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1. Hvorfor er fremkommelighet for 
kollektivtransport viktig? 

FNs bærekraftsmål gir en overordnet ramme for 
framtidens løsninger. Bærekraftig bevegelses-
frihet handler om å legge til rette for et godt liv, 
sosial rettferdighet og en god by- og  
regionutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Bevegelsesfrihet binder mennesker og aktiviteter 
sammen og er nødvendig i et moderne samfunn. 
Samtidig medfører transport store miljø- og klima-
utfordringer. Transportsektoren er ansvarlig for 
ca. 25% av klimagassutslippene i Norge, og 
utslippene øker mer og mer for hvert år. I tillegg 
kommer andre miljøproblemer knyttet til  

luftforurensning, støy, vibrasjoner, jord- og 
vannforurensning, inngrep i by- og naturland-
skapet, barrierer og arealbruk samt økt energi-
forbruk. Et viktig aspekt ved transport er at det 
krever mye areal. Dette forsterker behovet for 
helhetlige løsninger. 
 
Med befolkningsvekst og dagens kapasitet i  
transportsystemet, vil en bilbasert trafikkvekst gi 
dårlig framkommelighet for privatbiler, kollektiv-
trafikken og næringstransporten i Osloregionen. 
De som bor i regionen, vil oppleve økt lokal  
luft- og støyforurensing og flere arealkonflikter 
som følge av økt veitrafikk. 
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«Bussen var forsinket, kom for seint til

 

legetimen.» 

 

«Forsinket buss med 6 minutter som gir meg 
ekstra gangvei på over en kilometer eller 
20 minutters ekstra ventetid fordi jeg ikke

 

rekker forbindelsen fra Hauketo»

«Atter en gang står datteren min å venter 
på bussen, det sto at den skulle komme

 

7:47, telte ned men kom ikke. Den som 
så skulle ha kommet kom heller ikke. Hun

 

kommer atter en gang forsent, noe som 
betyr fraværsregistrering»

Selv om klimagassutslippene reduseres når bilene 
elektrifiseres, vil uansett arealbruk til transport 
være en sentral utfordring. Modellberegninger har 
indikert at en konsekvens av elektrifiseringen kan 
bli en økt bilandel og dermed forsterkes areal- 
utfordringen og fremkommelighetsproblemene 
knyttet til transport. Dette er et større problem i 
tettbygde strøk enn der arealknappheten ikke er 
like stor. Nullvekstmålet sier: I byområdene skal 
klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy 
reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at 
veksten i persontransporten tas med kollektiv- 
transport, sykling og gange. Målet ligger til grunn 
for arbeidet med med areal- og transport- 
planlegging i Osloområdet. En forutsetning  
for å nå målet er en kapasitetsterk  
og attraktiv kollektivtransport.

Dårlig fremkommelighet for kollektivtransporten 
påvirker folks hverdagsliv. For de fleste er reisen 
ikke et mål i seg selv, men et middel for å komme 
fra A til B på en raskest mulig måte. Tid oppleves 
for mange som et knapt gode. Gjennom å forbedre 
fremkommeligheten reduseres selve reisetiden og 
kollektivtransportens konkurrensekraft  
sammenlignet med personbil styrkes. 

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for de 
reisende. Dette gjelder både den usikkerheten 
som de reisende opplever fordi de er usikre på om 
de vil komme fram i tide, og den faktiske  
forsinkelsen som oppstår. I analyser kommer det 
frem at ulempe knyttet til forsinkelser er beregnet 
til å være 2,5 til 6 ganger så belastende som selve 

Figur 1: Kundehendvendelser

reisetiden. Det vil si at det å fjerne ett minutt av 
denne typen forsinkelse tilsvarer mellom 2,5-6 
minutter kortere reisetid. Bedre fremkommelighet 
reduserer forsinkelser, som igjen gir redusert 
reisekostnad for reisende. Redusert forsinkelse 
som følge av god fremkommelighet gjør også 
omstigninger mer pålitelig. 
 
Gjennom å forbedre fremkommeligheten 
effektiviseres også kollektivtransporten gjennom 
bedre utnyttelse av vognparken, noe som gir 
mulighet for å gi økt tilbud med samme antall 
busser. Busser som ikke står i kø kan kjøre flere 
turer i løpet av en time enn en buss i kø kan, og 
det samme antall busser vil kunne tilby en høyere 
frekvens til omtrent samme kostnad. På denne 
måten gir bedre fremkommelighet for kollektiv- 
trafikken både nytte for trafikantene og bedrifts- 
økonomiske fordeler for transportøren. Frekvens 
har stor betydning for hvor attraktiv kollektiv-
transporten er. Med «rullende fortau», altså at det 
er en avgang minst hvert 7,5 minutt, kan reisende 
slippe å måtte planlegge hvilken avgang man skal 
ta, fordi ventetiden uansett er kort. Med rullende 
fortau er det opp til 20% flere som velger  
kollektivtransport enn dersom frekvensen er 
lavere. (Lunke og Fearnley TØI rapport 1712/2019).

God fremkommelighet er en viktig faktor for at 
Oslo og Viken skal være en attraktiv bo- og 
arbeidsmarkedsregion. En del strekninger hvor det 
kjører kollektivtrafikk er i dag preget av  
utfordringer med fremkommelighet, særlig i 
rushtid. Dette er uheldig når vi vet at høy frekvens, 
punktlighet og rask reisetid er av stor betydning 
for hvor attraktivt kollektivtilbudet oppleves. 
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2. Styringsgruppen for Oslopakke 3 vil 
styrke satsingen på fremkommelighet

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre fremkommeligheten for 
kollektivtrafikken. Mange fremkommelighetstiltak er 
gjennomført de siste tiårene, men det er fortsatt behov for å 
jobbe systematisk og målrettet. Utfordringene endrer seg over 
tid, og det gjør også mulighetene for hva slags type tiltak som er 
aktuelle å gjennomføre.
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Styringsgruppen for Oslopakke 3 ønsker å styrke 
satsingen på fremkommelighet for kollektiv- 
trafikken på kommunale, fylkeskommunale og 
statlige veier i bybåndet. Styringsgruppen er 
derfor enig om et felles oppdrag til Ruter, Oslo, 
Viken, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen 
om å utrede tiltak for å bedre fremkommelighet 
for kollektivtransport, om nødvendig på 
bekostning av privatbiler, herunder bruk av smart 
trafikkstyring. Styringsgruppen har bedt om at det 
lages en felles handlingsplan for  
fremkommelighetstiltak. 
 
På bakgrunn av dette ble notatet  
«Fremkommelighet kollektivtrafikk» laget 
(18.01.21). Notatet viser en oversikt over planer og 
pågående vurderinger og beskriver hvilke  
utfordringer de ulike veiholderne opplever og 
enkelte strategiske vurderinger som vil være viktig 
å ta med videre i arbeidet med utarbeidelse av en 
handlingsplan for fremkommelighetstiltak.
 
Ruter har fått i oppdrag å koordinere det videre 
arbeidet med grunnlaget for en handlingsplan for 
fremkommelighet i de viktigste korridorene i 
bybåndet uavhengig av om det er på kommunale, 
fylkeskommunale eller statlige veier.

Det er også et ønske å se på muligheten for  
virkemidler ut over å forbedre infrastrukturen. Det 
skal vurderes om trekk ved utviklingen allerede nå 
bør sikres i handlingsplanen. Oppdraget 
innebærer også å se på hvordan systemer, rutiner 
og organiseringen kan sikre effektiv deling av 
data. Dette innebærer en beskrivelse av 
eventuelle utfordringer med dagens system og en 
vurdering av hva som kan forbedres. 

Oppdraget er delt inn i følgende punkter:

1. Identifisere hovedtraséer for kollektivtransport 
i bybåndet, 

2. Beskrive hvordan fremkommelighten er for de 
identifiserte hovedtraseene

3.  Beskrive mulige tiltak for å forbedre 
fremkommeligheten

4. Beskrive tiltakenes effekt 

5.  Gjøre forenklede kostnadsvurderinger 

6.  Gjøre forenklede samfunnsøkonomiske 
analyser.
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3. Hovedtraséer for  
kollektivtransport i bybåndet

Den geografiske avgrensningen for denne utredninger er 
bybåndet, det vil si det sammenhengende området mellom Oslo 
og Asker, Lillestrøm og Ski. Området har forskjellig arealbruk, 
utfordringer og et ulikt kollektivtilbud.
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Figur 1: Utredningen har fokusert på bybåndet som er markert med gult på kartet 
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I neste steg ble disse traseene vurdert etter skjønn 
med tanke på flere faktorer: 
• Traseens funksjon og rolle i kollektivsystemet 

• Traseens funksjon i veisystemet 

• Sammenkobling av markedsområder 

• Sammenheng og struktur 

I tillegg har vi vurdert overlappende, parallelle 
kollektivtilbud, f. eks banebaserte systemer. I 
knutepunktene (Asker, Sandvika, Lysaker,  
Lillestrøm og Ski) er hovedtraseene definert  
som hovedveiene for kollektivtransporten  
inn til knutepunktene.
 
Definisjonen av hovedtraseene tar utgangspunkt i 
dagens tilbud. Hovedtraseen kan bli endret i 
fremtiden, blant annet som følge av ny byutvikling 
og større omlegging av ruter. Omlegging av ruter 
kan for eksempel komme som en følge av bedre 
fremkommelighet i traseer som man i dag ikke 
bruker på grunn av dårlig fremkommelighet.

Denne illustrasjonen er laget av Rambøll

Figur 2: Definerte hovedtraséer i bybåndet

Fremkommelighetsproblemer skyldes mest 
sannsynlig ulike faktorer, og hvilke tiltak som er 
hensiktsmessige vil også variere. For eksempel 
påvirkes fremkommeligheten i indre by av et 
komplekst trafikkbilde med mange ulike former for 
mobilitet som skal prioriteres, mens den på 
traséene mellom Oslo og Viken i stor grad påvirkes 
av konflikter med biltrafikk. Inn mot de regionale 
byene påvirkes fremkommeligheten av både 
biltrafikk og andre trafikantgrupper. 

