrum.  

› Kollektivtilbud med ny rutestruktur, ny kollektivtrasé Ekholtvn.-Ryggevn. 

med bussprioritering, samt åpent for buss begge retninger over Mossefossen. 

Frekvens på 10 minutter på hovedruter, 15 minutter på øvrige ruter.  

6.4.2 Transportomfang og reisemiddelfordeling 

Antall turer (regnet fra sonen hvor turen starter) fordelt på område og reisemiddel 

er tatt ut på samme måte som forklart for referanse 2040. 

 

Tabell 6-11:  Reisemiddelfordeling i og utenfor KVU-området, konsept 1 
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Tabell 6-12:  Reisemiddelfordeling i og utenfor KVU-området, konsept 1 

 

Tabell 6-13:  Endring i reisemiddelfordeling fra referanse 2040 til konsept 1 

Konsept 1 gir altså en økning av kollektivandelen og nedgang i biltrafikken. 

Førstnevnte går fra å ligge mellom 2,2 % og 2,6 % i Rygge/Moss i referanse 2040 

til å bli på over 4 % i Moss og nesten 3 % i Rygge. Bilførerandelen i Moss synker 

fra ca. 75 % til ca. 70 % i dette konseptet. 

6.4.3 Trafikkarbeid 

Det blir mindre trafikk på riks- og fylkesvegnettet i Moss og riksvegnettet i Rygge 

(NB, fv. 118 og 119 i Rygge inngår som riksveger i denne oversikten, se omtale av 

dette i kapittelet om beregningsmetoder). Konseptets parkeringsrestriksjoner og 

bompengetiltak fører til mindre gjennomkjøring og mindre trafikk i Moss sentrum. 

 

Tabell 6-14:  Trafikkarbeid - konsept 1 i forhold til referanse 2040 



  
30 FAGRAPPORT TRAFIKK  

http://projects.cowiportal.com/ps/A017489/Documents/Filoverføring/RTM/Fagrapport trafikkberegninger-v2.docx 

6.5 Konsept 2, 2040 - fremkommelighet, 
Nordgående havneveg 

6.5.1 Forutsetninger for konsept 2 

Konsept 2 er beregnet både med og uten ferjeforbindelse, og inneholder:  

› Sentrumsring som følger Storgata fra Rådhusplassen, videre over Gudesgate i 

tunnel (Bjergetunnel), som munner ut på rv.19 ved Nesparken. Sentrumsring 

er kodet med 50 km/t for å sikre at trafikken overflyttes fra rv. 19. 

› Havnering Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen  

› Kulvert Blinken-Kransen 

› Nordgående havnetunnel (2 løp) Kransen - Tykkemyr 

Nordgående havneveg er kodet med 70 km/t frem til Kransen (kulvert) og 80 km/t 

fra Kransen og nordover i tunnelen.  Kollektivtrafikken har samme frekvens og 

rutestruktur som referansekonseptet. 

6.5.2 Transportomfang og reisemiddelfordeling 

Konsept 2 med ferjeforbindelse: 

 

Tabell 6-15:  Reisemiddelfordeling i konsept 2 (med ferje) 

 

Tabell 6-16:  Reisemiddelfordeling i konsept 2 (med ferje) 
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Tabell 6-17:  Reisemiddelfordeling i konsept 2 med ferje, i forhold til referanse 2040. 

Ny nordgående Havneveg bidrar til mer biltrafikk i Moss, 1,5 %. Totalt blir 

veksten med bil 1,2 % i KVU området. Nedgangen i kollektiv blir 3,4 %.  

Konsept 2 uten ferje: 

 

Tabell 6-18:  Reisemiddelfordeling i konsept 2 (uten ferje) 

 

Tabell 6-19:  Reisemiddelfordeling i konsept 2 uten ferje 
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Tabell 6-20:  Reisemiddelfordeling i konsept 2 uten ferje, endring i forhold til referanse 

2040. 

For konsept 2 uten ferje blir det en svak økning i personturer i KVU-området. 

Bilturer (bilfører) øker med knappe 1 % i Moss, likt konsept 2 med ferje.  

At antall personturer for konsepter med og uten ferje er tilnærmet like kan forklares 

med at ferjetrafikken “er fast” i modellen. Dermed blir den ikke borte, men 

omfordeles på vegnettet via kobling til E6/E18 i nordlige del av modellområdet.  

6.5.3 Trafikkarbeid 

Konsept 2 med ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-21:  Trafikkarbeid - konsept 2 med ferjeforbindelse i forhold til referanse 2040 
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Konsept 2 uten ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-22:  Trafikkarbeid - konsept 2 uten ferjeforbindelse i forhold til referanse 2040 

Trafikkarbeid for konsepter uten ferje gir en økning av kjørte km langs Europaveg 

i forhold til alternativ med ferjeforbindelse, sammenlignet med referanse 2040 

(med ferje). Økningen på Europaveg skyldes at trafikken som ellers ville gått på 

ferja, benytter E6 i stedet.  

6.6 Konsept 3 - Fremkommelighet - Sørgående 
Havneveg 

Konsept 3 legger opp til bilbasert utvikling, men i motsetning til konsept 2 er det 

foreslått å bygge tunnel fra Strandgata til E6 Årvoll. Tunnelen er kodet med fire 

felt, dvs. to i hver retning. I tillegg er følgende endringer kodet inn i modellen:  

› 4-feltsveg mellom Øststeins gate til Østre Kanalgate 

› 4-feltsveg mellom Østre Kanalgate og Strandgate 

› 4-feltsveg mellom Melløsparken og Kremmerhuset 

Det er beregnet to alternativer av konsept 3: med (3a) og uten (3b) ferjeforbindelse.  

6.6.1 Reisemiddelfordeling  

Konsept 3 med ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-23:  Reisemiddelfordeling i konsept 3 (med ferje) 
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Tabell 6-24:  Reisemiddelfordeling i konsept 3 (med ferje) 

 

Tabell 6-25:  Reisemiddelfordeling i konsept 3 (med ferje) i forhold til referanse 2040 

Konsept 3 uten ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-26:  Reisemiddelfordeling, konsept 3 uten ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-27:  Reisemiddelfordeling, konsept 3 uten ferjeforbindelse 
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Tabell 6-28:  Reisemiddelfordeling, konsept 3 uten ferjeforbindelse i forhold til referanse 

2040 

Konsept 3 med/uten ferje gir altså minimale endringer i forhold til referanse 2040. 

6.6.2 Trafikkarbeid  

Konsept 3 med ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-29:  Trafikkarbeid, konsept 3 med ferjeforbindelse - og i forhold til referanse 2040 
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Konsept 3 uten ferjeforbindelse 

 

Tabell 6-30:  Trafikkarbeid, konsept 3 uten ferjeforbindelse og i forhold til referanse 2040 

Trafikkarbeidet, når ferja er borte, øker med ca. 10 % i hele modellen. Veksten 

kommer da på E6, mens det blir mindre trafikkarbeid på riks- og fylkesveger i 

KVU-området. 

6.7 Konsept 4 - kollektivkonsept 

Konsept 4, som er et rent kollektivkonsept, har samme vegnett som referanse 2040, 

parkeringsrestriksjoner i Moss sentrum, og trafikantbetaling.  

6.7.1 Reisemiddelfordeling 

 

Tabell 6-31:  Reisemiddelfordeling - konsept 4 

 

Tabell 6-32:  Reisemiddelfordeling - konsept 4 
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Tabell 6-33:  Reisemiddelfordeling - konsept 4 i forhold til referanse 2040 

Kollektivandelen i Moss øker fra 2,6 % til 6,4 %. Bilførerandelen i Moss blir 

redusert med ca. 13 %, mens det er en liten økning av bilførerturer i Rygge. Gang- 

og sykkeltrafikk øker i KVU-området også, som følge av parkeringsrestriksjonene i 

Moss. 

6.7.2 Trafikkarbeid 

Effekten av konsept 4 er at trafikkarbeidet går ned med 6 % i Moss, mens det er 

omtrent uendret i Rygge. 

 

Tabell 6-34:  Trafikkarbeid for konsept 4, og i forhold til referanse 2040 

6.8 Konsept 5 - kombinert konsept 

Konsept 5 er en kombinasjon av konsept 4 (kollektivtiltak) og konsept 2 (biltiltak). 

I tillegg til kollektivtiltak fra konsept 4, er det kodet inn følgende:  

› Sentrumsring (nordgående Havneveg) som fortsetter i Bjerget tunnel og 

munner ut ved Nesparken.   

› Havnering Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen  
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› Kulvert Blinken-Kransen 

› Nordgående havnetunnel (2 løp) Kransen - Tykkemyr 

Det er gjort beregninger for flere alternativer av konsept 5:  

Konsept 5a: med ferjeforbindelse, Fjordvegen er åpen for gjennomkjøring, ingen 

kobling mellom Klostergata og Nordgående havnetunnel 

Konsept 5c: med ferje, Fjordvegen er åpen for gjennomkjøring, det er kodet inn 

kobling mellom Klostergt. og ny tunnel  

Konsept 5d: som konsept 5c, men uten ferje 

Konsept 5e: som konsept 5c, men Fjordvegen er stengt for gjennomkjøringstrafikk 

og er kodet som kollektivgate.  

Nedenfor presenteres reisemiddelfordeling og trafikkarbeid for konsept 5a og 

konsept 5c.  

6.8.1 Reisemiddelfordeling 

Konsept 5a - med ferje. Fjordvegen er åpen for gjennomkjøring og det er ingen 

kobling mellom Klostergata og den nye tunnelen. 

 

Tabell 6-35:  Reisemiddelfordeling - konsept 5a (med ferje) 

 

Tabell 6-36:  Reisemiddelfordeling - konsept 5a (med ferje) 
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Tabell 6-37:  Reisemiddelfordeling - konsept 5a (med ferje) i forhold til referanse 2040 

Konsept 5c: med ferje. Fjordvegen er åpen for gjennomkjøring, det er kodet inn 

kobling mellom Klostergata og ny tunnel. 

 

Tabell 6-38:  Reisemiddelfordeling - konsept 5c (med kobling mellom Klostergata og 

Nordgående havneveg) 

 

Tabell 6-39:  Reisemiddelfordeling - konsept 5c 

 

Tabell 6-40:  Reisemiddelfordeling - konsept 5c i forhold til referanse 2040 
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For begge variantene av dette kombinerte konseptet er det merkbar økning i 

kollektivandel i Moss, mens bilførerandel øker mest (0,5 %) i variant 5c. 

Antall bilførerturer for Rygge er omtrent uendret.  Beregningene viser nedgang i 

andel gående og syklende, noe som skyldes forbedret kollektivtilbud og 

biltiltakene.  

6.8.2 Trafikkarbeid for kombinert konsept - konsept 5 

 

Tabell 6-41:  Trafikkarbeid - konsept 5a i forhold til referanse 2040 

 

Tabell 6-42:  Trafikkarbeid for konsept 5c i forhold til referanse 2040 

Det blir en liten trafikkøkning langs E6 i KVU-området for begge varianter av 

konsept 5, samtidig som trafikkarbeidet på fylkesvegene reduseres. 

