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Saken gjelder: 

 
Behandling av forespørsel fra Østfold fylkeskommune om medfinansiering av bussruten 
Mysen/Oslo/Mysen, med svarfrist 4. juni 2014.  

 

Saksopplysninger 
 
Det vises til vedlagte notat fra Østfold fylkeskommune vedrørende vedtak om busstilbudet Mysen – 
Oslo – Mysen. Nettbuss har varslet nedleggelse av linje 9 som går tur/retur Oslo med mange 
pendlere fra Indre Østfold.   

Det er i notatet satt opp et tilbud fra Nettbuss med totalt 6 turer med de viktigste pendleravgangene 
t/r. Videre er det anført at Spydeberg kommune har om lag 15 % av passasjerantallet. Nettbuss har 
gitt et tilbud på 6,1 mill per år, og billettinntektene kan erfaringsmessig bli på i overkant 3 mill. 
Østfold fylkeskommune kan dekke inntil 50 % av restbehovet for finansiering. Kommunene i Indre 
Østfold bes derfor å dekke øvrig 50 % seg i mellom etter prosentvis passasjertall. 

Fylkeskommunen har fremlagt 3 ulike alternativer for kommunene: 

Alt 1: Samme billettpris som i dag, og Spydeberg kommunes andel på 15 % vil utgjøre 202.500 kr 

Alt 2: Økning i billettpris for mnd.kort med 100 kr, og Spydebergs andel på 15 % vil utgjøre 187.500 kr 

Alt 3: Innberegnet noe trafikkbortfall grunnet færre avganger, og Spydebergs andel på 15 % vil 
utgjøre 285.000 kr. 



 

 

Det vises for øvrig til vedlagt utredning fra fylkeskommunen. 

 

Konklusjon 

Rådmannen er av den oppfatning at kollektivtilbudet bør dekkes av andre en den enkelte kommune, 
men ser samtidig at en kommune som Spydeberg er avhengig av gode forbindelser. Innbyggerne i 
kommunen er i stor grad arbeidspendlende, og dette kjennetegner også våre tilflyttere. For å sikre 
Spydeberg som en attraktiv kommune – også for arbeidspendlere – anser rådmannen det som 
fordelaktig at gode kollektivtilbud opprettholdes.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1.  Spydeberg kommune anser det som viktig å opprettholde busstilbudet mellom Indre 
Østfold og Oslo. 

2. I denne ekstraordinære situasjonen deltar Spydeberg kommune i finansieringen av linje 9 
etter oppsett fra Østfold fylkeskommune alternativ 1, med kostnad 100.000 kr for 2014, og 
100.000 kr for budsjettåret 2015. 

3. Spydeberg kommune mener det er en statlig oppgave å sørge for drift av denne type 
kollektivtilbud, men at nåværende situasjon er ekstraordinær. Kommunen må således være 
med i et spleiselag med fylkeskommunen og kommunene i Indre Østfold, for å sikre denne 
kollektivtransporten for innbyggerne i en overgangsperiode. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Notat fra Østfold fylkeskommune vedrørende vedtak om busstilbudet Mysen – Oslo – Mysen 

 

 

 



NOTAT 

Avklaring og finansiering av busstilbud Mysen-Askim-Oslo 

Innledning- fylkesutvalgets vedtak: 

1. Fylkesrådmannen bes gjennomføre drøftinger med Nettbuss for å klargjøre 
kostnadene ved å videreføre 2-4 avganger på linje 9 fra Mysen til Oslo om morgenen 
og retur om ettermiddagen ut 2014. 

2. Fylkesutvalget ber fylkesordføreren drøfte med kommunene i Indre Østfold en 
kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunene både ved eventuell 
videreføring av linje 9 ut året, og ved eventuell anbud for en varig bussløsning. 

3. Fylkesrådmannen bes også om å få en avklaring fra NSB av hvilken økning i tilbud og 
kapasitet de vil gi i togtilbudet på Østre linje både på kort og lengre sikt. 

4. Basert på disse avklaringene legges sak om eventuell videreføring av busstilbudet 
Mysen- Oslo både på kort og lengere sikt fram for SMK og fylkesutvalget i juni. 