Hovedtraséene er derfor delt opp i tre kategorier: 
• I indre by 

• Mellom Oslo og Viken 

• Inn til regionbyene

Hovedtraséer er blitt definert gjennom en stegvis 
prosess.
 
Først ble det tatt utgangspunkt i det som Ruter har 
definert som hovedlinjer. Deretter ble antall 
avganger i alle traseer kartlagt. Alle traseer med 
over 30 avganger i timen ble videre med til neste 
steg. Traseer med færre avganger ble vurdert for 
seg. På denne måten er det sikret at de store 
passasjererstrømmene blir med i utvalget av 
hovedtraséer.
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4. Status for fremkommelighet

Det er utfordrende å gi en status for kollektivtrafikken. Et 
øyeblikksbilde av en dag i rushtiden kan være annerledes enn 
om man ser på situasjonen over en uke, eller over et helt år. For å 
få et representativt utvalg og en beskrivelse av situasjonen som 
ikke er preget av korte avvik, er data fra makstimen i to måneder 
(februar-mars) i 2019 benyttet. Makstimen vil si den timen i 
døgnet med mest trafikk i veinettet. 
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Å kun bruke én variabel for å beskrive status for 
fremkommelighet gir begrenset informasjon. 
Målet for kollektivtrafikken er å gi kundene en 
effektiv og forutsigbar reise. Vi har derfor valgt å 
bruke både forsinkelse og forutsigbarhet for å 
belyse situasjonen. I denne rapporten er status for 
fremkommelighet vist for hovedtraseer i 
bybåndet, som er et stort område. Det betyr at det 
blir tidkrevende med detaljerte analyser for så 
mange strekninger. Ved analyser av en bestemt 
strekning eller linje er det større muligheter for å 
gå i dybden og gjøre flere analyser. Disse er 
beskrevet i kapittel 4.3.

4.1 Forsinkelse

Kjøretidsforsinkelse er definert som forskjellen i 
kjøretid mellom faktisk kjøretid i makstimen i 
rushtid og ideal kjøretid på strekningen1. I denne 
studien er perioden satt til februar og mars 2019. 

Ideal kjøretid: 
Kjøretid uten forsinkelse. For å gjøre et anslag 
på ideal kjøretid har vi brukt 10-persentilen av 
alle registreringer på strekning i hele perioden 
kjøretid er registrert.

10-persentil: 
Den kjøretiden som er raskere enn 90% og 
tregere enn 10% av avgangene.

90-persentil: 
Den kjøretid som er tregere enn 90% og 
raskere enn 10% av avgangene.

Kjøretid:
Kjøretid mellom holdeplassene, oppholdstid 
på holdeplass er ikke inkludert.

Reisetid:
Kjøretid pluss oppholdstid på holdeplass.

Forsinkelsene er vist i kart gjennom at strek-
ningene er kategorisert ut ifra hvor stor prosentvis 
forsinkelse det er på strekningen sammenlignet 
med idealtiden. Det gjør det mulig å sammenligne 
forsinkelsen på strekninger med ulik kjørelengde. 

Forsinkelsene er kategorisert i ulike kategorier:  

• 0 – 10 % forsinkelse  

• 10 – 25 % forsinkelse  

• 25 – 50 % forsinkelse  

• 50 % forsinkelse eller mer  

Fordeler med denne metoden er:  

• Bruker data som allerede er tilgjengelig i 
sanntidssystemet til Ruter, noe som forenkler 
datauttaket og er effektivt i analysesammenheng.

• Metoden er etablert over lengre tid og kjent blant 
miljøene som gjør slike analyser. 

• Bruk av 10/90- persentil (versus å bruke min- og 
maksimumsverdi) minimerer den statistiske 
effekten av feilregistreringer, feilkilder og 
ekstremverdier.

  
Ulempene med denne metoden er:  

• Idealtiden kan variere etter når datauttaket er 
gjort og over hvor lang tidsperiode data er tatt ut. 
Dette kan påvirke resultater knyttet til vurdering 
over tid av både måloppnåelse og kvalitet, samt 
evt. evaluering av tiltak etablert over lengre tid.

• Faktisk kjøretid er påvirket av planlagt kjøretid. 
Førere kjører ikke før oppsatt rutetid og i perioder 
med mindre trafikk retter fører seg etter rutetiden 
fremfor hva som er mulig i trafikken. Dette kan gi 
en feilaktig idealtid for en strekning. 

• På strekninger hvor det er tett mellom 
holdeplassene er en større andel av kjøretiden 
akselerasjon og nedbremsing. Å stoppe eller å 
ikke stoppe har dermed større påvirkning på 
kjøretiden på disse strekningene enn der det er 
lang holdeplassavstand. Om idealtiden 
(10-persentilen) er kjøring uten stopp, vil 
forskjellen mellom idealtid og 90-persentil er 
dermed større på korte strekninger. 

Forsinkelsen forteller oss ikke hvor stor spredning 
det er i kjøretidene, altså hvor punktlig kollektiv-
trafikken er på en strekning. Dette ser vi på når vi 
vurderer forutsigbarhet. For å vurdere  
fremkommelighet bør man se på både forsinkelse 
og forutsigbarhet for en strekning.

En enkel, overordnet analyse av linje 21 
(Tjuvholmen-Helsfyr) viser at om bussen skulle 
kjøre på idealtid skulle rutetabellen fra start- 
holdeplass til endeholdeplass kunne justeres 
ned med 5 minutter i en retning og 3 minutter 
i den andre retningen og dermed reduseres 
også reguleringstiden. Det betyr at man totalt 
sett kan spare inn 3 busser, og en kostnad på 
omtrent 7 mill. kr per år.
 
Tilsvarende tall for linje 23 (Lysaker-Simens-
bråten) er at tiden fra start- til endeholdeplass 
kan justeres ned med ca 3,5 minutter i begge 
retninger. Totalt kan man spare inn 2 busser og 
3 mill. kr per år.
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Det er laget illustrasjoner for å gi et overblikk over 
situasjonen for våren 2019. Kartene er laget basert 
på kjøretidsdata som finnes tilgjengelig. I enkelte 
tilfeller er det vanskelig å skille mellom inngående 
og utgående trafikk. På de fleste strekninger vises 

Figur 3: Forsinkelse i morgenrush. Vises som prosent av idealtid.

kjørefelt med størst forsinkelse i illustrasjonene 
under. I vedlegg 1 vises mer detaljerte  
illustrasjoner av forsinkelse i regionbyene og Oslo 
Indre by. Det er i tillegg laget egne illustrasjoner 
for trikken. 

Figur 4: Forsinkelse i ettermiddagsrush. Vises som prosent av idealtid. 
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For enkelte områder mangler det data. Dette er 
områder hvor det er gjort endringer i  
linjestrukturen mellom 2019 og 2021.

Situasjonen kan virke verre i ettermiddagsrush enn 
i morgenrush, men dette kan også være et resultat 
av at den reelle rushtidsperioden er kortere på 
morgenen enn på ettermiddagen slik at flere 
avganger innenfor makstimen blir forsinket på 
ettermiddagen. Kartene forteller oss derfor ikke 
nødvendigvis i hvilken rushtidsperiode  
forsinkelsene er størst i antall sekunder. 
 
Kartene viser at kollektivtrafikken har stor  
forsinkelse i alle de regionale knutepunktene, hvor 
alle preges av forsinkelser over 50% av idealtiden 
i en rushtidsperiode. I Oslo ser vi for eksempel 
store forsinkelser på ringveiene og på Carl Berner. 
I Ytre by er det særlig traseer langs Ring 3, på 
Ryen, i Hauketo-området og mellom Tveita og 
Trasop som utpeker seg.
 

I Vest er det store fremkommelighetsproblemer på 
Slemmestadveien/Holmen, rundt Asker stasjon og 
Sandvika. I Nordøst er det inn og ut av Lillestrøm 
bussterminal, Lillestrøm sentrum, Karihaugen og 
Kalbakken som utpeker seg. I sør er det innfarts-
veiene til Ski stasjon som har stor forsinkelse.
 
Mange strekninger har kollektivfelt, men også 
forsinkelser over 25% av idealtid. Grunnen til dette 
er trolig at kollektivfeltene opphører ved ramper, 
samt at kollektivfeltene til dels er fylt opp med 
el-biler. 

For noen av strekningene med høy forsinkelse 
foreligger det planer for, eller har vært ombygging 
i 2020 eller 2021. På disse strekningene er det 
ikke foreslått tiltak på i denne rapporten. Det er 
heller ikke foreslått tiltak på strekninger hvor vi 
mistenker at forsinkelsen skyldes feilregistreringer.
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Liten variasjon: God forutsigbarhet Stor variasjon: Dårlig forutsigbarhet

4.2 Forutsigbarhet  

Forutsigbarhet for kollektivtrafikken betyr at buss 
og trikk skal bruke like lang tid hver gang, det vil si 
fravær av variasjon i reisetiden. Stor variasjon 
betyr lav forutsigbarhet og liten variasjon betyr 
høy forutsigbarhet. Høy forutsigbarhet gjør det 
enklere å lage en rutetabell som stemmer overens 
med virkeligheten og de reisende opplever at 
kollektivtilbudet er pålitelig og punktlig. Lav  
forutsigbarhet vil på den andre siden bety at de 
reisende vil måtte ta høyde for variasjonen når de 
skal planlegge en reise for å være sikre på å 
komme fram i tide.
 
Forutsigbarheten kan dermed måles i variasjonen 
av forsinkelsen. Ved analyse av for eksempel en 
linje er det vanlig å vise hvor mye forsinkelsene 
varierer ved å vise alle verdiene i et diagram. 
Y-aksen viser antall avganger og x-aksen viser 
antall minutters forsinkelse. En høy og smal 
normalfordeling betyr at det er liten variasjon 
mellom avgangene i kjøretid, mens en lav og bred 
fordeling viser at det er stor variasjon. 

I dette arbeidet skal vi vise et overordnet bilde av 
forutsigbarhet. Det blir for omfattende å vise 
hvordan forsinkelsen fordeler seg på hver 
strekning. Hvor stor variasjonen er har vi derfor 
uttrykt gjennom å regne ut 90-persentilen minus 
idealtiden delt på idealtiden, multiplisert med 100, 
se figur nedenfor.