6.9 Konsept 6 - anbefalt løsningskonsept 

Konsept 6 har vegprising, kollektivtiltak og vegtiltak. En forbindelse mellom 

Klostergata og Nordgående havnetunnel er lagt inn. Kollektivfeltet i Helgerødgata 

er forlenget opp til Gimlevegen. Fv. 120 Vålervegen og Bjerget tunnel er ikke med. 
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6.9.1 Reisemiddelfordeling 

 

Tabell 6-43:  Reisemiddelfordeling – konsept 6. 

 

Tabell 6-44:  Reisemiddelfordeling – konsept 6. 

 

Tabell 6-45:  Reisemiddelfordeling - konsept 6 i forhold til referanse 2040 

Konsept 6 gir en økning av kollektivandelen og nedgang i biltrafikken. Førstnevnte 

blir nesten fordoblet i Moss (5 %), mens bilførerandelen i Moss synker fra ca. 75 % 

i referanse og til ca. 69 % i dette konseptet. 

6.9.2 Trafikkarbeid 

Effekten av de bilrestriktive tiltakene i konsept 6 er at trafikkarbeidet går ned med 

8 % i Moss, mens det er omtrent uendret i Rygge. Totalt går trafikkarbeidet i KVU-

området ned med 4 %. 
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Tabell 6-46: Trafikkarbeid - konsept 6 i forhold til referanse 2040 
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Bilag A Storsoner - oversiktskart 

 
Figur 6-1:  Inndeling av DOM Østfold i 15 storsoner 
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Bilag B Beregninger av enkelttiltak 

I det følgende er det gjort beregninger med transportmodellen av ulike tiltak og 

virkemidler som inngår (eller er vurdert å inngå) i forbindelse med utviklingen av 

konsepter. Resultatene fra beregningene har dannet grunnlag for konseptene som er 

presentert i hoveddelen av denne rapporten. 

Følgende tiltak og virkemidler er beregnet: 

 Flytting av ferjeleiet for Bastøyferja 

 Forbedring av kollektivtilbudet 

 Parkeringsrestriksjoner 

 Trafikantbetaling med tidsdifferensierte takster 

 Utbygging av vegnettet 

I det videre redegjøres det for hvordan tiltakene påvirker transporttilbud og 

transportetterspørsel, og hvilke trafikale effekter man kan forvente av de ulike 

tiltakene. Det er også forklart hvordan tiltakene er håndtert beregningsteknisk i 

transportmodellen (koding).  



  
2 BEREGNINGER AV ENKELTTILTAK 

http://projects.cowiportal.com/ps/A017489/Documents/Filoverføring/RTM/Fagrapport trafikkberegninger-v2.docx 

1 Flytting av ferjeleiet for Bastøyferja 

Det pågår et arbeid hvor alternativer til dagens ferjeforbindelse Moss-Horten 

utredes (KVU). Dersom ferjeforbindelsen flyttes ut av byen, eller på annen måte 

erstattes, vil dette innebære at dagens biltrafikk til/fra ferjeleiet forsvinner.  

Beregnet trafikk til/fra ferja er i følge transportmodellen 4 400 kjt/døgn i dagens 

situasjon (2010), og 6 400 kjt/døgn i referansesituasjonen i 2040.  

I scenarioene uten ferje er ferjelenken Moss - Horten slettet og erstattet av en fiktiv 

veglenke for bil med lengde 125 km, noe som tilsvarer ferjefri kjørelengde med bil 

mellom Horten og E6 ved kommunegrensen Ås/Vestby (der transportmodellen 

"starter" i nord).  

Flyttingen av ferja på denne måten avlaster Moss for biltrafikk, se plottene 

nedenfor. At ferja flyttes merkes, naturlig nok, mest på hovedvegene nærmest 

ferjeleiet hvor rv. 19 får en trafikknedgang på mer enn 5000 biler pr. døgn. E6 får 

tilsvarende en økning i trafikken, ca. 4 700 kjt/døgn like nord for krysset med 

rv. 19. 

 

Figur 1-1:  Plott for referanse 2040 med ferje (t.v.) og uten ferje (t.h.). 
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2 Forbedring av kollektivtilbudet 

Ser en på alle reiser samlet, uavhengig av reisens formål, er kollektivandelen i 

Moss og Rygge på 8 %. I forbindelse med arbeidsreisene er kollektivandelen 

relativt høy (28 %) for lange reiser (> 5 km). Disse kollektivreisene gjøres gjerne 

med tog. For korte arbeidsreiser (< 5 km) er kollektivandelen 6 %. Tidsforbruket 

og for få avganger er viktigste årsaker til at folk velger bil fremfor kollektivt (TØI 

v/Vågane, 2011). Til sammenligning foretas 10 % av de daglige reisene med 

kollektivt nasjonalt (Vågane, Brechan, & Hjorthol, 2011). Ser en på 

reisemiddelvalget for 6 mellomstore byområder
2
 i 2001 ligger kollektivandelen for 

alle reiser på 6,7 %. Moss har en noe høyere kollektivandel enn gjennomsnittet for 

de seks mellomstore byene.  

Utfordringene for dagens byruter i Moss er at det er lagt opp til at rutene skal 

betjene store områder. Dette gir lang reisetid. I tillegg er frekvensen for dårlig. 

Beste frekvens er 20 minutter mellom avgangene, og dette er for sjelden til at 

brukerne synes dette er attraktivt. Kø på innfartsvegene gir uforutsigbar reisetid, 

spesielt i ettermiddagsrushet. En forbedring av kollektivsystemet i Moss må derfor 

innebære økt frekvens, et mer effektivt rutesystem og tiltak for bedring av 

fremkommeligheten på hovedvegsystemet i Moss.  

For å teste effekter av tiltak er det i transportmodellen kjørt beregninger for ulike 

kollektivtiltak. Det er sett på effekten av endret frekvens, endret rutestruktur, 

pendelruter, kollektivfelt og reduserte takster. I transportmodellen kodes effekter 

av kollektivfelt som ett minutt spart reisetid per kilometer.  

  

                                                      

 

 
2
 Nedre Glomma, Drammen, Tønsberg, Grenland, Kristiansand og Tromsø 



  
4 BEREGNINGER AV ENKELTTILTAK 

http://projects.cowiportal.com/ps/A017489/Documents/Filoverføring/RTM/Fagrapport trafikkberegninger-v2.docx 

Aktuelle tiltak som det er beregnet effekter av vha transportmodellen: 

Kollektivfelt: 

1. Gimle-Kransen (Helgerødgt) 

2. Kransen-Melløs 

3. Melløs-Kvaen 

Nye kollektivtraséer: 

4. Skreddervn-Peer Gynts v 

5.  Refsnes - Tronvik  

6. Åpent for kollektivtrafikk i begge retninger over Mosseporten 

Forbedring av frekvens  

Takstreduksjon 

- 20 % for reiser under 12 km 

Pendelruter 

Tiltak som det ikke er beregnet effekter av i transportmodellen  

Prioritering i signalanlegg, sanntidssystem og etableringer av knutepunkt 

 

Kollektivsystemet er lagt inn med nye ruter som har omtrent like reisetider fra 

områdene i Moss til sentrum som i dag. Holdeplassene er lagt der det er høy 

befolkningstetthet og viktige reisemål.  

2.1.1 Virkning av pendelruter 

Dagens ruter går fra befolkede områder og inn til Moss sentrum med 

overgangsmuligheter til andre ruter på buss-stasjonen i sentrum. Ny rutestruktur i 

Moss legger opp til at rutene går direkte fra de befolkede områdene og til et nytt 

knutepunkt på Kransen. På den måten reduseres reisetiden. Pendelruter betyr at 

rutene går direkte fra ytterpunkter på f. eks Jeløya forbi Kransen og videre til 

Høgda. På pendelrutene får man ikke overgang på Kransen og kan reise uavbrutt 

fra Fjordveien til Gimle på flere av rutene. 

 

Tabell 2-1:  Personturer i KVU-området, fordelt på reisemiddel. Ikke pendelruter 

  

Kollektiv -ikke pendelruter, frekvens 15               (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 290 15 418 11 532 6 999 29 053 210 292

Andel av tot 70,0 % 7,3 % 5,5 % 3,3 % 13,8 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -268 -187 1 129 -147 -300 227

Økning i ft 2040 (%): -0,2 % -1,2 % 10,9 % -2,1 % -1,0 % 0,1 %
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Tabell 2-2:  Personturer i KVU-området, fordelt på reisemiddel. Pendelruter 

 

Tabell 2-3:  Forskjell i antall personturer med pendel/ikke pendel 

Det er liten forskjell i reisemiddelfordelingen i KVU-området mellom en rute-

struktur med eller uten pendelstruktur. Totalt sett er økningen i antall kollektiv-

reiser ved å innføre pendel 14 % mot 11 % uten pendelstruktur. 

2.2 Virkning av pendelruter og bedret frekvens 

Et bedret kollektivtilbud med pendelruter og en forbedret frekvens gir en økning 

i antall kollektivreiser med mellom 11 og 19 % for Moss og Rygge, avhengig av 

hvilken frekvens man legger til grunn. Økningen i antall kollektivreiser er likevel 

beskjeden, ca 1 500 flere kollektivreiser hvis man legger opp til 15 minutters 

frekvens på pendelrutene.  

Tabellene nedenfor viser effekter av frekvens på 10,15 og 20 minutter. Økning i 

antall kollektivpassasjerer blir henholdsvis 2 100, 1 500 eller 1 100. Med frekvens 

på 10 minutter øker altså antall kollektivturer med 2100, men av disse er det kun 

800 bilførerturer som endres i favør av kollektiv. Resten av økningen kommer som 

følge av turer overført fra sykkel eller gange, eller er nyskapte turer som følge av at 

kollektivtilbudet er forbedret. 

 

 

Tabell 2-4:  Personturer i KVU-området i basissituasjon – 2040 

  

SUM Kollektiv -pendelruter, frekvens 15               (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 195 15 368 11 864 6 953 28 963 210 343

Andel av tot 70,0 % 7,3 % 5,6 % 3,3 % 13,8 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -363 -237 1 462 -193 -390 278

Økning i ft 2040 (%): -0,2 % -1,5 % 14,0 % -2,7 % -1,3 % 0,1 %

Forskjell i reisende pendel/ikke pendel Bilfører Passasjer Kollektivt Sykkel Gange SUM

Antall reisende (differanse) -95 -51 333 -46 -90 51

Endring ift ikke pendelruter -0,1 % -0,3 % 2,9 % -0,7 % -0,3 % 0,0 %

Basissituasjon - 2040                (2040-vegnett , TRAMOD matriserBilfører Passasjer Kollektivt Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 558 15 605 10 403 7 146 29 353 210 065

Andel av tot 70,2 % 7,4 % 5,0 % 3,4 % 14,0 % 100,0 %
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Tabell 2-5:  Personturer i KVU-området med pendelruter og 20 min frekvens 

 

Tabell 2-6:  Personturer i KVU-området med pendelruter og 15 min frekvens 

 

Tabell 2-7:  Personturer i KVU-området med pendelruter og 10 min frekvens 

2.3 Virkning av kollektivfelt 

Ved å legge inn tiltak for å redusere reisetiden på rutene, øker kollektivandelen 

med ca. 17 % eller ca. 1 800 flere reisende. 