• Anskaffelsesreglement 

En eventuell ny avtale med Nettbuss for 6 eller 12 mnd vil være en direktekjøpsavtale og vil derfor 
ikke være i overenstemmelse med lov om offentlige anskaffelsen. Vi vil imidlertid starte en 
anbudsprosess høsten 2014 for å kunne ha på plass en langsiktig avtale i 2015 hvis 
samarbeidspartene blir enige om dette. Det er imidlertid alltid en risiko for at en henvendelse til 
Klageorganet for offentlige anskaffelser vil medføre et overtredelsesgebyr (inntil15% av kontraktens 
verdi eller inntil 0,9 mill). 

• Tilbudet 

Forslaget fra Nettbuss omfatter de 3 pendleravgangene som i dag har flest reisende t/r Mysen- Oslo 
morgen og ettermiddag- totalt 6 turer i hver retning. Tilbudet vil også styrke lokaltilbudet på 
strekningen Mysen- Hobøl. 

Rutetabell 

Mysen - Askim - Oslo 

Mandag- fredag 

Ramstadveien 05:40 06:10 07:10 13:40 14:10 14:40 

Mysen 05:50 06:20 07:20 13:50 14:20 14:50 

Askim 06:10 06:40 07:40 14:10 14:40 15:10 

Spydeberg 06:20 06:50 07:50 14:20 14:50 15:20 . 

Elvestad 06:28 06:58 07:58 14:28 14:58 15:28 

Oslo Bussterminal 07:15 07:45 08:45 15:10 15:40 16:01 



Oslo-Mysen -Askim 

Mandag- fredag 

Oslo Bussterminal 07:30 08.00 09:00 15:30 16:00 16:30 

Elvestad 08:07 08:37 09:37 16:12 16:42 17:12 

Spydeberg 08:15 08:45 09:45 16:20 16:50 17:20 

Askim 08:25 08:55 09:55 16:35 17:00 17:35 

Mysen 08:45 09:15 10:15 16:55 17:20 17:55 

Ramstadveien 08:55 09:25 10:25 17:05 17:30 18:00 

Priser og betingelser 

Siden inntektsrisikoen er betydelig, har Nettbuss lagt til grunn hovedprinsippene i en bruttoavtale, 
dvs. at alle inntektene tilfaller ØKT og at Nettbuss mottar en fast godtgjørelse pr. km. for utført 
produksjon, jfr. øvrige avtaler internt i Østfold. 

Det er likevel lagt til grunn at informasjon- og salgsarbeid, markedsaktiviteter mv i hovedsak tilligger 
Nettbuss {følger TIM Ekspress-konseptet som i dag}, men at ØKT og kommunene står fritt til å 
gjennomføre ytterligere aktiviteter. Det er samtidig forutsatt at dagens kort- og billettordninger 
videreføres. Det innebærer at ØKT's billettsystem og priser benyttes lokalt i Østfold, mens Nettbuss 
sitt system benyttes for øvrige reiser. 

Prisen for foreslått rutetilbud er kr 6,1 mill. pr år {beregnet for 250 hverdager). Dette gir en pris pr 
km på om lag 24,- kr. Nettbuss foreslår at eventuelle ekstraavganger {dubleringer) utover avtalt 
produksjon godtgjøres med en fast pris på kr 3.960,- pr tur. 

Billettinntektene dokumenteres sammen med den månedlige godtgjørelsen. 

Tilbudet vil fortsatt bli trafikkert med bussmateriell som er profilert med TIM Ekspressen. 

Avtalens varighet er ut 2014, med en gjensidig opsjon på å forlenge avtalen med 6 mnd. Ved 
eventuell forlengelse vil godtgjørelsen reguleres 1. januar 2015 etter samme prinsipp som i øvrige 
kontrakter i Østfold. 

Nettbuss sin vurdering av tilbudet er at dette vil være tilstrekkelig for mange om morgenen, men for 
lite fleksibelt om ettermiddagen. Dagens returreiser fra Oslo er sprett på mange ettermiddags- og 
kveldsavganger i hele tidsrommet kl1500- 1930. 

Bi/lett- og kortpriser 

Voksen enkeltbillett på bussen mellom Mysen/ Askim og Oslo koster kr 135,-/115,- mens ordinært 30 
dagers periodekort koster kr 2.130,-/1.870,-. Tilsvarende på toget er kr 145,-/126 og 2.258,- /1.963. 

Betalingsvilligheten synker med redusert tilbud, og vi risikerer bortfall av passasjerer ved å øke 
prisene utover prisene med NSB. NSB vil også sette inn direktebusser mellom mange av stasjonene 
langs Østre linje i anleggsperioden som starter i juni, og vil sånn sett ha et bedre tilbud enn 
TIM Ekspressen. 