Dette gir et grovt bilde, men er en indikasjon på 
hvor mye forsinkelsen varierer. For å kunne vise 
dette grove bildet på kart har vi delt inn hvor stor 
prosentvis forskjell det er på 90-persentilen og 
idealtiden i fire ulike kategorier.

Figur 5: To eksempler på fordeling av reisetider. Liten variasjon til venstre og stor variasjon til høyre.

100Variasjon = *
(90persentil - Idealtid)

Idealtid
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Eksemplet ovenfor viser hvordan variasjonen er 
ulik for strekningen Nordstrand bad-Vølund i 
retning mot og fra Oslo sentrum på  
ettermiddagen. Retning mot sentrum har god 
fremkommelighet, men i den andre retningen 
oppstår det ofte forsinkelse. Det er altså større 
variasjon i reisetid fra sentrum. Figuren over viser 
median og 90-persentil i forhold til idealtid for 
begge fordelingene. Begge retningene er 650 
meter og har omtrent lik idealtid, 48 sekunder.  
Mot sentrum (Nordstrand bad-Vølund) er det 
kollektivfelt. På ettermiddagen er det dessuten 
mot rushtrafikken. Disse to faktorene gjør at  
variasjonen er lavere enn i den andre retningen  
på samme tidspunkt.

Figur 6: Fordeling av reisetider for strekningen Nordstrand bad-Vølund fra og mot Oslo sentrum, i ettermiddagsrush, feb-mars 2019. Fordelingen 
er skissert på bakgrunn av data om min, maks, median, 10- og 90-persentiler
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Figur 7: Variasjon i kjøretider i morgenrush 

Figur 8: Variasjon i kjøretider i ettermiddagsrush 
Det er laget mer detaljerte kart for de regionale knutepunktene og indre by, se vedlegg 2. 

Variasjonen på hovedtraséene 

Kartene viser at det er prosentvis store forskjeller 
mellom 90-persentil og idealtid på mange  
strekninger i bybåndet. Forsinkelse og variasjon 
må ses i sammenheng.
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Forutsigbarhet veies mot rask reisetid:  
Forutsigbarhet forteller oss hvor punktlig 
kollektivtrafikken er. En utfordring med forut-
sigbarhet som indikator er at måloppnåelsen 
kan påvirkes med å justere rutetiden gjennom 
å legge på tid og lage en romsligere tidstabell. 
Ulempen med å justere tidstabellen er at 
reisetiden blir lengre, noe som kommer i 
konflikt med kundenes behov for raske reiser 
med kollektivtransport. Det er derfor viktig å 
avveie reisetid og forutsigbarhet opp mot 
hverandre og prøve å finne den best mulige 
balanse. Ved å fokusere på begge sider, rask 
reisetid og forutsigbarhet, unngås det at den 
ene siden bedres på bekostning av den andre. 
Fremkommelighetstiltak gjør at både  
reisetiden og forutsigbarheten blir bedre.

4.3 Flere mulige analyser av 
fremkommelighet
 
I dette arbeidet er fremkommeligheten på  
hovedtraseer i et stort geografisk område 
kartlagt. På grunn av omfanget av strekninger  
har det ikke vært mulig å gjøre detaljerte analyser 
av alle relevante parametere innenfor tidsrammen 
for prosjektet. Eksempel på andre analyser er 
relativ reisetid mellom kollektivtransport og bil  
og gjennomsnittlig hastighet for linjen eller  
strekningen man analyserer.

Variasjon er i dette prosjektet vist på et 
overordnet nivå. Det er mulig å gå mer i dybden 
og se mer i detalj på hvordan forsinkelsene 
fordeler seg. Da kan man få informasjon om det er 
mange avganger som har “liten” forsinkelse eller 
få avganger som har “stor” forsinkelse. Den 
prosentvise variasjonen kan vise det samme i 
begge tilfellene.

I denne rapporten er kun kjøretid analysert. Det 
finnes et stort potensiale å forbedre reisetiden 
gjennom å se på oppholdstid og holdeplass-
struktur. Å redusere antall holdeplasser er et av de 
mest effektfulle tiltaket på å redusere reisetid. 
Ved grundigere analyser bør dette også være 
med.

Uansett hvilke analyser man gjør må man i tillegg 
skaffe seg et fullstendig bilde av situasjonen ved å 
bruke “lokalkunnskap” for å vurdere/analysere 
trafikksituasjonen som helhet. Eksempelvis om det 
er noe ved trafikksituasjonen som skiller seg fra 
vanlig (anleggsarbeid, omkjøringer osv) eller om 
traseens utforming er endret.

Relativ reisetid mellom kollektivtransport og 
personbil

Reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og 
bil sier noe om hvor konkurransedyktig kollektiv-
trafikk er sammenlignet med bil. TØI har sett på 
definisjoner av et godt kollektivtilbud. Relativ 
reisetid mellom kollektivtransport og bil er en av 
de faktorene som har stor betydning for om man 
velger bil eller kollektivtransport. (Kilde: Klassifi-
sering av kollektivtilbudet på arbeidsreiser i 
norske byer. TØI 2020). Når man ser på reisetids-
forholdet ser man på hele reisetiden for kollektiv-
reisen og bilreisen. Kjøretiden er kun en del av 
reisetiden. Reisetiden for kollektivreisen består 
også av tiden det tar for å ta seg til holdeplass og 
eventuell byttetid. For bilreisen inkluderer også 
reisetiden tid det tar å parkere.

Et eksempel viser at strekningen Tusenfryd - 
Bjørvika har konkurransedyktig kjøretid mot  
biltrafikken, fremst på grunn av kollektivfeltene på 
Mosseveien. Det sier ikke nødvendigvis noe om 
den reelle konkurranseforholdet for den enkelte 
kunden, fordi man ikke har tatt med tiden til og fra 
holdeplass og et eventuelt bytte. Det er få kunder 
som skal akkurat fra Tusenfryd til Bjørvika.

Figur 9: Bussen har kortere kjøretid fra Tusenfryd til Bjørvika enn 
bilen, fremst på grunn av kollektivfeltene på Mosseveien. 

17



Gjennomsnittshastighet

Det er også mulig å gjøre analyser av  
gjennomsnittlig hastighet. Fordelen ved å bruke 
gjennomsnittlig hastighet som indikator for 
fremkommelighet, er at hastighet er en kjent 
størrelse som for mange er lett å forstå. I analysen 
vil det være naturlig å sammenligne gjennom-
snittlig hastighet med skiltet hastighet. Analysen 
kan gjøres både med og uten oppholdstid på 
holdeplass inkludert. For ensidig vektlegging av 
økt gjennomsnittshastighet kan bli oppfattet som 
negativt for trafikksikkerhet og bymiljø. 

Holdeplassavstand- og utforming

For kunden er tiden for hele reisen på  
transportmidlet relevant. En relativt stor del av 
reisetiden på en strekning er oppholdstid på 
holdeplass. Derfor er det relevant å gjøre analyser 
av holdeplassavstand og utforming for å se om 
det bør/kan gjøres tiltak som kan redusere 
oppholdstiden og dermed den totale reisetiden.

Stockholm har for eksempel mål om minste 
gjennomsnittlige hastighet inklusive  
holdeplasstid. Målet er differensiert avhengig 
av skiltet hastighet og holdeplassavstand. 
Opphold på holdeplass kan reduseres 
gjennom effektive på- og avstigning men også 
gjennom økt holdeplassavstand. Målestandard 
for minste gjennomsnittlige hastighet 
inklusive holdeplasstid og minste  
holdeplassavstand avhengig av skiltet 
hastighet kan ses i tabellen nedenfor.

Figur 10: Målstandard for minste gjennomsnittlige hastighet inklusive 
holdeplasstid og minste holdeplassavstand avhengig av skiltet hastighet. 

 Typ av väg och bebyggel
sesstruktur

Innerstad/ tät stadsstruktur

Huvudgata/tättbebyggt område

Huvudgata/tättbebyggt område

Genomfartsled

Genomfartsled

Genomfartsled

Motorväg

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

70 km/h

80 km/h

90-110 km/h

20 km/h

25 km/h

30 km/h

40 km/h

45 km/h

55 km/h

55 km/h

500 m

700 m

1000 m

1400 m

1700 m

2500 m

5000 m

Skyltad 
hastighet

Minsta 
medelhastighet inkl. 
hållplatstid

Minsta 
hållplatsavstånd i 
medeltal

Tabell 2. Målstandard för minsta medelhastighet och 
hållplatsavstånd beroende på skyltad hastighet
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5. Tiltak for å forbedre  
fremkommeligheten

Fremkommelighet på strekning er påvirket av primært to forhold; 
trafikal fremkommelighet og egenskapene til traséen. Trafikal 
fremkommelighet påvirkes av mengden øvrig trafikk, antall 
kollektivenheter, veiens kapasitet og framkommelighet i  
kryss/på holdeplasser.
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I rapporten «Hastighetsmål for buss» 
(Rambøll, 2018) ble det kartlagt tiltak som kan 
bidra til å øke gjennomsnittlig reisehastighet 
for bybusslinjene i Oslo. Det tiltaket som blir 
trukket frem som har spesielt stor innvirkning 
på reisehastigheten er optimalisering av 
avstanden mellom holdeplasser. Endring av 
holdeplasstruktur er nærmere beskrevet i 
notatet «Prinsipper og prosesser for holde-
plasstruktur» (Bymiljøetaten, 2017), der det 
kommer frem at over 62% av potensialet for å 
øke reisehastigheten ligger i endring av holde-
plasstrukturen slik at gjennomsnittlig avstand 
mellom holdeplasser i Oslo strekker seg mot 
500 – 600 meter. Dette bekreftes også 
gjennom notatet «Gjennomsnittshastighet for 
trikk – verifisering av mål for 2020» (Plan 
Urban, 2015) som trekker frem optimalisering 
av holdeplasser som avgjørende for å nå målet 
om lavere reisetid med kollektivtransport. 

5.1 Forslag til tiltak 

Ifølge Statens Vegvesen skal det etableres  
kollektivfelt i gater som etableres/ombygges 
dersom det kan forventes at kollektivtrafikken får 
en forsinkelse på mer enn 60 sekunder per km. 
Kartleggingen av forsinkelse per km viser at det er 
mange strekninger med forsinkelse på over 60 
sekunder per km. For å begrense omfanget av 
denne utredningen er det valgt å se nærmere på 
strekningene med størst forsinkelse i hvert 
område. Det er også foreslått tiltak på strekninger 
der mindre tiltak er antatt å ha stor effekt.
 