 

  
Rute navn Reisetid (min) 

Reisetidsreduksjon 

(min) 

Pendel 1 Kambo - Kransen - Øreåsen 30 3 

Pendel 2 Mosseporten - Kransen - Refsnes 26 1 

Pendel 3 Bredsand - Kransen - Framnes 30 2 

Pendel 4 Varnavegen - Kransen - Krossem 20 4 

Pendel 5 Ørejordet - Kransen - Ramberg 26 3 

Rute 111 Solgård - Krapfoss - Kransen 10 0 

Rute 222 Son - Sjøhagen - Kransen 20 0 

Tabell 2-8:  Reduksjon av reisetid på ulike ruter som følge av kollektivfelt 

Tiltaket med pendelruter, 15 minutters frekvens og kollektivfelt i Moss gir 1 800 

flere kollektivreiser, totalt øker kollektivtrafikken med 17,3 % 

 

Tabell 2-9:  Personturer ved innføring av kollektivfelt (pendelruter og 15 min frekvens) 

Reduksjon av reisetid gir mindre effekt enn å øke frekvensen fra 15 til 10 minutter. 

SUM Kollektiv -pendelruter, frekvens 20              (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 286 15 430 11 507 7 000 29 060 210 284

Andel av tot 70,0 % 7,3 % 5,5 % 3,3 % 13,8 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -272 -175 1 104 -145 -293 219

Økning i ft 2040 (%): -0,2 % -1,1 % 10,6 % -2,0 % -1,0 % 0,1 %

SUM Kollektiv -pendelruter, frekvens 15               (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 195 15 368 11 864 6 953 28 963 210 343

Andel av tot 70,0 % 7,3 % 5,6 % 3,3 % 13,8 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -363 -237 1 462 -193 -390 278

Økning i ft 2040 (%): -0,2 % -1,5 % 14,0 % -2,7 % -1,3 % 0,1 %

SUM Kollektiv -pendelruter, frekvens 10              (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 048 15 278 12 413 6 881 28 808 210 427

Andel av tot 69,9 % 7,3 % 5,9 % 3,3 % 13,7 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -511 -327 2 010 -265 -545 362

Økning i ft 2040 (%): -0,3 % -2,1 % 19,3 % -3,7 % -1,9 % 0,2 %

SUM Kollektiv -pendelruter,kollektivfelt, frekvens 15           (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 147 048 15 319 12 201 6 910 28 873 210 350

Andel av tot 69,9 % 7,3 % 5,8 % 3,3 % 13,7 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -511 -286 1 798 -236 -480 285

Økning i ft 2040 (%): -0,3 % -1,8 % 17,3 % -3,3 % -1,6 % 0,1 %
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2.4 Virkning av takstreduksjon 

En takstreduksjon på 20 % på kollektivreiser under 12 km gir en økning i 

kollektivandelen på 25 % eller 2 600 flere kollektivreiser. 

 

Tabell 2-10:  Personturer som følge av takstreduksjon, frekvens 15 minutter 

2.5 Samlet virkning av kollektivtiltak 

Et forbedret kollektivsystem med nye tilpassede ruter, 10 minutters frekvens 

gjennom hele dagen, kollektivfelt og 20 % redusert takst gir en økning på ca. 38 % 

i antall kollektivreiser. Til tross for dette blir reduksjon i biltrafikken knapt 

merkbar, 0,8 %. Beregnet kollektivandel øker da fra 5 % (uten tiltak i 2040) til 6,8 

%. Mer enn halvparten av økningen i kollektivreiser kommer fra gange og sykkel. 

Konklusjonen er derfor at kollektivtiltakene må gjøres i kombinasjon med 

restriktive tiltak for bil hvis man skal redusere biltrafikken. 

 

 

Tabell 2-11:  Personturer ved pendelruter, kollektivfelt, 10 min frekvens og 20 % redusert 

takst 

 

Endring i 

reisemiddelfordeling 

Frekvens Reisetid-

reduksjon 

Takst-

reduksjon 

Alle 

kollektivtiltak 10 min 15 min 

Kollektiv 0,9 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,8 % 

Bil (inkl. passasjer) -0,3 % -0,2 % -0,3 % -0,5 % -0,7 % 

Sykkel -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % -0,3 % 

Gående -0,3 % -0,2 % -0,3 % -0,4 % -0,6 % 

Tabell 2-12:  Effekter av ulike tiltak på beregnet reisemiddelfordeling i referanse 2040 

  

SUM Kollektiv -pendelruter, frekvens 15, redusert takst            (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 146 757 15 208 13 039 6 806 28 686 210 497

Andel av tot 69,7 % 7,2 % 6,2 % 3,2 % 13,6 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -801 -397 2 636 -340 -667 432

Økning i ft 2040 (%): -0,5 % -2,5 % 25,3 % -4,8 % -2,3 % 0,2 %

SUM Kollektiv -pendelruter, kollektivfelt,frekvens 10, redusert takst              (2040-vegnett , med faste matriser( ÅDT)Bilfører Passasjer Kollektiv t Sykkel Gange SUM

Antall (sum KVU-området) 146 431 14 985 14 336 6 634 28 295 210 681

Andel av tot 69,5 % 7,1 % 6,8 % 3,1 % 13,4 % 100,0 %

Økning i ft 2040: -1 127 -620 3 933 -512 -1 059 616

Økning i ft 2040 (%): -0,8 % -4,0 % 37,8 % -7,2 % -3,6 % 0,3 %
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Endring i andel reiser 
Frekvens Reisetid-

reduksjon 

Takst-

reduksjon 

Alle 

kollektivtiltak 10 min 15 min 

Kollektiv 37,8 % 14 % 17,3 % 25,3 % 37,8 % 

Bil (inkl. passasjer) -1,1 % -0,4 % -0,5 % -0,7 % -1,1 % 

Sykkel -7,2 % -2,7 % -3,3 % -4,8 % -7,2 % 

Gående -3,6 % -1,3 % -1,6 % -2,3 % -3,6 % 

Total antall turer 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

Tabell 2-13:  Endringer i andel reiser som følge av ulike typer kollektivtiltak  

 

Beregnede effekter av kollektivtiltak  

En sterk satsing på kollektivtrafikk med 10 minutters frekvens i rush og lavtrafikk, redusert reisetid og 

takstreduksjon på 20 %, gir en økning i antall kollektivreiser (38 %). Dette bidrar til en økning av 

beregnet kollektivandel fra ca. 5 % til 7 % i transportmodellen. Økt vekst i kollektivtrafikken gir 

nedgang i biltrafikken, men bidrar også til færre turer med sykkel, gange og som bilpassasjer. I tillegg 

kommer nyskapte kollektivreiser, noe som bidrar til at antall turer totalt i Moss og Rygge øker med 0,3 

%. 

En virkning av forbedringstiltakene er at veksten i kollektivtrafikkpassasjerer skjer på bekostning av 

gang- og sykkeltrafikk. Best effekt med hensyn til å redusere biltrafikken får man ved å kombinere 

kollektivtiltakene med bilrestriktive tiltak. Dette kan for eksempel være tiltak som bompenger, økte 

parkeringsavgifter og/eller redusert i parkeringstilgjengelighet. 
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3 Parkeringsrestriksjoner 

Parkeringsrestriksjoner er et effektivt virkemiddel for å redusere bruk av personbil, 

og kan ta form på ulike måter: 

1. Høye avgifter, eventuelt progressivt avgiftsregime 

2. Begrenset antall parkeringsplasser (tilbud lavere enn etterspørsel) 

3. Kombinasjon av ovennevnte 

I dag er det parkeringsavgift i Moss sentrum, med tre ulike avgiftsnivå. Det er 

dyrest å parkere i sentrumskjernen, og noe rimeligere utenfor. Det tilbys 

månedskort for parkering i grønn og blå sone. 

Sone P-avgift 

 

Grønn Kl 0800 - 1800  Kr 16 per time 

Månedskort  Kr 1850 per mnd 

Blå Kl 0800 - 1800  Kr 7 per time 

Månedskort  Kr 600 per 

måned 

Rød Kl 0800 - 2100  Kr 11 per time 

Tabell 3-1:  Oversikt over parkeringsavgifter i Moss sentrum (2011) 

På kjøpesenter- og storhandelsområdene utenfor sentrum, Patterød og Høyda, er 

det gratis parkering. 

I benyttet versjon av transportmodellen beskrives parkeringstilbudet ved en såkalt 

parkeringsindeks
3
  som er gitt for hver sone (grunnkrets) i DOM Østfold. P-indeks 

1 er best, dvs. ingen begrensning i p-tilbudet), mens p-indeks 6 er det dårligste p-

                                                      

 

 
3
 Indeksene er lagt inn som en kombinasjon av pris og antall tilgjengelige parkeringsplasser 
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tilbudet. Det er således ikke mulig å modellere parkeringstilbudet ved å legge inn 

parkeringsavgift og eller antall parkeringsplasser i en gitt sone.  

Effektene av parkeringsrestriksjoner er vurdert ved hjelp av transportmodellen. I 

dagens situasjon er det parkeringsindeks 5 i sentrumssonen, mens det er 

parkeringsindeks 4 og 3 i områder litt lenger fra sentrum. I tettbebyggelsens 

ytterområder, og videre utenfor tettbebyggelsen, er det parkeringsindeks 1. 

Sistnevnte innebærer at tilgangen på gratis p-plasser alltid er god, og at det ikke 

oppfattes som problematisk å parkere.  

I tiltaket med parkeringsrestriksjoner i Moss er det lagt inn parkeringsindeks 6 i 

sentrum. Det vil si i grønn sone (jfr. figur). Rundt dagens jernbanestasjon og havna 

er det lagt inn parkeringsindeks 5. Det samme er gjort på Logns plass og ved Nes 

parken. Ellers er det ikke gjort noen endringer fra dagens situasjon. 

Som følge av redusert p-tilbud i sentrale deler av Moss går andelen bilførerreiser til 

Moss sentrum ned. Bilførerreiser fra Moss sentrum til andre deler av Moss, Rygge 

og øvrig Østfold går også ned.  Det blir flere bilreiser internt i de ulike sonene, til 

de andre sonene og til de andre kommunene.  