• Dagens etterspørsel og inntekter 

Passasjerantall fordelt på kommuner 

Basert på passasjertall fra mars 2014 får vi følgende fordeling av reisende på de tre aktuelle 
tur/retur-avgangene til og fra Oslo; 

Eidsberg; 650 passasjerer 15% 
Askim; 2.500 passasjerer 60% 
Spydeberg; 650 passasjerer 15% 
Hobøl; 400 passasjerer 10% 



Det er i tallmaterialet ikke mulig å lese ut fra hvor passasjerene kommer fra (kommune). Tallene 
angir derfor hvor de går på/av bussen (holdeplass). Dette innebærer at passasjerer ført under f.eks. 
Eidsberg kan komme fra f.eks. Marker eller Trøgstad. 

Inntekter 

Dagens tilbud har billettinntekter på ca. 3,4 mill. for fylkeskryssende trafikk (gjelder de aktuelle 3 
tur/retur- avgangene). l tillegg kommer lokale reiser både i Østfold og Akershus/Oslo. Nettbuss har i 
dag en avtale med Ruter om lokaltrafikk i Akershus og Oslo på om lag kr 0,8 mil pr år (ca kr 40 pr 
passasjer). Vi har foreløpig ikke fått en avklaring fra Ruter om en eventuell videreføring av en slik 
avtale. 

Vi har ikke en god oversikt over inntekter fra lokalt reisende i Østfold, men Linje 9 har totalt sett hatt 
nærmere 10.000 lokale reiser pr mnd. 

• Kostnader og inntekter nytt tilbud 

Dagens og forventet inntektsnivå 

Nettbuss har gitt et tilbud på en bruttokontrakt på totalt kr. 6,1 mill. pr. år {250 dager). En slik 
bruttokontrakt innebærer at kjøper får samtlige inntekter, og derigjennom bærer inntektsansvaret 
og ansvaret for nettokostnaden ved tilbudet. 

Med en slik innretning er det nå ikke mulig å fastsette den endelige kostanden for tilbudet. Vi har 
derfor i det videre lagt til grunn noen ulike forutsetninger/beregninger: 

Vi har ikke lagt inn at avtalen med Ruter videreføres. 
Inntektene fra lokale reiser er holdt utenfor avtalen 
For ett av alternativene er prisene på mnd. kort økt med kr. 100,-. Dette innebærer at prisen 
blir identisk med månedskortprisen på tog. Det er ikke tatt høyde for at det blir færre 
passasjerer ved en slik prisøkning. 

Alt 1: Uendrede inntekter. 

Kostnad kr. 6.1 mill.- inntekter kr. 3.4 mill.= Nto kostnad {finansieringsbehov) kr. 2.7 mill. 

Alt 2: Uendrede inntekter mf prisøkning kr. 100,-

Kostnad kr. 6.1 mill.- inntekter kr. 3.6 mill.= Nto kostnad {finasieringsbehov) kr. 2.5 mill. 

Alt. 3: Trafikkbortfall35% pga færre avganger/direktebusser med NSB. 

Kostnad kr. 6.1 mill.- inntekter kr. 2.3 mill.= Nto kostnad {finasieringsbehov) kr. 3.8 mill. 

Det er forutsatt at lokalt reisende i Østfold fortsatt skal kunne benytte tilbudet. Vi har ikke foreslått 
en fordeling av disse inntektene. Vi foreslår at det ikke tas hensyn til disse inntektene i det 
midlertidige tilbudet siden dette trolig er relativt begrenset, selv om det totale passasjertallet i dag er 
betydelig (mange skoleelever som må bruke andre tilbud) . Andre årsaker er at beregningen er 
krevende siden kundene kan benytte samme billett- og kortprodukter på alle tilbud i Østfold, og at 
ØFK har en del kostnader som ikke er tatt med i tilbudet fra Nettbuss, herunder investering og drift 
av billett- og informasjonssystem samt ansvar for inngåelse og oppfølging av avtalen. 

• Avtale 

Vi foreslår en avtale med kommunene som baserer seg på en fordeling med 50% på fylkeskommunen 
og 50% på kommunene. l avtalen legges det til grunn en bruttoavtale dvs. at den endelige kostnaden 
ved tilbudet ikke blir kjent før man har oversikt over de reelle inntektene på tilbudet. Med bakgrunn i 
de forutsetningene som er lagt til grunn kan det totale finansieringsbehovet variere fra kr. 2.5 mill. til 
kr. 3.8 mill. på årsbasis. 