Strekninger hvor det finnes planer for eller har 
vært under ombygging i 2020/2021, er sortert ut, 
og dermed foreslås det ikke tiltak der. Videre er 
det gjort en kvalitativ vurdering av forsinkelsestall 
for å forsøke å luke ut strekninger hvor det er 
rimelig å anta at det ikke er den trafikale  
situasjonen som gjør at forsinkelsen er registrert 
som høy. Et eksempel på dette er man enkelte 
steder ser at det er registrert stor forsinkelse 
mellom nest siste og siste holdeplass.
 
For alle foreslåtte tiltak er det laget tiltaksark som 
inneholder data som brukes til å gjennomføre en 
forenklet samfunnsøkonomisk analyse av det 
enkelte tiltaket. Se vedlegg 3.

For å oppnå tilfredsstillende fremkommelighet er 
det hensiktsmessig å vurdere ulike typer tiltak, 
både tiltak som er rettet mot utformingen av 
traseen, tiltak som reduserer forsinkelser  
forårsaket av annen trafikk og tiltak i  
kollektivsystemet og på holdeplasser:

• Kollektivfelt, samkjøringsfelt og kollektivgater 

• Utforming av kryss og rundkjøringer 

• Signalprioritering og tilfartskontroll 

• Utforming av holdeplasser og driftsplanlegging 

• Tiltak for å redusere oppholdstid ved 
holdeplassen
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Tiltakene er også listet opp i tabellen under. 
Tabellen viser:  

• Kjøretidsdata, med forsinkelse februar-mars 2019, 
uten uke 8 (vinterferie).  

• Antall berørte reiser i rushtidene (7-9 og 15-17) i 
analyseperioden februar-mars 2019, uten uke 8. 

• Vurdert reisetidsgevinst som følge av foreslåtte 
tiltak.

• Kostnad på tiltak.

Fra-Til Ideal- 
tid

Snitt 
forsinkelse

Forsinkelse 
pr. km

Tiltak Antall 
om bord

Reise-
tidsgevinst

Kostnad 
(MNOK)

Oluf Onsums 
vei-Ryen T

44 114,8 378 Tilfartskontroll, 
tiltaket har også 
effekt i begge 
retninger

4324 30 0,15

Trekanten-Asker 
stasjon

65 198,1 368 Kollektivfelt, 
signalprioritering, 
kantstopp

8719 140 15

Eikeliveien-Lillestrøm 
bussterminal

86 223,4 302 Kollektivfelt, 
kantstopp

9483 140 9

Nittedalsgata-
Stortorget

47 90,4 283 Regulering av trafikk 10504 30 0,5

Sagstuveien-Grorud 
skole

74 131,8 210 Kollektivfelt 8214 60 8

Figur 11: En oversikt over strekningene det er foreslått tiltak på
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CC vest-Lilleaker 33 45,8 201 Kollektivfelt 40154 40 10

Carl Berners 
plass-Carl Berners 
plass T

34 30,4 184 Elbiler ut av 
kollektivfelt

109928 10 0,2

Harald Hårdrådes 
plass-Oslo gate

28 38,6 167 Signalanlegg 116052 60 0,5

Knud Øyens 
vei-Ljabru hovedgård

39 96,6 165 Kollektivfelt 16799 10 6,5

Sars gate-Carl 
Berners plass

105 84,2 142 Signalanlegg, vei 65961 60 0,5

Fredtunveien-Asker 
stasjon

82 111,4 134 Ny/flytting av 
holdeplass

12488 111 0,5

Lysaker bru-CC Vest 56 64,8 122 Kollektivfelt 36347 40 125

Jakob kirke-
Hammersborggata

56 40 120 Elbiler ut av 
kollektivfelt

128031 35 0,05

Thune-Skøyen 
stasjon

84 70,3 118 Elbiler ut av 
kollektivfelt

81158 40 0,05

Tangen-Hauketo 
stasjon

83 90 117 Kollektivfelt 13424 60 22,65

Ryen T-Oluf Onsums 
vei

33 25,1 110 Samme som for Oluf 
Onsums vei-Ryen T

4324 30 0,15

Bredtvet-
Kalbakkveien

83 82,9 109 Kollektivfelt  17846 100 30

Ole Deviks 
vei-Smalvollveien

71 72,1 103 Kollektivfelt 36147 90 40

Bekkestua 
bussterminal-
Nadderud stadion 

88 68,6 98 Kollektivfelt, signal 12425 40 8 

Bjørnsons 
gate-Nittedalsgata 

71 46,5 90 Nytt kjøremønster 20893 30 0,5 

Billingstadveien-IKEA 
Slependen

46 45,5 88 Utvidelse av 
rundkjøring 

15865 20 11 

Fra-Til Ideal- 
tid

Snitt 
forsinkelse

Forsinkelse 
pr. km

Tiltak Antall 
om bord

Reise-
tidsgevinst

Kostnad 
(MNOK)
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Tollboden-
Kvadraturen 

56 28,2 85 Forkjørsregulering, 
revurdere 
signalanlegg 

84144 15 0,15 

Sæter-Nordstrand 
kirke 

53 32,7 84 Forlenge 
venstresvingefelt 

18939 15 3,05 

Frydenlundsgata-
Stasjonsveien 

61 35,8 80 Kollektivfelt 23797 60 20 

Bekkestua 
bussterminal-
Nadderudhallen 

77 45,2 76 Kollektivfelt, signal 22921 40 8 

Tveita 
bedriftsområde-
Tveita 

46 27,1 76 Regulering av trafikk 28284 15 0,2 

Vigelandsparken-
Frogner stadion 

42 26,2 76 Kjøre buss i 
trikketrase 

100915 20 17,2 

Munkerud-Sæter 54 41,1 75 Forlenge 
venstresvingefelt 

22627 15 3,05 

Valle-Fyrstikktorget 44 28,3 74 Endre 
holdeplasstruktur 

77186 20 1 

Godals 
vei-Badebakken 

20 12,9 71 Kantstopp, holde 
igjen trafikk på 
holdeplass 

37158 10 0,5 

St. Magnus plass-
Stortorget 

45 29 70 Kollektivfelt 20507 70 16 

Bekkenstenveien-
Grorud stasjon 

22 15,4 70 Signalanlegg 27382 40 0,5 

Carl Berners plass-
Helgesens gate 

77 39,4 68 Elbiler ut av 
kollektivfelt 

48261 10 0,2 

Kjølberggata-
Galgeberg 

58 25,1 65 Endring i kryss 54067 15 0,5 

Alexander Kiellands 
plass-Sannergata 

68 33,9 61 Kollektivfelt, endring 
i kryss 

109188 25 11 

For videre detaljer henvises det til tiltaksarkene i vedlegg 3.

Fra-Til Ideal- 
tid

Snitt 
forsinkelse

Forsinkelse 
pr. km

Tiltak Antall 
om bord

Reise-
tidsgevinst

Kostnad 
(MNOK)
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Tiltakene er valgt ut basert på forsinkelsedata i 
kombinasjon med lokalkunnskap. Forsinkelse- 
dataene som brukes inneholder alle turer på en 
strekning, også de turene som ikke har stoppet på 
holdeplassene for av- eller påstigning. På korte 
strekninger utgjør inn- og utkjøring fra holdeplass 
en større andel av reisetiden. Dette fører til at 
korte strekninger «belønnes» med større  
forsinkelse sammenlignet med lengre strekninger 
hvor inn- og utkjøring ikke utgjør en like stor andel 
av reisetiden. Lokalkunnskap er derfor et nyttig 
element i denne vurderingen. 
 
Vi mistenker at noen strekninger ikke er registrert 
med så store forsinkelser fordi rutetabellen er 
justert gjennom at man har lagt på noen minutter i 
kjøretid for å ta høyde for dårlig frem- 
kommelighet. Dette påvirker bussens kjøretid 
også i lavtrafikk, som igjen påvirker idealtiden.  
En hypotese er at dette er tilfelle på for eksempel 
Vollsveien i Bærum, Sandviksveien, Drammens-
veien i Asker, inn mot Ski og Strømsveien.

Utfordrende traseer og generelle 
trafikkreduserende tiltak 

På en del strekninger med stor forsinkelse er det 
vanskelig å se for seg konkrete tiltak, annet enn 
generelle trafikkreduserende tiltak. Dette gjelder 
særlig på strekninger hvor gatebredden 
begrenses av bebyggelsen eller annen  
infrastruktur. Her blir det dermed ikke mulig å øke 
kapasiteten på veien med kollektivfelt. Det gjelder 
også i tilfeller hvor det å gjøre om ett kjørefelt til 
kollektivfelt vil føre til dårlig avvikling i trafikk- 
systemet slik at bussens fremkommelighet blir 
verre. Det gjelder også der det ikke er mulig å 
legge kollektivtrafikken i andre gater enn det 
gjøres i dag, uten at det får alvorlige konsekvenser 
for innbyggernes kollektivtilbud

Strekning Idealtid Snitt forsinkelse Forsinkelse pr. km 

Bjørvika-Oslo bussterminal 100 620,3* 746* 

Grefsen stasjon-Storo 58 212,6 405 

Heggeli-Smestad 72 184,9 354 

Grefsen stasjon-Storo 58 178,3 340 

Københavngata-Sannergata 91 183,8 305 

Carl Berners plass T-Carl Berners plass 36 45,8 283 

Heggeli-Smestad 72 146 280 

Eksempel på slike strekninger er: 
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På disse strekningene er det behov for tydelig 
prioritering mellom trafikantgruppene, og finne 
løsninger som reduserer andelen privatbiler 
vesentlig sammenlignet med situasjonen i 2019. 
Dette kan være tiltak hva gjelder infrastruktur som 
bortviser enkelte trafikantgrupper, eller det kan 
være mer generelle tiltak som fører til at f. eks 
privatbilister benytter andre strekninger, eller 
reiser utenom rushtid. Et aktuelt virkemiddel kan 
være veiprising. For å bedre fremkommeligheten 
for kollektivtrafikken er en såkalt «rushtidsavgift»/
køprising det enkleste tiltaket å se for seg. 
 