 

FRA Bilfører Passasjer Kollektiv Sykkel Gange SUM 

Moss sentr inkl Bastøyf. -15,5 % -14,4 % 1,6 % 4,6 % 4,0 % -11,1 % 

Moss Jeløya 3,2 % -0,6 % 1,4 % 5,1 % 3,5 % 2,9 % 

Moss nord og øst 4,2 % 0,0 % 1,1 % 2,8 % 1,6 % 3,3 % 

Rygge Ekholdt 4,3 % 1,5 % 1,1 % 2,4 % 1,4 % 3,6 % 

Rygge Vang/Halmstad 1,7 % 0,1 % 0,5 % 0,8 % 0,3 % 1,3 % 

SUM KVU-området:  -2,4 % -3,8 % 1,2 % 3,7 % 2,6 % -1,4 % 

 Tabell 3-2:  Endring i antall personturer fordelt på storsoner 
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Figur 3-1:  Endring i trafikk i Moss som følge av parkeringsrestriksjoner i Moss sentrum 

(Grønn strek illustrerer trafikkreduksjon, rødt illustrer trafikkøkning) 

Det skjer en reduksjon i trafikk internt i Moss sentrum og for reiser fra resten av 

Moss til/fra Moss sentrum. Tiltaket fører også til en reduksjon i biltrafikk fra resten 

av Østfold fylke. Samtidig skjer det en økning i bilbasert trafikk til Mosseporten, 

området nord for rv.19 og Rygge. Parkeringsrestriksjoner i sentrum fører til en 

liten, men knapt merkbar økning i kollektivreiser i Moss. Samtidig skjer det en 

svak økning i antall syklende og gående i sentrum og på Jeløya, samt disse 

områdene imellom. 

Beregnede effekter av parkeringsrestriksjoner 

Transportmodellen viser at parkeringsrestriksjoner er et godt virkemiddel for å redusere biltrafikken i 

Moss. Totalt reduseres antall reiser i Moss og Rygge med ca. 1,5 % som følge av 

parkeringsrestriksjonene. Bilførerandelen reduseres med 2,4 %. I KVU-området reduserer antall 

bilførerreiser med 2,4 %, antall kollektivreiser øker med 1,2 %, sykkelreiser øker med 3,7 % og antall 

reiser til fots øker med 2,6 %.   

Biltrafikken i Moss sentrum reduseres, mens det blir en økning av biltrafikk langs E6 mellom Årvoll og 

Patterød. Trafikken øker ved Høyda ettersom det ikke er lagt inn parkeringsrestriksjoner. 

Strenge parkeringsrestriksjoner kan synes å ha en positiv effekt for Moss sentrum, og kan bidra til et 

bedre bymiljø. 

Parkeringsrestriksjoner viser seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere antall bilturer, og vil 

derfor innlemmes i ett eller flere konsept.  
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4  Bompenger med tidsdifferensierte 

takster (vegprising) 

4.1 Beregningsopplegg 

Transportmodellen er benyttet for å få frem virkningene av et opplegg med 

vegprising i Moss og Rygge. Beregningene er gjort for et eksempel med lettbiltakst 

på kr 40,- og kr 20,- i rushperiode, hhv i lavtrafikktid. Det er forutsatt at 

"timesregel" gjøres gjeldende, og at det anvendes tilsvarende bomsnittplassering 

som i finansieringsberegningene med bompenger. 

"Timesregelen" lar seg ikke modellere i RTM. For å få frem hvordan et slikt 

vegprisingsopplegg vil kunne virke, er det derfor gjort beregninger for tre ulike 

situasjoner: 

1) Kun innkreving ved "hovedbomsnittene". (Benevnt "Ytre ring").  

2) Innkreving ved suppleringsbommene og uten innkreving ved de utenfor 

beliggende "hovedbomsnitt" på samme vegrute. (Benevnt "Indre ring"). 

3) Halv sats ved de bomsnittene som følger etter hverandre, dvs som en meget 

grov "simulering" av timesregelen. (Benevnt "Bom 40" og "Bom 20").  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1:  Bomstasjoner ved vegprising 
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4.2 Virkninger på total reiseaktivitet og valg av 
reisemiddel 

Analysen av reiseaktivitet og reisemiddelvalg er basert på den delen av trafikken 

som transportmodellen kan beregne etterspørselsendringer for, dvs. trafikk fra 

TRAMOD. Denne trafikken utgjør ca. 70 % av det totale antallet turer i DOM 

Østfold. De resterende turene er i hovedsak gods- og langdistansetrafikk (NTM). 

For disse turene er det kun valg av kjøreruter, forutsatt at det finnes valgbare 

alternativer, som kan påvirkes av bompengene. Bomringene det her er regnet på er 

"tette", derfor vil gods- og langdistansetrafikken ikke (beregningsmessig) påvirkes 

av bompengene., noe som også er grunnen til at gods/NTM tatt ut i denne analysen. 

Det vises ellers til nærmere forklaring av metode for analyse av reiseomfang og 

reisemiddelfordeling i kapittel 4.1. 

Tabellen viser endringer i reiseaktivitet og valg av reisemiddel som følge av veg-

prising, basert på en forenklet beregning i henhold til "Bom 40" og "Bom 20" som 

beskrevet over
4
.  

Over døgnet er det beregningsmessig antatt at 38 % av trafikken avvikles med 

rushtidstakst på kr 40,-, og den resterende trafikk med en takst på kr 20,-
5
. 

 

Tabell 4-1:  Antall personturer (ÅDT) i 2040 med start eller ende i Moss og Rygge, ved 

"Bom 40" og "Bom 20" 

Antall bilførerturer med start/ ende i Moss og Rygge avtar i gjennomsnitt med ca 6 

900 i døgnet. Økningen i antall kollektivturer er ganske beskjeden, og gjelder først 

og fremst turer mellom Jeløya og Moss sentrum.  

Andelen sykkelturer øker internt på Jeløya og i sentrum og mellom disse 

områdene. Gangturer øker generelt sterkt i hele Moss, men det er ingen økning 

mellom Moss og Rygge. Totalt reduseres reiseaktiviteten med om lag 5 000 reiser 

pr. døgn som følge av vegprisingen. 

                                                      

 

 
4
 Tabellen viser antall reiser med start eller mål i Moss og Rygge. 

5
 Dette korresponderer grovt sett med et opplegg hvor det er rushtidstakst på kr 40,- kl. 

0700 – 0900 og kl. 1500 – 1700, med kr 30,- i takst i timen før og etter rushtidsperioden og 

kr 20,- i takst over resten av døgnet. 
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4.3 Vegprisingens virkning på bilreisene 

Tabellen under viser hvordan vegprisingen virker inn på antall bilreiser mellom 

modellens ulike storsoner.  Tabellen viser beregnet biltrafikk i henhold til "Bom 

40", (dvs. som om kr. 40,- i rushtidstakst gjaldt hele døgnet, og hvor det anvendes 

halv takst i snittene som ligger på samme vegrute, dvs. bom 4 og 4b, 3 og 3b, 2 og 

2b), fratrukket beregnet trafikk i henhold til referansesituasjon, dvs. uten 

vegprising. 

 

 

Tabell 4-2:  Endring i antall bilreiser i 2040 (ÅDT): Forskjellsmatrise "Bom 40" – 

Referanse. Se også kart i kap. 4.1.4 som viser storsonene i KVU-området 

Beregningene viser at den interne biltrafikken innenfor storsonene øker, denne 

effekten er spesielt sterk i storsonen Jeløya. I følge transportmodellen velger noe av 

trafikken reisemål innenfor egen sone i stedet for å passere bomringen. En 

konsekvens av dette er økt interntrafikk og mer belastning på det sekundære veg- 

og gatenettet innen sonene. 

Resultatene ovenfor må ses i lys av at endringer av reisemål som følge av 

bompenger i virkeligheten ikke vil skje "over natten". Det er flere andre forhold 

enn transportkostnad (bompenger) som har betydning når trafikantene velger 

reisemål. Det kan derfor hevdes at transportmodellen overdriver av effekten av 

vegprising, og at økningen av trafikken internt i sonene og tilsvarende reduksjon av 

trafikken i snitten der det bompenger blir mindre enn det transportmodellen viser. 

4.4 Trafikkvirkninger på vegnettet 

Som nevnt vil trafikken kunne øke på noen av de sekundære vegene og gatene, på 

tross av at det er beregnet at antallet bilreiser med start/ ende i Moss og Rygge 

avtar med nærmere 7 000 i et gjennomsnittsdøgn. Derimot vil flere av de mest 

belastede hovedvegene få redusert trafikk. Error! Reference source not found. 

indikerer hvordan trafikkbelastningen på hovedvegnettet endres som følge av 

vegprising, og hvordan "hovedbommer" og suppleringsbommer virker: 

Moss-Jæløya 4 442 -1 382 -603 -527 -124 -131 -863 0 -362 -131 -105 -281 -107 0 0 -174

Moss sentrum -1 380 449 -1 193 -732 -234 -307 -741 0 -725 -302 -215 -438 -194 0 0 -6 012

Moss Nord -608 -1 180 723 382 44 30 25 0 230 55 31 75 28 0 0 -167

Moss øst -516 -742 384 457 37 32 9 0 137 92 24 49 20 0 0 -17

Rygge-Halmstad -125 -235 44 37 92 60 65 0 26 12 46 57 5 0 0 85

Rygge-Vang -133 -306 31 34 59 117 95 0 21 7 30 55 5 0 0 15

Rygge -Ekholt -857 -753 28 11 66 99 445 0 -6 16 9 -3 -12 0 0 -956

Bastøyferja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akershus-Son-Vestby -366 -724 232 137 26 20 -6 0 894 70 20 61 80 0 0 444

Våler -133 -301 55 92 12 7 15 0 70 135 14 41 47 0 0 53

Råde -106 -216 32 25 45 30 10 0 20 13 132 147 8 0 0 140

Sarpsborg/Fredrikstad/

Hvaler
-284 -430 74 49 56 52 1 0 61 39 146 316 39 0 0 119

Øvrig Østfold -108 -192 28 20 5 5 -11 0 79 46 8 39 295 0 0 214

Ekstern mot nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern -Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-174 -6 012 -167 -17 85 15 -956 0 444 53 140 119 214 0 0 -6 254

Øvrig 

Østfold

Ekstern 

mot nord

Ekstern -

Sverige
SUM

Rygge-

Vang

Rygge -

Ekholt

Bastøy-

ferja

Akershus-

Son-Vestby
Våler RådeÅDT bilfører

Sarp./Fredr

./ Hvaler

Moss-

Jæløya

Moss 

sentrum

Moss 

Nord

Moss 

øst

Rygge-

Halmstad
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 det blir en betydelig trafikkoverføring til E6 i alle beregningsalternativ.  

Denne er størst ved en "Indre Ring", men også betydelig ved "Bom 40". 

Ved disse alternativene overføres også trafikk til Krapfossbrua. 

 disse overføringer bidrar til vesentlig trafikkreduksjon på rv. 19, 

Innfartsvegen, over Mosseelva, og på fv. 119 Klostergata, (dvs. for "Indre 

Ring" og "Bom 40"). Det kjøres altså omveier mellom ytterområdene for å 

unngå bompenger. 

Trafikktallene i tabellen nedenfor er, i motsetning til tallene for reiseomfang og 

reisemiddelfordeling, basert på "totaltall" der gods- og langdistansetrafikk på veg 

også er med (dvs. ÅDT).  