Med en fordeling av kostnadene med 50% på fylkeskommunen og 50% på kommunene vil dette 
utgjøre et finansieringsbehov i størrelse kr. 1.25 mill. -1.90 mill. på henholdsvis fylkeskommunen og 
kommunene. 



Vi anbefaler forøvrig at det inngås en avtale for perioden frem til l. januar 2015 med mulighet for 
forlengelse i ytterligere 6 mnd. Videre drift bør avklares innen 1. november, både ift. forlengelse av 
avtalen for 6 mnd. men også for å starte en eventuell anbudsprosess med mål om driftsstart 
sommeren 2015. 



'l\ -
HOBØL STATLIGE ASYLMOTTAK 

Hobøl , 9. mai 2014 

Vedr. opphør av busstilbud Oslo-Mysen-Oslo 

Vi er gjo1t kjent med, gjennom oppslag i media, at ovennevnte tilbud skal opphøre fra 23 . juni 2014. 
For Hobøl mottak og dets beboere vil dette kunne få dramatiske konsekvenser på :flere måter og 
områder. Mottaket har 150 beboere i alle aldre, dvs. både barn, unge, småbarnsfamilier, voksne og 
eldre, samt :flere personer med ulike funksjonshemminger, psykiske lidelser mv. I tillegg har 
mottaket mellom 25 og 30 ansatte hvorav flere benytter eksisterende busstilbud for å komme seg til 
og fra jobb. Flere besøkende, både beboeres venner og familiemedlemmer, samt andre besøkende 
som avholder infonnasjons- og orienteringsmøter ved mottaket, benytter nevnte busstilbud. 

Mottakets plassering i Elvestadkrysset gjør at et opphør av busstilbudet vil få store konsekvenser for 
samtlige beboere på ulikt vis. Deres mulighet til generell adspredelse ved å kunne ta bussen enten 
til Spydeberg, Askim eller til Oslo vil bli borte. Beboerne benytter bussen både for å gjøre diverse 
nødvendige innkjøp, for å opprettholde kontakt med venner og slekt, for besøk til kirker og moske 
mv. De aller fleste beboere over 18 år vil også ha behov for å utføre helt nødvendige ærender !tas 
offentlige instanser som politiet i Askim og Ski, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Innvandrings- og 
mangfoldighetsdirektoratet (IMDi) i Oslo, Folkeregisteret mfl . 

Svært mange beboere benytter bussen daglig for tilgang på diverse helsetjenester, ved Hobøl 
legekontor, og ved tannlege- og fysioterapitilbud på Knapstad. Mange beboere henvises fra 
Ringvoll klinikken og Hobøl legekontor for blodprøvetaking ved Askim sykehus, samt at beboerne 
må benytte legevakten i Askim etter at legekontorene er stengt. 

Alle beboere over 18 (og mellom 16 og 18 år hvis en ikke har annet skoletilbud), har rett til 
norskundervisning ved voksenopplæringen i Askim, med mindre de har endelig avslag på sin 
asylsøknad eller har såkalt Dublin-status (dvs. har søkt asyl i mmet Schengenland). Vår erfaring 
over flere år viser at dette til en hver tid kan gjelde minst halvparten av beboergruppen. Beboerne 
reiser daglig med Nettbuss fram og tilbake mellom Elvestad og voksenopplæringen i Askim. 

Flere foreldre benytter også nevnte buss daglig forfølge av bam til bameltage på Knapstad, samt 
at foreldrene returnerer med første buss etter levering av barna. Foreldrene gjennomfører samme 
reise på ettermiddagen for henting av barna. 

Et totalt opphør, eventuelt redusert busstilbud, vil få store konsekvenser for driften av mottaket og 
for at våre beboere skal kunne ivareta egne interesser, samt utføre helt nødvendige oppgaver i 
nærmiljøet. 

Vem1lig hilsen -
Hobol~tatlige(9sylmottak m/tilrettelagt avd 
~3cF--«~Y\ 

Olav Strand 

Hobøl statlige asylmottak 

Hobølveien 100 
N-1827 Hobøl 

Telefon : 69924222 
Telefax: 69924221 
Vakttlf: 92046024 

Organisasjonsnr: 982257891 
E-post: mottak@hobolmottak.no 
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