For sentrumsområdene kan man forestille seg 
utvidelse av eksisterende eller nye måter å 
regulere trafikk på gjennom å opprette miljøsoner 
og/eller endre dagens bompenger. Dette kan være 
aktuelt på strekninger som: 

• Alle strekninger i sentrum, som f. eks i Bjørvika og 
for hovedveisystemet Ring 1, Ring 2 og Ring 3. 

• I gatene rundt Sinsen, hvor man vanskelig kan se 
for seg å fordele areal til busstrafikken, men hvor 
det er behov for trafikkreduserende tiltak. 

• I Nydalskrysset retning vest, hvor bussen står i kø 
på rampe i tunnelsystemet sammen med øvrig 
trafikk. 

I Ytre by er det særlig rundt Abildsø og Ljabru hvor 
vi ser de store forsinkelsene i rushtidene, hvor 
dette er et særlig relevant tiltak. Det er også 
relevant på veier som f. eks Strømsveien hvor 
dagens trafikk er høy, men forventes å vokse som 
følge av byutvikling i bunnen av Groruddalen. 
 
I gater med store forsinkelser i en retning, men lite 
trafikk mot rushtidsretning kan dynamisk  
prioritering av trafikk fungere. Konseptet går ut på 
å slippe buss forbi køen ved å tillate at buss kjører 
i motgående kjørefelt. Dette er en løsning som er 
et alternativ til kollektivfelt. Den ble testet av 
Viken fylkeskommune på en 250 meter lang 
strekning på Nedre Rælingsveg (fylkesvei 120) i 
Rælingen kommune i juni 2021. Konseptet bør 
testes på flere strekninger, særskilt der det er  
mer trafikk enn det var på Nedre Rælingsvei  
i testperioden.
 
Andre relevante tiltak som bidrar til å bedre 
fremkommeligheten er blant annet aktiv signal-
prioritering (ASP) i lyskryss, bruk av veibommer 
som åpnes med brikke i kjøretøy og tilfarts- 
kontroll. I fremtiden kan det være aktuelt å bruke 
geofencing, det vil si å sette opp en virtuell 
barriere rundt et område for å styre antall  
personbiler i det området og dermed gi bedre 
fremkommelighet for kollektivtransporten. 

Sinsenkrysset-Sinsen T 25 49,1 184 

Storo-Grefsenveien 64 99,6 184 

Nydalen stasjon-Bergrådveien 62 125,8 180 

Bergrådveien-Nydalen stasjon 105 72,1 83 

Olav Kyrres plass-Odins gate 55 28 73 

Lille Langerud-Abildsø 54 32,6 73 

* Tall som er såpass høye at vi er usikre på om det er reelt eller om det skyldes feilregistrering

Strekning Idealtid Snitt forsinkelse Forsinkelse pr. km 
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6. Forenklet samfunnsøkonomisk 
analyse av tiltak

Vi har utviklet en enkel samfunnsøkonomisk modell for 
fremkommelighetstiltak. Det er laget et beregningsoppsett i 
form av et regneark som kan brukes i flere prosjekter. 
Beregningen viser nytte over analyseperioden, og om tiltaket er 
lønnsomt eller ikke. Fordi det er gjort flere forenklinger kan 
modellen kun brukes for å prioritere innad mellom tiltak, og ikke 
til å kommunisere samfunnsnytte i et større perspektiv.
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I arbeidet med den samfunnsøkonomiske analysen 
står hovednytten av de foreslåtte tiltakene i fokus. 
Hovednytten vil i all hovedsak være redusert 
forsinkelsestid for de som reiser i dag. Det er 
derfor ikke tatt hensyn til nytte for ventende 
kunder, at tiltaket endrer etterspørsel eller har 
konsekvenser for andre kollektivtraseer og/eller 
andre trafikanter. 
 
Den forenklede analysen er et første skritt og det 
bør gjøres mer detaljerte analyser i neste fase. Da 
kan man f. eks bruke trafikksimuleringsmodeller 
for å kartlegge hvem som blir positivt og negativt 
påvirket av tiltaket.

Det er i alt analysert 35 tiltak hvor gjennomsnittlig 
redusert forsinkelse er 40 sekunder pr tiltak. 
Gjennomsnittlig antall passasjerer om bord i 
rushtid pr dag er 710. Det er noen få områder som 
trekker gjennomsnittlig antall passasjerer opp og 
medianen for passasjerer om bord er 479. 

Modellen beregner nytten av redusert forsinkel-
sestid for den eksisterende kollektivtrafikken.  
Det er ikke gjort analyser av endring i etterspørsel 
som følge av tiltaket. Modellen er bygget opp ved 
at den først definerer noen generelle  
forutsetninger som vist i tabellene under. 

Diskonteringsrate 4%

Skattefinansieringskostnad 20%

Kroneår i beregning 2022

Analyseperiodens lengde 40 år

Antall virkedøgn per år 250 dager

Prosjektets levetid 40 år

Tabell 3: Generelle forutsetninger som er bestemt i Finansdeparte-
mentets rundskriv 109

Tabell 4: Forutsetninger som er prosjektspesifikke og kan endres 

Åpningsår 2022

Oppstartsår 2022

Diskonteringsår 2021

Investeringskostnader, antall berørte reiser og 
tiltakseffekter for reisende er andre parametere 
som legges inn i beregningen. Reduksjon i  
forsinkelser legges inn som sekunder. Antall  
reiser som blir berørt av tiltaket er hentet ut  
fra Ruters database. 
 
Videre legges reisehensikt inn i modellen.  
Reisehensikt benyttes til å beregne en vektet 
tidskostnad for de reisende. I beregningene er 
reisehensiktsfordelingen hentet fra Ruters reise- 
vaneundersøkelse, MIS. Ulike reisehensikter har 
ulik tidskostnad. En arbeidsreisende er, i forhold til 
en fritidsreisende, villig til å betale mer for 
redusert reisetid. Reisehensiktsfordelingen vil 
være annerledes i rush enn utenom rush. 
Rushtrafikk er ofte representert med en  
høy andel arbeidsreiser. 
 
Forsinkelser oppleves som ekstra ille for de 
reisende. Ifølge TØIs tidsverdiundersøkelse er den 
anbefalte faktoren for verdsetting av forsinket 
ankomst i forhold til ruteplan 2,5. Faktoren angir 
verdien av forsinkelsestid relativt til verdien av 
reisetid om bord for en typisk reise. Det finnes 
andre studier, for eksempel Urbanet Analyses 
lokale tidsverdistudier som har en forsinkelsesvekt 
på opp mot 6 ganger ordinær ombordtid. En mulig 
forklaring på forskjellen i tidsverdiene kan være at 
Urbanets lokale undersøkelser er gjort blant 
kollektivtrafikanter i relativt store byer, mens den 
nasjonale tidsverdiundersøkelsen kan ha et mer 
landsdekkende utvalg. I denne beregningen er 
den nasjonale studien benyttet, og dermed kan 
nytten være undervurdert. 
 
Nytten er kun beregnet for tiltaket i rush (4 timer 
per døgn). Nytten for de reisende gjennom resten 
av døgnet er dermed ikke tatt hensyn til i  
beregningene. Det er ikke lagt inn noen  
trafikkvekst i analysene. Dette vil gi en  
undervurdering av nytten. 
 
Tiltakets bruttonytte, det vil si netto nåverdi pr. 
budsjettkrone (NNB) og netto nytten (NNV) er 
beregnet for i alt 35 fremkommelighetstiltak. 17 
av tiltakene fremstår som samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. Fordi de prissatte effektene av 
tiltaket begrenser seg til redusert forsinkelsestid 
for de om bord i kollektivtransporten, vil noen 
tiltak kunne ha positive eller negative effekter som 
ikke blir fanget opp i denne analysen. For 
eksempel er ikke negative effekter for bilførere 
som følge av kollektivtiltak inkludert i analysen. Det er i analysen benyttet en analyseperiode og 

levetid på 40 år. Det er ikke tatt med behovet for 
reinvesteringer i analysen. Det antas derfor at 
effekten av tiltakene vil vare i 40 år, hvilket kan 
forårsake en overvurdering av nytten. 
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Nedenfor vises tiltakene rangert ut ifra samfunns-
økonomisk lønnsomhet. For prosjekter med positiv 
netto nåverdi rangeres prosjektene etter netto 
nåverdi pr. budsjettkrone. For negative prosjekter 
så rangeres prosjektene etter netto nåverdi. 
Rangeringen er i henhold til anbefalingene i NOU 
2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

NNB (netto nåverdi per budsjett-krone). NNB er et 
relativt mål på lønnsomhet og sier noe forenklet 
hva samfunnet netto får igjen for hver krone som 
benyttes.

NNV (netto nåverdi). NNV blir brukt som  
lønnsomhetsanalyse til å se om en investering er 
lønnsom eller ikke – man diskonterer fremtidige 
kontantstrømmer til dagens verdi.