 

Tabell 4-3:  Endret trafikkbelastning på hovedvegnettet, (ÅDT i 2040) 

 Trafikkreduksjonene er (naturlig nok) størst på de indre gater og veger når 

de indre, suppleringsbommer er operative: Fv. 118 Fjordveien, og fv. 119 

Klostergata  

 For å dempe trafikken på fv. 118 Ryggeveien, Melløs – Årvoll, er man helt 

avhengig av at de ytre "hovedbomsnittene" er operative. 

 Trafikkbelastningen i f.eks. Kirkegata og Kongens gate er lite influert av 

hvordan bomsnittene plasseres, bare man får en tett ring rundt sentrum 

 Konklusjon 1: For å oppnå ønsket avlastning av hovedvegnettet er man 

helt avhengig av at suppleringsbommene er operative, i tillegg til 

"hovedbomsnittene".  

 Konklusjon 2: En uheldig virkning av vegprising er den store 

trafikkoverføringen til E6 Patterød – Årvoll. 

En ordning med timesregel og full bompengetakst i alle bommer, inkl. 

suppleringsbommene, ville beregningsmessig gitt sterkere avlastnings- og 

trafikkoverføringseffekt enn "simuleringen" som er gjort med "Bom 40", dersom 

denne situasjonen da hadde latt seg beregne i trafikkmodellen. Men: RTM gir 

erfaringsmessig vesentlig større trafikkavvisning og -overføring enn det man 

normalt bør forvente. I sum kan det være at beregning "Bom 40" likevel gir en 

brukbar indikasjon på forventede trafikkverdier.  

  Vegavsnitt
Indre Ring 

40

Ytre Ring 

40
"Bom 40"

Rv 19 Rådhusbrua -7 700        -7 200      -7 200      

Rv 19 Vogts gate -5 400        -5 700      -5 200      

Rv 19 Mosseelva -14 100     -9 400      -13 000    

Kv Vålerveien -3 300        -900          -2 800      

Kv Krapfossbrua 2 800         -1 600      100           

Fv 119 Klostergata (nederst) -12 100     -3 600      -10 700    

Fv 118 Fjordveien (v. Melløs) -4 700        -2 600      -3 500      

Fv 118 Ryggeveien (v. Høyda) -2 400        -6 400      -4 800      

Fv 118 Ryggeveien (v. Årvoll) 1 400         -7 300      -3 500      

Fv 314 Dyreveien (v. k.gr.) -3 100        -2 700      -3 300      

Delsum -48 600     -47 400    -53 900    

Høyendalgata (X Rv 19) -100           -800          -            

Kongens gt -600           -500 -400

Kirkegata -2 100        -1800 -1600

Fv 311 Osloveien (v T.plassen) -1 900        -1 800      -2 100      

E 6 Patterød - Årvoll 6 200         3 000        5 500        

Anmerkning:

"Bom 40" = halv sats i bomstasjoner på samme rute

= utenfor ring
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For ytterligere å illustrere virkningene av bomsnittene, viser tabellen på neste side 

trafikkbelastning mellom Ytre og Indre ring. Som det framgår vil det bli vesentlig 

mer (gratis) bilkjøring innen for Moss sentrum dersom man kun har Ytre ring, dvs. 

med "hovedbomsnittene" og uten suppleringsbommer. 

 

Tabell 4-4:  Differanse i ÅDT Ytre Ring - Indre Ring ved takst på kr 40,- 

4.5 Trafikken i innkrevingssnittene 

Transportmodellen har som nevnt begrensinger når det gjelder muligheten til å 

simulere tidsdifferensierte avgifter og effekter av timesregelen. I modellen virker 

avgiften over hele døgnet. Likevel kan man, gitt disse begrensningene, se hvordan 

trafikken i innkrevingssnittene som er nevnt ovenfor blir for hhv. Ytre og Indre 

ring med de to avgiftsnivåene 40 kr og 20 kr. Som det framgår av tabellen blir 

trafikken redusert også i retningen der det ikke kreves inn avgift, dette skyldes altså 

at de som ikke har reist inn mot sentrum kan heller ikke kan reise ut av sentrum. 

 

 

Moss-Jæløya -572 350 -59 -54 -3 0 348

Moss sentrum 347 2252 -250 -481 -192 -225 -33

Moss Nord -58 -247 115 100 13 18 -48

Moss øst -53 -478 102 233 20 22 -162

Rygge-Halmstad -3 -193 14 20 66 41 -47

Rygge-Vang 0 -222 18 22 40 83 -49

Rygge -Ekholt 349 -37 -48 -161 -46 -46 -531

Rygge-

Halmstad

Rygge-

Vang

Rygge -

Ekholt
ÅDT bilfører

Moss-

Jæløya

Moss 

sentrum
Moss Nord Moss øst

Diff m/u 

bom

Diff m/u 

bom

INN UT ÅDT INN UT ÅDT
sum 

begge r
%

1. Rv 19 Innfartsveien 17 280      17 310      34 590      12 415      12 816      25 231      -9 359        -27.1 %

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 750        1 650        3 400        1 028        782           1 810        -1 590        -46.8 %

2b. Kv Abels gate 2 650        2 600        5 250        2 308        2 065        4 373        -877           -16.7 %

3. Fv 118 Ryggeveien 13 670      13 900      27 570      9 275        11 026      20 301      -7 269        -26.4 %

3b. Fv 119 Klostergata 4 480        5 480        9 960        3 786        3 996        7 782        -2 178        -21.9 %

4. Fv 314 Dyreveien 4 180        4 170        8 350        2 846        2 837        5 683        -2 667        -31.9 %

4b. Fv 118 Fjordveien 10 860      9 930        20 790      9 141        9 085        18 226      -2 564        -12.3 %

5. Rv 19 Moss - Horten -              

6. Fv 313 Kanalbrua 16 700      16 700      33 400      12 924      12 924      25 848      -7 552        -22.6 %

SUM Ytre ring (eks suppl. 

bommer og Moss-Horten):
53 580      53 730      107 310   38 488      40 385      78 873      -28 437      -26.5 %

Diff m/u 

bom

Diff m/u 

bom

INN UT ÅDT INN UT ÅDT
sum 

begge r
%

1. Rv 19 Innfartsveien 17 280      17 310      34 590      14 095      14 343      28 438      -6 152        -17.8 %

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 750        1 650        3 400        1 266        1 144        2 410        -990           -29.1 %

2b. Kv Abels gate 2 650        2 600        5 250        2 436        2 345        4 781        -469           -8.9 %

3. Fv 118 Ryggeveien 13 670      13 900      27 570      10 442      12 069      22 511      -5 059        -18.3 %

3b. Fv 119 Klostergata 4 480        5 480        9 960        4 005        4 353        8 358        -1 602        -16.1 %

4. Fv 314 Dyreveien 4 180        4 170        8 350        3 271        3 261        6 532        -1 818        -21.8 %

4b. Fv 118 Fjordveien 10 860      9 930        20 790      9 863        9 583        19 446      -1 344        -6.5 %

5. Rv 19 Moss - Horten -              

6. Fv 313 Kanalbrua 16 700      16 700      33 400      14 458      14 458      28 916      -4 484        -13.4 %

SUM Ytre ring (eks suppl. 

bommer og Moss-Horten):
53 580      53 730      107 310   43 532      45 275      88 807      -18 503      -17.2 %

Bompengesnitt
Referanse 2040  - gratis Ref 2040 m kr 20 i ytre ring

Bompengesnitt
Referanse 2040  - gratis Ref 2040 m kr 40 i ytre ring
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Tabell 4-5:  I Ytre ring, dvs. alle bommer unntatt 2b, 3b, og 4b, går trafikken ned med hhv. 

27 % og 17 % med 40kr/20kr. 

 

Tabell 4-6:  I Indre ring, dvs. alle bommer unntatt 2, 3 og 4, går trafikken ned med hhv. 34 

% og 23 % med 40kr/20kr. 

4.6 Oppsummering og konklusjoner 

Basert på analysen ovenfor kan man trekke følgende konklusjoner vedrørende 

vegprising i Moss/Rygge:  

 Vegprising vil gi en vesentlig reduksjon i antall bilreiser med start-

/endepunkt Moss og Rygge 

 Man vil kunne oppnå en betydelig avlastning av det sterkt belastede 

hovedvegnettet i planområdet. 

 En uheldig effekt av vegprisingen vil være en ganske stor overføring av 

lokaltrafikk til E6 på strekningen Patterød – Årvoll 

 Noen sekundære veger og gater innenfor bomringen vil kunne få økt 

trafikk 

 Innføring av vegprising er ikke beregnet å gi vesentlig overføring til 

kollektive reisemidler, men gange og sykling vil øke en god del i Moss. 

 Beregningene viser et klart behov for suppleringsbommene, både for å 

ivareta nytteprinsippene (den som nyter godt av tiltakene skal betale, og 

omvendt), og for å redusere omfanget av intern biltrafikk i Moss sentrum. 

Diff m/u 

bom

Diff m/u 

bom

Diff m/u 

bom

INN UT ÅDT INN UT ÅDT INN
sum 

begge r
%

1. Rv 19 Innfartsveien 17 280      17 310      34 590      10 155      10 346      20 501      -7 125      -14 089    -40.7 %

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 750        1 650        3 400        3 207        3 018        6 225        1 457        2 825        83.1 %

2b. Kv Abels gate 2 650        2 600        5 250        995           933           1 928        -1 655      -3 322      -63.3 %

3. Fv 118 Ryggeveien 13 670      13 900      27 570      14 407      14 571      28 978      737           1 408        5.1 %

3b. Fv 119 Klostergata 4 480        5 480        9 960        2 465        2 578        5 043        -2 015      -4 917      -49.4 %

4. Fv 314 Dyreveien 4 180        4 170        8 350        2 650        2 583        5 233        -1 530      -3 117      -37.3 %

4b. Fv 118 Fjordveien 10 860      9 930        20 790      7 642        8 447        16 089      -3 218      -4 701      -22.6 %

5. Rv 19 Moss - Horten -            

6. Fv 313 Kanalbrua 16 700      16 700      33 400      12 470      12 470      24 940      -4 230      -8 460      -25.3 %

SUM Indre ring (snitt 2,3 og 4 

og Moss-Horten):
51 970      52 020      103 990   33 727      34 774      68 501      -18 243    -35 489    -34.1 %

Diff m/u 

bom

Diff m/u 

bom

Diff m/u 

bom

INN UT ÅDT INN UT ÅDT INN
sum 

begge r
%

1. Rv 19 Innfartsveien 17 280      17 310      34 590      12 017      12 322      24 339      -5 263      -10 251    -29.6 %

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 750        1 650        3 400        2 832        2 470        5 302        1 082        1 902        55.9 %

2b. Kv Abels gate 2 650        2 600        5 250        1 520        1 299        2 819        -1 130      -2 431      -46.3 %

3. Fv 118 Ryggeveien 13 670      13 900      27 570      11 837      13 361      25 198      -1 833      -2 372      -8.6 %

3b. Fv 119 Klostergata 4 480        5 480        9 960        2 730        3 311        6 041        -1 750      -3 919      -39.3 %

4. Fv 314 Dyreveien 4 180        4 170        8 350        3 005        2 970        5 975        -1 175      -2 375      -28.4 %

4b. Fv 118 Fjordveien 10 860      9 930        20 790      9 027        9 391        18 418      -1 833      -2 372      -11.4 %

5. Rv 19 Moss - Horten -            

6. Fv 313 Kanalbrua 16 700      16 700      33 400      14 267      14 267      28 534      -2 433      -4 866      -14.6 %

SUM Indre ring (snitt 2,3 og 4 

og Moss-Horten):
51 970      52 020      103 990   39 561      40 590      80 151      -12 409    -23 839    -22.9 %

Bompengesnitt
Referanse 2040  - gratis Ref 2040 m kr 20 i indre ring

Bompengesnitt
Referanse 2040  - gratis Ref 2040 m kr 40 i indre ring
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5 Utbygging av vegnettet 

For hovedvegsystemet i Moss og Rygge peker rv.19 og fv.119 seg ut som de to 

hovedvegene der det er størst behov for å gjøre tiltak i form av ombygging, 

omlegging eller annen “framkommelighetsmessig” opprusting. Ulike 

løsningsprinsipper, skissert på overordnet nivå, er vist i påfølgende delkapitler.  