Strekning NNB NNV 

Jakob kirke-Hammersborggata 294,69 17 621 540 

Thune-Skøyen stasjon 213,49 12 749 384 

Harald Hårdrådes plass-Oslo gate 45,79 26 875 196 

Tollboden-Kvadraturen 27,67 4 800 252 

Sars gate-Carl Berners plass 26,03 15 016 201 

Carl Berners plass-Carl Berners plass T 18,07 4 097 557 

Fredtunveien-Asker stasjon 9,12 4 869 565 

Carl Berners plass-Helgesens gate 7,93 1 664 291 

Bekkenstenveien-Grorud stasjon 7,20 3 721 774 

Tveita bedriftsområde-Tveita 6,98 1 434 052 

Kjølberggata-Galgeberg 5,33 2 600 077 

Valle-Fyrstikktorget 5,08 4 891 236 

Bjørnsons gate-Nittedalsgata 4,12 1 873 198 

Godals vei-Badebakken 2,44 866 187 

Nittedalsgata-Stortorget 2,07 643 406 

Oluf Onsums vei-Ryen T 1,71 211 851 

Ryen T-Oluf Onsums vei 1,71 211 851 

Munkerud-Sæter -2 320 770 

Alexander Kiellands plass-Sannergata -2 429 104 
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Sæter-Nordstrand kirke -2 539 053 

Eikeliveien-Lillestrøm bussterminal -5 561 455 

CC vest-Lilleaker -5 662 387 

Bekkestua bussterminal-Nadderudhallen -5 982 317 

Knud Øyens vei-Ljabru hovedgård -7 137 142 

Bekkestua bussterminal-Nadderud stadion -7 638 929 

Sagstuveien-Grorud skole -7 655 344 

Billingstadveien-IKEA Slependen -11 947 992 

Vigelandsparken-Frogner stadion -12 676 158 

Trekanten-Asker stasjon -13 183 499 

St. Magnus plass-Stortorget -13 535 820 

Frydenlundsgata-Stasjonsveien -18 366 084 

Tangen-Hauketo stasjon -24 001 881 

Bredtvet-Kalbakkveien -28 958 295 

Ole Deviks vei-Smalvollveien -35 163 351 

Lysaker bru-CC vest -144 263 256 

Det er gjennomført en enkel følsomhetsanalyse 
for å kunne si noe om robustheten til tiltaket.  
De fleste prosjektene er hardføre for parameter-
variasjon i investeringskostnader. For eksempel så 
skifter Alexander Kiellands plass - Sannergata 
fortegn når investeringskostnaden går ned med 20 
prosent og blir da et samfunnsøkonomisk 
lønnsomt prosjekt.

Tabell 5: NNV og NNB for fremkommelighetstiltak 

Rimelighetsvurdering 

Resultatene som vises over virker stort sett 
rimelige, men det er viktig å kartlegge effekter for 
andre trafikanter i videre analyser. Noen av 
tiltakene kan ha en overdrevet samfunnsnytte 
fordi ulempen for bilister ikke er tatt hensyn til. 
Dette gjelder da tiltak som går utover øvrig 
trafikk. Hvor store disse effektene vil være er 
vanskelig å si uten å gå nærmere inn i  
trafikksituasjonen på det enkelte stedet.

Strekning NNB NNV 

29



7. Effektiv deling av data 

Data om fremkommelighet er etterspurt, og i et datadrevet 
samfunn ligger det store muligheter i økt samarbeid og smartere 
bruk av data på tvers av selskaper og organisasjoner. Gode data 
er et viktig analysegrunnlag for forslag til forbedringer, måle 
effekt av gjennomførte tiltak eller si noe om konsekvenser av å 
ikke gjøre tiltak.
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Utfordringer av dagens system 

Det finnes per dags dato ikke felles, vedtatte 
definisjoner av hvordan man skal måle  
fremkommelighet, for eksempel forsinkelse. 
Fremkommelighet måles og beskrives på ulike 
måter med ulike kriterier, og det finnes ikke en 
standardisert måte å presentere fremkommelighet 
på. Datamengdene er store og dynamiske, noe 
som krever kunnskap for bearbeiding og analyse. 
Det gjør det også utfordrende å presentere disse 
dataene på en enkel og pedagogisk måte. Det er 
også et problem at dataen ikke er av god nok 
kvalitet og nøyaktighet. En av årsakene er at  
det er flere forskjellige datakilder som skal  
synkroniseres, for eksempel har ulike busser  
og operatører forskjellige utstyr. 
 
Fremkommelighetsdataene må bearbeides før de 
kan brukes. I dag er de ikke tilgjengelige på en 
plattform med et enkelt brukergrensesnitt. Det er 
heller ikke en plattform eller dashboard der 
dataene presenteres og oppdateres kontinuerlig.

I arbeidet med fremkommelighet er også andre 
data interessante å analysere, blant annet: 
• Trafikkregistreringer (trafikktellinger og 

sykkeltellinger) 

• Reisetids- og hastighetsdata for biltrafikk

• Data fra signalanlegg 

• Data fra trafikkstyringssystemet 

• Data fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) om skilt, 
fartsgrenser, kollektivfelt etc. 

• Data om parkeringsløsninger, skilting, 
driftsstandarder, vinterdriftsklasse, 
årsdøgnstrafikk (ÅDT), arbeidsvarsling 

Disse dataene eies av andre aktører som 
kommuner, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 
Noen av disse er gjort tilgjengelig på ulike platt-
former. Men det kan være utfordrende å knytte 
dataene sammen på en hensiktsmessig måte.

Mulige forbedringer 

Det er ønskelig å utvikle arbeidet med å gjøre data 
om fremkommelighet tilgjengelig og forbedre 
kvaliteten på dataene. Det videre arbeidet er å 
finne den rette balansen mellom et lett tilgjengelig 
brukergrensesnitt uten å miste detaljene. 

Eksempler på utviklingsprosjekter er:
• lage ferdige, predefinerte rapporter der bruker 

selv velger tidsrom, områder etc.som gjøres 
tilgjengelig i en form for statistikkdatabank 
(tilsvarende SSB) der det er gjort en viss 
kvalitetssikring av dataene i forkant

• beskrive ulike tilnærminger/metoder for å 
bearbeide og bruke framkommelighetsdata og 
lage felles, standardiserte definisjoner 

• gjøre dataene tilgjengelig i et API. Sammen med 
dette bør det lages en veileder for hva som er 
viktig å huske på når en bruker dataene, samt en 
beskrivelse av kjente utfordringer med 
datakvalitet

Maskinlæring (og KI) har et potensial, for eksempel 
til å avdekke mønstre og kjennetegn ved  
situasjoner der forsinkelse oppstår, samt bidra til å 
utvikle rutiner for kvalitetssjekk av data. Det kan 
lages modeller som kan forutse forsinkelse, både 
innenfor dagens situasjon i veisystemet, men også 
vise hva endringer kan føre til (f.eks. lage et nytt 
kollektivfelt eller omgjøre eksisterende  
kollektivfelt til andre formål). Dette, sammen med 
statistiske metoder, er hjelpemidler som vil kunne 
tilføre ekstra verdi ved å trekke mer og riktigere 
innsikt ut av dataene. 
 
Allerede etablerte samarbeidsarenaer for  
forbedring og deling av relevant fremkommelig-
hetsdata bør utnyttes. PROSAM er et vel- 
fungerende samarbeid og er en naturlig  
samarbeidsarena for å styrke og koordinere 
arbeidet med data knyttet til fremkommelighet 
ytterligere. I PROSAM-samarbeidet deltar  
Bymiljøetaten, Klimaetaten og Plan og bygnings-
etaten fra Oslo kommune, Jernbanedirektoratet, 
Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Ruter. 
 
Det er også etablert et samarbeidsprosjekt 
(SAMDATA) for deling og smart bruk av data 
mellom følgende aktører: Statens Vegvesen, 
Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Entur, Vy og 
Ruter. Samarbeidet skal danne et grunnlag for en 
rekke konkrete muligheter for å skape bedre og 
mer effektive tjenester og produkter til  
innbyggerne. Prosjektet bygger på erfaring og 
læring fra STOR-prosjektet mellom Statens 
vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo og Ruter. Det kan 
også i denne arenaen være aktuelt å videreutvikle 
arbeidet med data knyttet til fremkommelighet. 

Vy, Brakar, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har 
etablert et samarbeid primært med fokus på 
billett- og prissamarbeid, men der deling av data 
også er et tema.
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8. Videre arbeid

Det er en utfordring å finne et håndterbart og hensiktsmessig 
detaljeringsnivå for analysene og tiltakene når det geografiske 
området er så stort og variert som i denne utredningen. 
Ved analyser av strekninger eller busslinjer er det mulig å gå mer 
i dybden og gjøre analyser og foreslå tiltak som er tilpasset det 
unike stedet. Man må også se på konsekvenser for andre 
trafikantgrupper og andre kvaliteter i byen.
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Ettersom dette arbeidet er gjort på et overordnet 
nivå vil det være nødvendig å gjøre mer detaljerte 
analyser. Det er naturlig å se for seg en  
prioritering av tiltak, konkretisering av tiltak, en 
gjennomføringsplan, hvem som gjennomfører 
tiltaket og budsjett for hvert prosjekt. 
 
Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT) er et 
samarbeidsprosjekt mellom Ruter og  
Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hensikten med KFT 
er å identifisere fremkommelighetsutfordringer 
for kollektivtrafikken og gjennomføre tiltak som 
gir kortere reisetid og økt forutsigbarhet for buss 
og trikk i Oslo. 
 
KFT-tiltakene er i hovedsak mindre tiltak som ikke 
krever omregulering eller bygging i stort omfang. 
Tiltakene skal kunne utføres forholdsvis raskt, med 
mulighet for tilbakestilling dersom de viser seg å 
ikke fungere etter hensikten. Siden 2013 har KFT 
gjennomført mer enn 80 separate enkelttiltak i 
Oslo. Disse spenner fra enkle tilpasninger med 
skilt og oppmerking, til utvidelse av veibane og 
etablering av kollektivfelt uten reguleringsplan. 
 
En av suksessfaktorene til KFT er det gode  
samarbeidet mellom Ruter og Bymiljøetaten, der 
Ruter har definert behovene og Bymiljøetaten har 
gjennomført tiltakene som veieier. Bymiljøetaten 
er sterkt involvert i prosessen med å definere 
behovene og Ruter er sterkt involvert i gjennom- 
føringen av tiltakene. Det betyr at begge parter får 
eierskap og forståelse for utfordringer og 
løsninger som kommer opp underveis i prosjektet. 

Vi foreslår at konkretiseringen av handlingsplanen 
bør adresseres til KFT for arbeidet innenfor Oslo 
kommune, med god politisk forankring mot 
styringsgruppen i Oslopakke 3, eller styrings-
gruppen for byvekstavtalen. Statens vegvesen bør 
inngå som en part i prosjektet. Mandatet til KFT 
bør utvides til å også se på større tiltak enn de 
som ikke krever omregulering. Arbeidet med de 
mindre tiltakene bør fortsette som i dag parallelt 
med de større tiltakene. 
 
Tilsvarende organisering bør etableres i region-
byene (Asker, Sandvika, Lysaker, Lillestrøm og Ski), 
med representanter fra Viken fylkeskommune, 
Ruter, Statens vegvesen og den aktuelle 
kommunen. 
 