5.1 Nordgående havneveg 

Nordgående havneveg skal avlaste rv.19 for gjennomgangstrafikk og samtidig gi 

mulighet for å redusere dagens barrierevirkninger av rv. 19. Prinsippet for 

Nordgående havneveg er å etablere en 4-felts veg fra Kanalbrua og til E6 ved 

Patterød. Løsningen vil være en kombinasjon av å utvide eksisterende rv. 19 til 4-

felts veg og ny 4-felts veg i tunnel: 

 

Figur 5-1:  Prinsippskisse for Nordgående havneveg 

Trafikale virkninger  

Transportmodellen (prognoseår 2040) viser at Nordgående havneveg vil bidra til 

vesentlig reduksjon av trafikken på dagens rv. 19 gjennom sentrum. I den nye 

tunnelen under sentrum vil det bli 30 000 -35 000 biler pr. døgn, mens det på 

“gamle” rv. 19 gjennom sentrum fortsatt vil være mye trafikk, ca. 20 000 biler pr. 

døgn.  
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En annen effekt av Nordgående havneveg er at trafikk til/fra E6 i større grad velger 

rv. 19 og Patterødkrysset framfor Årvollkrysset og kjøreruter via Høyda. Det er 

biltrafikk til/fra Jeløya og Bastøyferja som vil få størst nytte av den nye vegen. En 

konsekvens av dette er at det blir mer biltrafikk på den opprustede rv. 19 på 

strekningen mellom Kanalen og Kransen.  

En konsekvens av forbedret framkommeligheten for bil er at det blir flere bilturer 

til/fra områdene som får mest nytte av vegprosjektet. Som nevnt gjelder dette bl.a. 

Jeløya, hvor biltrafikken på Kanalbrua øker med 1 100 biler pr døgn. For Moss 

sentrum totalt bidrar tiltaket til en økning på i overkant av 1 % i antall bilturer. 

Vegtiltaket fører ikke til merkbare endringer i kollektivreiser, sykkel og gange. 

 

 

Figur 5-2:  Endring i biltrafikk som følge av nordgående havneveg 

 

Trafikale effekter av Nordgående havneveg - oppsummering 

* Biltrafikken langs Rv.19 mellom Kransen og Tykkemyr reduseres der trafikken overføres i den nye 

tunnelen 

* Reduksjon av biltrafikk over Høyda 

* Økning i biltrafikk på Rv19 fra Jeløya til Moss sentrum og langs Innfartsveien 

* Ca. 1,4 % flere bilførerturer i Moss 
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5.2 Sørgående havneveg 

Hensikten med Sørgående havneveg er å få en bedre vegforbindelse mellom havna 

og E6, noe som skal bidra til å avlaste dagens rv. 19 gjennom sentrum og 

Fjordvegen/ Ryggevegen for biltrafikk. Sørgående havneveg vil gå i tunnel på så 

og si hele den 3,3 km lange strekningen mellom havna og Årvollkrysset på E6. 

Mellom havna og E6 vil det ikke bli koblinger mot øvrig vegnett. Det er lagt til 

grunn fartsgrense 60 km/t.  

 
Figur 5-3:  Prinsippskisse for Sørgående havneveg 

Trafikale virkninger  

Transportmodellen (prognoseår 2040) viser at Sørgående havneveg vil få ca. 

10 500 biler pr. døgn, noe som bidrar til å avlaste både rv. 19 mellom Kanalen og 

Kransen, og til å avlaste Fjordvegen og Ryggevegen. Det er først og fremst trafikk 

til/fra havna (ferja) og Jeløya som vil ha størst nytte av den nye vegen. Over 

halvparten av trafikken til/fra ferja (ca. 3500 biler per døgn) vil benytte Sørgående 

havneveg, noe som utgjør ca. 30 % av trafikken på Sørgående havneveg. Når det 

gjelder trafikken til/fra ferja vil ca. 18 % av denne fortsatt benytte rv. 19 etter at en 

eventuell Søndre havneveg er bygd. Øvrig biltrafikk som relatert til ferja, ca. 30 %, 

har start/målpunkter i Moss. 
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Figur 5-4:  Endring i biltrafikk som følge av sørgående havneveg 

 

Trafikale effekter av Sørgående havneveg - oppsummering 

* Ubetydelig/liten trafikkvekst eller endring i reisemiddelfordeling 

* Avlastning av hovedveger mellom Moss og Rygge. 

* Trafikken på sørgående havneveg vil bestå av 30 % fergetrafikk 
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5.3 Øvrig utbygging av hovedvegnett 

Bjerget tunnel er en 750 meter lang tunnelforbindelse fra Moss sentrum til rv.19 og 

rundkjøringen ved Nesparken. Bjerget tunnel har portal i Gudes gate. Tunnelen går 

i fjell frem til Myra, deretter i kulvert ved kryssing av Myra og innfartsveg og 

videre i bergtunnel til Næsset. 

  
Figur 5-5:  Øvrig utbygging av vegnettet 

 

I tilknytning til tiltaket Bjerget tunnel stenges gjennomkjøringsmuligheten for 

personbiler over Vincent Buddes plass. Hensikten med stengingen er å avlaste 

Kongensgate, og overføre trafikken i Bjerget tunnel. Transportmodellen viser at 

rv. 19 får en avlastning fordi flere velger å kjøre Ryggeveien over Høyda som følge 

av utbedret kapasitet. Trafikken på rv. 19 reduseres. 

Forventede effekter av øvrige vegtiltak 

Transportmodellen viser at en etablering av Bjerget tunnel, ombygging fra to- til fire felts veg over 

Kanalen og mellom Melløs - Årvoll verken gir endring i trafikkmengder eller reisemiddelfordeling. 

Trafikken vil omfordeles slik at rv.19 får en avlastning mens det blir en trafikkøkning på Ryggeveien 

over Høyda 
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Bilag C Skisser av konseptene 
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Bilag D Koding av kollektivtrafikk 
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Kollektivkoding i konseptene  
(Utarbeidet av Celine Raaen, Statens vegvesen. Oppdatert 16.2.2012 av Marianne Flø, COWI) 

 

 

Konsept 0 Referanse 

Dagens rutetilbud er lagt inn og kodet etter Østfold kollektivtrafikk sine rutetabeller og etter 

lokalkunnskap fra kollektivansvarlig i prosjektet (Øystein Ristesund). De aller fleste rutene 

har times frekvens og noen av de tyngste rutene har halvtimesfrekvens. 

 

403 Moss-Larkollen 

404 Moss – Saltnes 

406 Moss – Årefjorden øst- Fuglevik – Moss 

408 Moss-Nes 

411 Nøkkeland- Skredderåsen- Sjøhagen 

412 Sykehuset- Mosseporten – Solgårdskog 

113 Øreåsen 

414 Ekholt 

415 Tronvik-Framnes 

416 Ørkenrød 

417 Refsnes 

931 Moss-Kambo-Son Hølen – Vestby 

580 Moss – Våler – Svinndal med korrespondanse Skiptvet, Askim og Sarpsborg 

 

I modellen ligger rutene inne med følgende informasjon: 

 

 

Rushtrafikk (07:00 -09:00) 
 

RUTENR RUTENAVN FREKVENS KORTNAVN 

1045 Moss-Sarp-Halden 12000 11100400 

1046 Moss-Halmst-Lark 12000 1110403a 

1047 Moss-Evje-Lark 12000 1110403b 

1048 Gaustad-Moss 12000 11100404 

1049 MossFuglevik-Moss 12000 11100406 

1050 Moss-Nes-Moss 12000 11100408 

1051 Moss-SkredderÕsen 3000 1110411a 

1052 Moss-Sj°haug-Moss 6000 1110411b 

1053 Moss-Mossepo-Moss 3000 1110412a 

1054 Moss-Mossepo-Moss2 6000 1110412b 

1055 Moss S-ÏreÕsen-Moss 6000 11100413 

1056 Moss-ÏreÕsen-Moss 6000 1110113b 

1057 Moss-ÏreÕsen- Moss 6000 1110113c 

1058 Moss-Ekholt-Moss 3000 11100414 

1059 Moss-Tronvik-Framnes 3000 11100415 

1060 Flybuss Moss-Rygge 9000 11100001 

1061 Flybuss rygge Moss 6000 11100002 

1062 Flybuss Frstad-Rygge 9000 11100003 

1063 Flybuss Rygge-Frstad 6000 11100004 

1064 Ryggeekspr Oslo-Rygg 6000 11100005 

1065 Moss-Orkenr°d-Moss1 3000 1110416a 

1066 Moss-Orkenr°d-Moss2 3000 1110416b 

1067 Moss-Refsnes-Moss 3000 11100417 
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1068 Vestby-De°rveien 12000 1029310e 

1069 Moss-Svinnd- 12000 1110580a 

1086 Moss-Elvestad-Askim 6000 11100473 

1070 VÕler krk-Moss 12000 1110580b 

1216 H>len sent_Vestby st 6000 1029310d 

1305 Moss ruteb_Vestby st 12000 1029310a 

1365 Vestby st._Moss rute 12000 1029310b 

1407 Vestby st._Moss rute 12000 1029310c 

 

 
Lavtrafikk (09:00-15:009 

 
RUTENR RUTENAVN FREKVENS KORTNAVN 

1052 Flybuss Moss-Rygge 9000 21100001 

1053 Flybuss rygge Moss 6000 21100002 

1054 Flybuss Frstad-Rygge 9000 21100003 

1055 Flybuss Rygge-Frstad 6000 21100004 

1056 Ryggeekspr Oslo-Rygg 6000 21100005 

1057 Moss-Sarp-Halden 18000 21100400 

1058 Moss-Halmst-Lark 36000 2110403a 

1059 Moss-Evje-Lark 36000 2110403b 

1060 Moss-Nes-Moss 18000 21100408 

1061 Moss-SkredderÕsen 4000 2110411a 

1062 Moss-Sj°haug-Moss 7200 2110411b 

1063 Moss_SkredderÕsen2 12000 2110411c 

1064 Moss-Mossepo-Moss 3000 2110412a 

1065 Moss-Mossepo-Moss2 6000 2110412b 

1066 Moss S-ÏreÕsen-Moss 6000 2110413a 

1067 Moss-ÏreÕsen-Moss 6000 2110413b 

1068 Moss-ÏreÕsen- Moss 6000 2110413c 

1069 Moss-Ekholt-Moss 3000 21100414 

1070 Moss-Tronvik-Framnes 7200 2110415a 

1071 Moss-Framnes-Tronvik 5142 2110415b 

1072 Moss-Orkenr°d-Moss1 3000 2110416a 

1073 Moss-Orkenr°d-Moss2 3000 2110416b 

1074 Moss-Refsnes-Moss 2000 21100417 

1075 Vestby-H°len 36000 2029310c 

1076 H°len-vestby 36000 2029310d 

1077 Moss-svinndal 12000 1110580a 

1078 svinndal-moss 18000 2110580b 

1079 Moss-Sivilforsvaret 36000 2110580d 

1080 Sivilforsv-Moss 36000 2110580c 

1081 Moss-Sperrebotn 36000 2110580e 

1268 Moss ruteb_Vestby st 18000 2029310b 

1305 Vestby st._Moss rute 18000 2029310a 

2060 Moss-Frek-Halden 9000 21100100 
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Dagens ruter innenfor Moss har innenfor en rute flere alternative kjøreruter, men totalt sett har 

rutene en frekvens mellom 15 og 30 minutter. 

 
rute frekvens rush frekvens lav tid til 

sted (en 
retning) 

Total reisetid 
(tur/retur) 

408 Moss-Nes 120 180 18 35 

411 Nøkkeland- Skredderåsen- Sjøhagen 20 20 15 30 

412 Sykehuset- Mosseporten – Solgårdskog 20 20 12 24 

113 Øreåsen 30 20 12 23 

414 Ekholt 30 30 12 24 

415 Tronvik-Framnes 30 30 15 29 

416 Ørkenrød 15 15 14 28 

417 Refsnes 30 20 12 24 

 

Togrutene fra Moss er kodet etter dagens (2010) rutetilbud fra NSB sine tabeller. 

I rush er det 7 avganger i retning Oslo og 4 avganger i retning Moss.  Utenfor rush er det 4 

avganger i begge retninger. 

 

Dagens tog- og busstilbud er videreført i referanse 2040. Togstasjonen i Moss er flyttet, og 

det er lagt inn nye ganglenker i forbindelse med denne. Dette fører ikke til endringer i 

busstilbudet. 
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Konsept 1; Miljøpakke 

I konsept 1 er rute 408-417 erstattet med 7 nye ruter hvorav 5 av rutene har omstigning på 

Kransen, dvs at ruten går f.eks fra Kambo- Kransen og fra Kransen- Kambo og en annen fra 

Kransen-Øreåsen og tilbake. Rutene er kodet enveis slik at ventetid på endeholdeplass ikke 

kodes inn. 

 

 
 

Det ligger inne noen kollektivtiltak i konseptet, men kollektivtrasé Ekholtveien-Ryggeveien 

har ingen betydning i modellen og er ikke kodet spesielt. Ruten er lagt inn med stoppmønster 

der hvor det er sonetilknytninger og det er spesielt tatt hensyn til koplingen mot togstasjonen. 

 

Slyngen på den grønne ruten Kransen – Framnes ligger ikke inne i modellen da denne ikke 

har betydning når kollektivrutene er kodet slik de er i modellen. 

 

I konsept 1; Miljøpakken et det åpnet for kollektiv i begge retninger over Mossefossen. For 

rutene som går over Mossefossen blir reisetiden redusert med 1 minutt i forhold til om de går 

langs rv. 19. 

 

Reisetiden på de ulike rutene viser i tabellen under: 

 

NR Rute navn Frekvens Minutt NR   Frekvens Minutt Total 

1 Kambo - Nøkkeland - Skredderåsen - Kransen 10 17 1_2 Kransen - Høyden - Øreåsen 10 13 30 

2 Mosseporten - Sykehuset - Verket - Kransen  10 13 2_2 Kransen - Gimle - Refsnes 10 13 26 

3 Bredsand - Ekholt - Kransen  15 20 3_2 Kransen - Gimle - Framnes 15 10 30 

4 Varnavegen - Høyden - Kransen 15 14 4_2 Kransen - Gimle - Nes 15 12 26 

5 Ørejordet - Høyden - Kransen  10 13 5_2 Kransen - Gimle - Orkerød - Ramberg 10 13 26 

6 Solgård - Krapfoss - Kransen 15 10           

7 Son - Sjøhagen - Kransen 15 20           
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De tyngste rutene i Moss rute 1,1-2, 2, 2-2, 5 og 5_2 kodes med en frekvens på 10 minutter, 

mens de resterende 5 rutene kodes inn med en frekvens på 15. Disse frekvensene er valgt på 

bakgrunn modellkjøringer kun med endring i frekvens og antall passasjerer på hver av rutene. 

 

Togtilbudet og det resterende kollektivtilbudet i konsept 1 holdes likt som i referanse 2040 og 

som dagens rutetilbud. 

 

Fra opprinnelig rush ruter i referanse 2040 er rutene 1051-1059, 1065- 1067 og 1305, 1365 og 

1407 slettet og erstattet med ny rutestruktur. 

 

Ny rutestruktur rush: 

 

RUTENR RUTENAVN FREKVENS KORTNAVN 

1045 Moss-Sarp-Halden 12000 11100400 

1046 Moss-Halmst-Lark 12000 1110403a 

1047 Moss-Evje-Lark 12000 1110403b 

1048 Gaustad-Moss 12000 11100404 

1049 MossFuglevik-Moss 12000 11100406 

1051 Kambo-Kransen 1000 11100001 

1052 Mosepo-Kransen 1000 11100002 

1053 Bresand-Kransen 1500 11100003 

1054 Varnavn-Kransen 1500 11100004 

1055 Ïrejordet-Kransen 1000 11100005 

1056 Son-Kransen 1500 11100006 

1057 SolgÕrd-Kransen 1500 11100007 

1060 Flybuss Moss-Rygge 9000 11100001 

1061 Flybuss rygge Moss 6000 11100002 

1062 Flybuss Frstad-Rygge 9000 11100003 

1063 Flybuss Rygge-Frstad 6000 11100004 

1068 Vestby-De°rveien 12000 1029310e 

1069 Moss-Svinnd- 12000 1110580a 

1070 VÕler krk-Moss 12000 1110580b 

1071 ÏreÕsen-Kransen 1000 1100011 

1072 Refsnes-Kransen 1000 1100012 

1073 Framnes-Kransen 1500 1100013 

1074 Nes -Kransen 1500 1100014 

1075 Ramberg-Kransen 1000 1100015 

1076 Kransen-Son 1500 1100016 

1077 Kransen-SolgÕrd 1500 1100017 

1086 Moss-Elvestad-Askim 6000 11100473 

1151 Kransen-ÏreÕsen 1000 11100111 

1152 Kransen-Refsnes 1000 11100112 

1153 Kransen-Framnes 1500 11100113 

1154 Kransen-Nes 1500 11100114 

1155 Kransen-Ramberg 1000 11100115 

1171 Kransen-Kambo 1000 1100121 

1172 Kransen-Mosseporten 1000 1100122 

1173 Kransen-Bresand 1500 1100123 

1174 Kransen-Varnavn 1500 1100124 

1175 Kransen-Ïrejordet 1000 1100125 

1216 H>len sent_Vestby st 6000 1029310d 

 

Nye Mosseruter er 1051-1057,1071-1077, 1151-1155 og 1171-1175 
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Fra opprinnelig lavruter i referanse 204, er rutene 1061-1074, 1075,1076,1268 og 1305 

erstattet med en ny rute struktur. 

 

Ny rutestruktur lav: 

RUTENR RUTENAVN FREKVENS KORTNAVN 

1052 Flybuss Moss-Rygge 9000 21100001 

1053 Flybuss rygge Moss 6000 21100002 

1054 Flybuss Frstad-Rygge 9000 21100003 

1055 Flybuss Rygge-Frstad 6000 21100004 

1057 Moss-Sarp-Halden 18000 21100400 

1058 Moss-Halmst-Lark 36000 2110403a 

1059 Moss-Evje-Lark 36000 2110403b 

1061 Kambo-Kransen 1000 21100011 

1062 Moseporten-Kransen 1000 21100012 

1063 Bresand-Kransen 1500 21100013 

1064 Varnavn-Kransen 1500 21100014 

1065 Ïrejordet-Kransen 1000 21100015 

1066 Son-Kransen 1500 21100016 

1067 SolgÕrd-Kransen 1500 2110017 

1068 ÏreÕsen-Kansen 1000 2100011 

1069 Refsnes-Kransen 1000 2100012 

1070 Framnes-Kransen 1500 2100013 

1071 Nes -Kransen 1500 2100014 

1072 Ramberg-Kransen 1000 2100015 

1073 Kransen-Son 1500 2100016 

1074 Kransen-SolgÕrd 1500 2100017 

1075 Vestby-H°len 6000 2029310c 

1076 H°len-vestby 6000 2029310d 

1077 Moss-svinndal 12000 2110580a 

1078 svinndal-moss 18000 2110580b 

1079 Moss-Sivilforsvaret 36000 2110580d 

1080 Sivilforsv-Moss 36000 2110580c 

1081 Moss-Sperrebotn 36000 2110580e 

1096 Moss-Elvestad-Askim 12000 21100473 

1130 MOSS_RB-DEOR_SKO 30000 2029311c 

1141 Kransen-ÏreÕsen 1000 2110011b 

1142 Kransen-Refsnes 1000 2110012b 

1143 Kransen-Framnes 1500 2110013b 

1144 Kransen-Nes 1500 2110014b 

1145 Kransen-Ramberg 1000 2110015b 

1148 Kransen-Kambo 1500 2100013b 

1149 Kransen-Mosseporten 1000 2100012b 

1150 Kransen-Bresand 1000 2100013b 

1151 Kransen-Varnavn 1500 2100014b 

1152 Kransen-Ïrejordet 1000 2100015b 

1206 Vestby st._Peppersta 30000 2029210a 

1207 SONSVN-MOSSRB 15000 2029311a 

2060 Moss-Frek-Halden 9000 21100100 

 

 
 

Nye Mosseruter er 1061-1074 og 1141-1152. 
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Konsept 2; Fremkommelighet Nordgående havneveg 

Konseptet har samme frekvens og rutestruktur som i referansekonseptet. 

 

Konsept 3; Fremkommelighet Sørgående havneveg\ 

Konseptet har samme frekvens og rutestruktur som i referansekonseptet. 

 

 

Konsept 4; Kollektivkonseptet 

I konsept 4 er lokalrutene i Moss lagt om til pendelstruktur med 10 minutters frekvens. 