Det er viktig med en tilstrekkelig og forutsigbar 
finansiering for fremkommelighetstiltak.  
Finansieringen bør derfor være et tema i re- 
forhandlingen av Oslopakke 3. Det er en mulighet 
å bruke statlige midler til fremkommelighetstiltak 
for kollektivtransport også på kommunal og 
fylkeskommunal vei innenfor rammene av 
byvekstavtalen, og temaet kan dermed også 
adresseres til denne avtale. For å få en mulighet til 
bruk av disse midlene før avtalen løper ut bør det 
settes fokus på rask prioritering, planlegging og 
gjennomføring av tiltakene.
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Vedlegg 1: Forsinkelse

Oslo, morgen

Oslo, ettermiddag
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Trikk, morgen

Trikk ettermiddag
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Asker, morgen

Asker, ettermiddag
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Sandvika, morgen

Sandvika, ettermiddag
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Lysaker, morgen

Lysaker, ettermiddag
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Lillestrøm, morgen

Lillestrøm, ettermiddag
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Ski, morgen

Ski, ettermiddag
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Vedlegg 2: Variasjon

Oslo, morgen

Oslo, ettermiddag
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Trikk, morgen

Trikk ettermiddag
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Asker, morgen

Asker, ettermiddag
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Sandvika, morgen

Sandvika, ettermiddag
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Lysaker, morgen

Lysaker, ettermiddag
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Lillestrøm, morgen

Lillestrøm, ettermiddag
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Ski, morgen

Ski, ettermiddag
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Vedlegg 3 - Tiltak
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 63 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 34 sekunder
Snitt forsinkelse er 30 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 184 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 90 %
Distanse er 165 meter
Antall om bord 109928

Problem Det er:

1)  Kort avstand mellom holdeplassene

2)  Mye trafikk rundt Carl Berners plass

3)  Elbiler i kollektivfeltet som sperrer for at bussen kommer inn i rundkjøring

Tiltak Ekskludere elbil fra kollektivfelt i Chr. Michelsens gate

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 10 sekunder i rushtid

Tiltaket vil ha tilsvarende effekt på trase mot syd.

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 100 000 (nye skilt) 

Kr 100 000 (oppmerking)

Tiltak: Carl Berners plass – Carl Berners plass T

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 61 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 74 sekunder
Snitt forsinkelse er 131 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 210 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 178 %
Distanse er 629 meter
Antall om bord 8214

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss 

Tiltak Kollektivfelt ca. 160 meter mot kryss Pastor Blaauws vei

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 60 sekunder i rushtid.

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 8 000 000

Tiltak: Sagstuveien – Grorud skole

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 52 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 105 sekunder
Snitt forsinkelse er 84 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 142 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 80 %
Distanse er 595 meter
Antall om bord 65961

Problem Kryss Finnmarksgata er planlagt endret ifm. sykkelanlegg i Sars gate.

Det er:

1)  Fire signalanlegg på strekningen

2)  Utfordrende fremkommelighet i kryss Finnmarksgata

3)  Refuge i Sarsgate mot kryss gjør det trangt for buss, slik at bussen i 
praksis må benytte begge felt.

Tiltak •  Ekskludere elbil fra kollektivfelt i Sars gate og Finnmarkgata

•  Optimalisering av faser i krysset Sars gate x Finnmarkgata

•  Ombygging av refuge slik at fremkommeligheten for buss forbedres

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 40 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 50 000 til skilt og oppmerking

Kr 200 000 til optimalisering av faser i to kryss

Kr 250 000 til ombygging av refuge

Tiltak: Sars gate – Carl Berners plass

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 61 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 56 sekunder
Snitt forsinkelse er 40 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 120 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 71 %
Distanse er 332 meter
Antall om bord 128031

Problem Pågår en utredning om fremtidig sykkelanlegg i Hausmanns gate i 2021.

Det er tofelts veg med blandet trafikk i Maridalsveien og første del av 
Hausmanns gate i kombinasjon med lysregulering i krysset Maridalsveien x 
Hausmanns gate

Tiltak •  Reduksjon av biltrafikk i Indre by (miljøsone, avgift, reduksjon i antall 
p-plasser)

•  Elbil ut av kollektivfelt i Hausmanns gate

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 35 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 50 000 (nye skilt og oppmerking)

Tiltak: Jakob kirke - Hammersborggata

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 72 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 86 sekunder
Snitt forsinkelse er 223 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 302 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 260 %
Distanse er 740 meter
Antall om bord 9483

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss 

Tiltak •  Kollektivfelt ca. 175 meter

•  Kantstopp

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 140 sekunder i rushtid.

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 9 MNOK

Tiltak: Eikeliveien – Lillestrøm bussterminal

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 40 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 45 sekunder
Snitt forsinkelse er 29 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 70 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 64 %
Distanse er 414 meter
Antall om bord 20507

Problem I 2021 er forsinkelsen større, pga stengt Storgata, med varighet ut 2022.

Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss i Alexander Kiellands 
gate

Tiltak Erstatte gateparkering eller deler av grøntrabatt med kollektivfelt i vestlig 
retning fra og med holdeplass St. Magnus plass til og med rundkjøring x 
Adolph Tidemands gate. Utgjør ca. 320 m.

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 72 sekunder pr km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 16 MNOK til ombygging av gate

Tiltak: St. Magnus plass - Stortorget 

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 66 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 39 sekunder
Snitt forsinkelse er 97 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 165 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 247 %
Distanse er 585 meter
Antall om bord 16 799

Problem Det er:

1)  Blandet trafikk og ingen prioritering for buss

2)  For smal bru, dårlig avvikling i  kryss Ljabruveien

Tiltak Kollektivfelt i Ljabruveien Ljabru hovedgård og kryss Ekebergveien x 
Ljabruveien/Nedre Prinsdals vei a 130 meter. 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 20 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 6 500 000 for kollektivfelt

Tiltak: Knud Øyens vei – Ljabru Hovedgard

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell

55



Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 58 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 28 sekunder
Snitt forsinkelse er 38 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 167 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 138 %
Distanse er 231 meter
Antall om bord 116052

Problem Det er:

1)  Kort avstand mellom holdeplassene

2) Saktegående trafikk inn mot kryss Grønlandsleiret

3)  Lyskryss i Grønlandsleiret som prioriterer trafikk fra Oslo-gate

Tiltak Etablere Schweigaards gate som kollektivgate

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 60 sekunder i rushtid.

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Prioritere Schweigaardsgate fra Oslo gate til Oslo bussterminal som 
kollektivgate, ikke gjennomgangstrafikk til Oslo bussterminal. Opprettholde 
bom i Oslo gate, ikke prioritere trafikk fra Oslo gate i lyskryss.

Kr 500 000 til nye skilt og oppmerking.

Tiltak: Harald Hårdrådes plass – Oslo gate

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 51 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 53 sekunder
Snitt forsinkelse er 32 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 84 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 62 %
Distanse er 387 meter
Antall om bord 18939

Problem Det er kjøring i blandet trafikk 

Tiltak •  Forlengelse av venstresvingefelt

•  Signalprioritering i kryss med Nordstrandveien

•  Fjerning av parkeringsplasser Nordstransveien

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 15 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 50 000 til signalprioritering

Kr 3 MNOK til ombygging av vei/venstresvingefelt

Tiltak: Sæter – Nordstrand Kirke

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 67 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 83 sekunder
Snitt forsinkelse er 83 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 109 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 99 %
Distanse er 760 meter
Antall om bord 17846

Problem Det er:

1)  Stor trafikk (ÅDT 16 200) på tofelts vei Nedre Kalbakkveien, manglende 
prioritering av buss

2)  Kø i ettermiddagsrush nordover langs Nedre Kalbakkvei inn mot 
rundkjøring x Kalbakkveien

Tiltak Kollektivfelt i nordgående retning langs Nedre Kalbakkvei, fra holdeplass 
Bredtvet til rundkjøring Kalbakkveien x Nedre Kalbakkvei. Utgjør omtrent 
630 m.

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 100 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Anlsått kostnad på kr 50 000 pr meter, totalt 30 MNOK

Tiltak: Bredtvet - Kalbakkveien

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 40 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 56 sekunder
Snitt forsinkelse er 28 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 85 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 50 %
Distanse er 330 meter
Antall om bord 109928

Problem Det er kort strekning med tre signalregulerte kryss 

Tiltak Gjøre en ny vurdering av trafikkmengder og forkjørsregulere Tollbugata 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 15 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 150 000 til skilt og oppmerking

Tiltak: Tollboden - Kvadraturen

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 91 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 44 sekunder
Snitt forsinkelse er 115 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 378 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 261 %
Distanse er 304 meter
Antall om bord 4324

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss. Buss blokkeres av 
trafikk inn i Ryenkrysset.

Tiltak Signalprioritering/tilfartskontroll Enebakkveien

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 30 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 150 000 til signalanlegg for bedre trafikkstyring

Tiltak: Oluf Onsums vei - Ryen T

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell

60



Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 37 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 82 sekunder
Snitt forsinkelse er 111 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 134 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 136 %
Distanse er 832 meter
Antall avganger er 194
Antall om bord 12388

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss. Forsinkelsen oppstår i 
rundkjøring x Drammensveien, hvor bussen står i køen i rundkjøring/
Drammensveien for så å returnere til holdeplassen i Lensmannslia for 
avstigning.

Tiltak Ny (siste) holdeplass før rundkjøring x Drammensveien

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 111 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 500 000

Tiltak: Fredtunveien – Asker stasjon

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 61 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 65 sekunder
Snitt forsinkelse er 198 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 368 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 304 %
Distanse er 539 meter
Antall om bord 8719

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss 

Tiltak •  Kollektivfelt ca. 250 meter

•  Signalprioritering

•  Kantstopp

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 140 sekunder i rushtid.

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 15 000 000

Tiltak: Trekanten – Asker stasjon

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 76 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 33 sekunder
Snitt forsinkelse er 46 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 201 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 139 %
Distanse er 228 meter
Antall avganger er 326
Antall om bord er 40154

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss 

Tiltak •  Kollektivfelt 160 meter

•  Kantstopp

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 40 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kollektivfelt: 10 MNOK

Eiendomserverv kommer i tillegg, antas å være omfattende.