Billettprisen på kollektiv er redusert med 20 % på kollektivreiser under 10 km. 

 

Det ligger inne flere kollektivfelt som reduserer reisetiden for bussrutene som går gjennom 

Moss. I kodingen er det kun de aktuelle lokalrutene som har fått forbedringer av 

kollektivfeltene. De resterende langrutene og ekspressrutene ligger fremdeles inn med 

rutetabell for 2010. 

 

 
 

I konsept 4 ligger det inne kollektivtraséer mellom Skredderåsen og Peer Gynts vei (nr 10 på 

konseptskissen), mellom Tronsvikveien og Refsnes (nummer 1) og på Høydaveien (nummer 

5). Det er i tillegg åpnet for kollektiv i begge retninger over Mossefossen (nummer 9) og 

mellom Ekholtveien og Ryggeveien (nummer 6). Nummer 6 er ikke kodet spesielt i modellen 

og gir liten effekt på resultatene.  Nummer 5, 9 og 10 gir en reisetidsreduksjon på 1 minutt, 

mens nummer 1 gir en økning i reisetid på 1 minutt pga lengre rute.  

I tillegg til kollektivtraséer er det kodet inn kollektivfelt langs rv. 19 (nummer 8), mellom 

Flemminghjørnet og Kransen (nummer 7), i Helgerødgaten og over kanalen (nummer 2), i 

Fjordveien (nummer 3) og i Ryggeveien forbi Høyda (nummer 4). Alle disse kollektivfeltene 

gir en redusert reisetid på lokalrutene i Moss på 1 minutt. 
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Pendel 1 Kambo-Kransen-Øreåsen får en redusert reisetid på 5 minutter i forhold til om den 

skulle gått langs rv. 19 uten kollektivfelt og 4 minutter redusert reisetid i forhold til når ruten 

går over Mossefossen. 

 

Pendel 2 Mosseporten-Kransen-Refsnes går fremdeles over Mossefossen i begge retninger og 

får kun redusert reisetiden pga kollektivfeltet over kanalen. Totalt sett får ruten ingen endring 

pga lengre rute mellom Tronsvikveien og Refsnes. 

 

  Rute navn   Frekvens Reisetid 

Pendel 1 Kambo - Nøkkeland - Skredderåsen - Kransen Kransen - Høyden - Øreåsen 10 26 

Pendel 2 Mosseporten - Sykehuset - Verket - Kransen  Kransen - Gimle - Refsnes 10 25 

Pendel 3 Bredsand - Ekholt - Kransen  Kransen - Gimle - Framnes 10 28 

Pendel 4 Varnavegen - Høyden - Kransen Kransen - Gimle - Nes 10 21 

Pendel 5 Ørejordet - Høyden - Kransen  Kransen - Gimle - Orkerød - Ramberg 10 23 

Rute 111 Solgård - Krapfoss - Kransen    10  10 

Rute 222 Son - Sjøhagen - Kransen    10  20 

 

Fra opprinnelig rush ruter i referanse 2040 er rutene 1051-1059, 1065- 1067 og 1305, 1365 og 

1407 slettet og erstattet med ny rutestruktur. 

 

RUTENR RUTENAVN FREKVENS KORTNAVN 

1045 Moss-Sarp-Halden 12000 11100400 

1046 Moss-Halmst-Lark 12000 1110403a 

1047 Moss-Evje-Lark 12000 1110403b 

1048 Gaustad-Moss 12000 11100404 

1049 MossFuglevik-Moss 12000 11100406 

1051 Kambo-Kransen-ÏreÕse 1000 11100001 

1052 Mosepo-Kransen-Refsn 1000 11100002 

1053 Bresand-Kransen-Fram 1000 11100003 

1054 Varnav-Kransen-Nes 1000 11100004 

1055 Ïrejo_krans_Ramberg 1000 11100005 

1056 Son-Kransen 1000 11100006 

1057 SolgÕrd-Kransen 1000 11100007 

1060 Flybuss Moss-Rygge 9000 11100001 

1061 Flybuss rygge Moss 6000 11100002 

1062 Flybuss Frstad-Rygge 9000 11100003 

1063 Flybuss Rygge-Frstad 6000 11100004 

1068 Vestby-De°rveien 12000 1029310e 

1069 Moss-Svinnd- 12000 1110580a 

1070 VÕler krk-Moss 12000 1110580b 

1071 ÏreÕsen_kransen_kamb 1000 1100011 

1072 Refsnes_Kransen_Moss 1000 1100012 

1073 Framnes-Kransen-Bres 1000 1100013 

1074 Nes_Krans_Varna 1000 1100014 

1075 Ramb-Krans-Ïrejo 1000 1100015 

1076 Kransen-Son 1000 1100016 

1077 Kransen-SolgÕrd 1000 1100017 

1086 Moss-Elvestad-Askim 6000 11100473 

1216 H>len sent_Vestby st 6000 1029310d 

2164 Moss-Frek-Halden 6000 11100100 
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Fra opprinnelig lavruter i referanse 204, er rutene 1061-1074, 1075,1076,1268 og 1305 

erstattet med en ny rute struktur. 

 

RUTENR RUTENAVN FREKVENS KORTNAVN 

1052 Flybuss Moss-Rygge 9000 21100001 

1053 Flybuss rygge Moss 6000 21100002 

1054 Flybuss Frstad-Rygge 9000 21100003 

1055 Flybuss Rygge-Frstad 6000 21100004 

1057 Moss-Sarp-Halden 18000 21100400 

1058 Moss-Halmst-Lark 36000 2110403a 

1059 Moss-Evje-Lark 36000 2110403b 

1061 Kambo-Kransen-ÏreÕse 1000 21100011 

1062 Mosepo-Kransen-Refsn 1000 21100012 

1063 Bresand-Kransen-Fram 1000 21100013 

1064 Varnav-Kransen-Nes 1000 21100014 

1065 Ïrejo_krans_Ramberg 1000 21100015 

1066 Son-Kransen 1000 21100016 

1067 SolgÕrd-Kransen 1000 2110017 

1068 ÏreÕsen_kransen_kamb 1000 2100011 

1069 Refsnes_Kransen_Moss 1000 2100012 

1070 Framnes-Kransen-Bres 1000 2100013 

1071 Nes_Krans_Varna 1000 2100014 

1072 Ramb-Krans-Ïrejo 1000 2100015 

1073 Kransen-Son 1000 2100016 

1074 Kransen-SolgÕrd 1000 2100017 

1075 Vestby-H°len 6000 2029310c 

1076 H°len-vestby 6000 2029310d 

1077 Moss-svinndal 12000 2110580a 

1078 svinndal-moss 18000 2110580b 

1079 Moss-Sivilforsvaret 36000 2110580d 

1080 Sivilforsv-Moss 36000 2110580c 

1081 Moss-Sperrebotn 36000 2110580e 

1096 Moss-Elvestad-Askim 12000 21100473 

2060 Moss-Frek-Halden 9000 21100100 

 

Nye Mosseruter i lavtrafikk er 1061-1074. 

 

 

Konsept 5; Kombinert konsept 

På kollektivsiden er konsept 5 en mellomting mellom konsept 1; miljøpakken og konsept 4; 

kollektivkonseptet. 

 

I konseptet er det kodet inn pendel gjennom Moss uten omstigning på Kransen og det ligger 

inne noen nye kollektivfelt og kollektivtraseer som bedrer reisetiden, men frekvensen og 

taksten er lik som i konsept 1; Miljøpakken. 

 

I konsept 5 ligger alle de nye kollektivtraséene inne på lik linje som i konsept 4 og det er 

åpnet for kollektivtrafikk i begge retninger over Mossefossen. Det er kun pendel 2 som går 

over Mossefossen i begge retninger. 

 

Det ligger inne kollektivfelt over kanalbrua med 1 minutt redusert reisetid og kollektivfelt i 

Ryggeveien som reduserer reisetiden med 1 minutt for rutene som går her. 



Side 10 av 26 

 

 

  Rute navn   Frekvens Reisetid 

Pendel 1 Kambo - Nøkkeland - Skredderåsen - Kransen Kransen - Høyden - Øreåsen 10 29 

Pendel 2 Mosseporten - Sykehuset - Verket - Kransen  Kransen - Gimle - Refsnes 10 25 

Pendel 3 Bredsand - Ekholt - Kransen  Kransen - Gimle - Framnes 15 29 

Pendel 4 Varnavegen - Høyden - Kransen Kransen - Gimle - Nes 15 22 

Pendel 5 Ørejordet - Høyden - Kransen  Kransen - Gimle - Orkerød - Ramberg 10 24 

Rute 111 Solgård - Krapfoss - Kransen    15  10 

Rute 222 Son - Sjøhagen - Kransen    15  22 

 

 

Det er de samme rutene i konsept 4 og 5 som er erstattet.   
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Kollektivruter kodet i Konsept 0, Referanse (= kollektivruter i konsept 2 og konsept 3) 

 

Det er tatt utklipp av rutene i rush som har start og stopp i Moss og Rygge. Rutenavn og 

frekvens er tidligere vist i tabell på side 1.  

 

 
Figur 1: Kollektivkoding konsept 0, linje 1046, 1047 og 1049 

 

 
Figur 2: Kollektivkoding konsept 0, linje 1050 
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Figur 3: Kollektivkoding konsept 0, linje 1051 og 1052 

 

 
Figur 4: Kollektivkoding konsept 0, linje 1053 og 1054 
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Figur 5: Kollektivkoding konsept 0, linje 1055, 1056 og 1057 

 

 
Figur 6: Kollektivkoding konsept 0, linje 1058 og 1059 
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Figur 7: Kollektivkoding konsept 0, linje 1065, 1066, 1067 

 

 
Figur 8: Kollektivkoding konsept 0, linje 1070 
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Kollektivruter kodet i konsept 1 

 

 
Figur 9: Kollektivkoding konsept 1, rute 1 og rute 1_2 
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Figur 10: Kollektivkoding konsept 1, rute 2 og rute 2_2 

 

 

 

 
Figur 11: Kollektivkoding konsept 1, rute 3 og rute 3_2 
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Figur 12: Kollektivkoding konsept 1, rute 4 og rute 4_2 

 

 

Denne går nå helt til Nes
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Figur 13: Kollektivkoding konsept 1, rute 5 og rute 5_2 
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Figur 14: Kollektivkoding konsept 1, rute 6 
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Figur 15: Kollektivkoding konsept 7, rute 1 
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Son 
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Kollektivkoding konsept 4 og 5 

 

 

 
Figur 16: Kollektivkoding konsept 5, rute 1 og rute 1_2 
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Figur 17: Kollektivkoding konsept 5, rute 2 og rute 2_2 

 

 

 
Figur 18: Kollektivkoding konsept 5, rute 3 og rute 3_2 
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Figur 19: Kollektivkoding konsept 5, rute 4 og rute 4_2 
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Figur 20: Kollektivkoding konsept 5, rute 5 og rute 5_2 
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Figur 21: Kollektivkoding konsept 5, rute 6  
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Figur 22: Kollektivkoding konsept 5, rute 7 
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