Tiltak: CC Vest – Lilleaker

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 53 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 22 sekunder
Snitt forsinkelse er 15 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 70 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 70 %
Distanse er 220 meter
Antall om bord 27382

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss i Grorudveien

Tiltak Signalanlegg som prioriterer (buss i) Grorudveien

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 40 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Anslått kostnad på ca. 500 000,-

Tiltak: Bekkenstenveien – Grorud stasjon

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 47 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 68 sekunder
Snitt forsinkelse er 34 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 61 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 50 %
Distanse er 556 meter
Antall om bord 109188

Problem Det er:

1)  Smalt ved utkjøring fra hpl Alexander Kiellands veg inn i arm til 
rundkjøring

2)  Blandet trafikk og lysregulert kryss på strekningen x Uelands gate - 
Maridalsveien

Tiltak •  Utvide til to kjørefelt med bredde for buss i vestlig arm inn i rundkjøring på 
Alexander Kiellands plass

•  Forlenge eksisterende kollektivfelt i Waldemar Thranes gate etter 
rundkjøringa med 180 m

•  Optimalisering av faser i signalanlegg Waldemar Thranes gate x Kingos gate

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 25 sekunder

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 1,25 mill. til utvidelse av arm inn til rundkjøring Alexander Kiellands plass

Kr 9 mill. kollektivfelt Waldermar Thranes gate

Kr 50 000 kr(optimalisering av signalanlegg

Tiltak: Alexander Kiellands plass - Sannergata

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 63 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 83 sekunder
Snitt forsinkelse er 90 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 117 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 108 %
Distanse er 770 meter
Antall om bord 13424

Problem Blandet trafikk og ingen prioritering for buss.

Tiltak •  Ny adkomst til Hauketo stasjon

•  Kollektivfelt på 300m mot kryss Ljabruveien x Nedre Prinsdals vei

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 60 sekunder i rushtid

 

Gir også driftsfordeler for optimalisering av rutetilbudet og 
overgangsmuligheter til tog.

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 150 000 til ny adkomst

Kr 22,5 MNOK til kollektivfelt (kostnad 75 000 kr/m pga lavinelandkap)

Tiltak: Tangen – Hauketo stasjon

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 65 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 46 sekunder
Snitt forsinkelse er 45 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 88 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 99 %
Distanse er 515 meter
Antall om bord er 15865

Problem Det er kollektivfelt som blir til høyresvingefelt i Billingstadsletta kryss 
Nesøyveien. Trafikken i Billingstadsletta må vente på trafikk fra NØ og mot 
E18.

Tiltak Prioritering i rundkjøring med filterfelt

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 20 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Vei: 5 MNOK

Gangkulvert: 6MNOK

Tiltak: Billingstaveien – Ikea Slependen

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 53 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 54 sekunder
Snitt forsinkelse er 41 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 75 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 76 %
Distanse er 549 meter
Antall om bord 22627

Problem Det er kjøring i blandet trafikk 

Tiltak •  Forlengelse av venstresvingefelt i kryss Ekebergveien

•  Fjerning av parkeringsplasser Nordstransveien

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 15 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 50 000 til signalprioritering

Kr 3 MNOK til ombygging av vei/venstresvingefelt

Tiltak: Sæter – Nordstrand Kirke

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 39 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 71 sekunder
Snitt forsinkelse er 72 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 103 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 101 %
Distanse er 703 meter
Antall om bord 36147

Problem Det er:

1)  Kø langs Smalvollvegen i nordgående retning, tilbakeblokkering fra 
rundkjøring

2)  Blandet trafikk og ingen prioritering for buss langs Breivollveien og 
Smalvollveien

Tiltak •  Ombygging av rundkjøring Breivollveien x Smalvollveien til signalregulert 
kryss med signalprioritering 

•  Kollektivfelt siste 100 m inn mot kryss i Breivollveien. 

•  Benytte bredde på bro over E6 til å lage kollektivfelt i nordgående retning 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 50 sekunder pr km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 20 MNOK til kollektivfelt i Breivollveien

Kr 5 MNOK til ombygging av rundkjøring til kryss

Kr 5 MNOK til kollektivfelt på brua

Grunnerverv (fjerne parkering) 10 MNOK

Tiltak: Ole Deviks vei – Smalvollveien (Alna senter)

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 24 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 58 sekunder
Snitt forsinkelse er 25 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 65 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 43 %
Distanse er 388 meter
Antall om bord 54067

Problem Jordal amfi var under bygging i perioden det er tatt ut forsinkelsestall.

Det er:

1)  Et kjørefelt i hver retning og blandet trafikk, ÅDT 8000

2)  Saktegående trafikk i ettermiddagsrush inn mot rundkjøring Kjølberggata 
x Jordalgata som følge av lyskryss i Strømsveien

Tiltak Optimalisering av kryss Strømsveien 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 15 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 500 000 til optimalisering av kryss Strømsveien

Tiltak: Kjølberggata - Galgeberg

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 59 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 77 sekunder
Snitt forsinkelse er 45 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 76 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 59 %
Distanse er 458 meter
Antall om bord er 22921

Problem Det problemet antas å være mye trafikk i rushtiden på strekningen ut fra 
terminalen og bort Jens Rings vei før veien deler seg i rundkjøring 
Nadderudveien. 

Tiltak •  Kollektivfelt Jens Rings vei, 150 meter

  - 2020 startet byggingen av et nytt boligkompleks nord for Jens Rings vei, 
som kan begrense de fysiske mulighetene.

•  Signalprioritering når bussen ut fra Bekkestua bussterminal

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Tiltaket vil også bedre fremkommeligheten på strekningen Bekkestua 
terminal – Nadderud stadion.

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 40 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 8 MNOK

Tiltak: Bekkestua bussterminal – Nadderudhallen

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 58 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 71 sekunder
Snitt forsinkelse er 46 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 90 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 65 %
Distanse er 515 meter
Antall om bord 20893

Problem Sentrumsgate med mye trafikk

Tiltak Justering av kjøremønster i Lillestrøm sentrum; envegsregulering biltrafikk

Kollektivgate Storgata 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

30 sekunder

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 500 000

Tiltak: Bjørnsons gate - Nittedalsgata

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 67 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 84 sekunder
Snitt forsinkelse er 70 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 118 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 84 %
Distanse er 597 meter
Antall om bord er 81158

Problem Det er mye trafikk i rundkjøring x Hoffsveien, elbiler som legger seg i 
kollektivfeltet for å flette før rundkjøring.

Tiltak El-biler ut av kollektivfeltet

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 40 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 50 000 (skilting) 

Tiltak: Thune – Skøyen stasjon

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 56 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 61 sekunder
Snitt forsinkelse er 36 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 80 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 58 %
Distanse er 446 meter
Antall om bord 23797

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss i Strømsveien

Tiltak •  Fjerning av gateparkering og etablering av kollektivfelt omtrent fra 
Strømsveien 75 til Strømsveien x Stasjonsveien. Utgjør ca. 385 m. 

•  Reduksjon av biltrafikk i Strømmen v/ miljøsone/avgift/redusert antall 
p-plasser

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 60 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 20 mill (antatt 50 000 per lengdemeter) for ombygging av gate

Tiltak: Frydenlundsgata - Stasjonsveien

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 35 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 46 sekunder
Snitt forsinkelse er 27 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 76 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 59 %
Distanse er 358 meter
Antall om bord 27284

Problem Det er:

1)  Blandet trafikk og ingen prioritering for buss i Tvetenveien

2)  Venstresving og to signalregulerte kryss

Tiltak •  Omregulere det venstre feltet inn mot østligste signalanlegg til kollektivfelt 

•  Optimalisering av faser i vestligste signalanlegg

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 15 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 100 000 til skilt og oppmerking

Kr 100 000 til optimalisering av signalanlegg

Tiltak: Tveita bedriftsområde – Tveita

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 58 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 44 sekunder
Snitt forsinkelse er 28 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 74 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 64 %
Distanse er 384 meter
Antall avganger er 764
Antall om bord 77184

Problem Det er gjort tiltak med å forbedre synligheten til kollektivfelt og forlenget 
kollektivfeltet mot Valle sommer 2019.

Det er:

1)  Kø fra rampe Grensesvingen ut på E6, kort avkjøringsfelt i Grenseveien

2)  Manglende oppmerking av kollektivfelt

3)  Kort holdeplassavstand

Tiltak Samlokalisering av holdeplass Valle og Fyrstikktorget

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse/kjøretid i snitt med 20 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 1 MNOK til samlokalisering av holdeplass

Tiltak: Valle/Fyrstikktorget - Helsfyr T

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 54 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 56 sekunder
Snitt forsinkelse er 65 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 122 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 116 %
Distanse er 529 meter
Antall om bord 36347

Problem Det er blandet trafikk og ingen prioritering for buss

Kupert terreng, store boliger/næringsbygg på hver side av gaten.

Tiltak Kollektivfelt 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 40 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 25 000 000

Omfattende eiendomserverv må påberegnes, antas å være på mer  
enn 100 MNOK.

Tiltak: Lysaker bru – CC Vest

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 51 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 42 sekunder
Snitt forsinkelse er 26 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 76 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 62 %
Distanse er 347 meter
Antall om bord 109928

Problem Det er et kjørefelt inn i kryss, trikken har egen trase

Tiltak Asfaltering av trikketrasé slik at buss kan kjøre der

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 20 sekunder per km i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 17 MNOK til asfaltering av trase fra Vigelandsparken til krysset Kirkeveien 
x Middelthuns gate

Kr. 200 000 til skilt og oppmerking

Tiltak: Vigelandsparken – Frogner stadion

Kartkilde: Finn.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 93 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 47 sekunder
Snitt forsinkelse er 90 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 283 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 192 %
Distanse er 320 meter
Antall om bord 10 504

Problem Sentrumsgate med mye trafikk

Tiltak Justering av kjøremønster i Lillestrøm sentrum; envegsregulering biltrafikk

Kollektivgate Storgata 

Vurdering av 
reisetidsgevinst

30 sekunder

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 500 000

Tiltak: Eikeliveien – Lillestrøm bussterminal

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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Beskrivelse av tiltak

Inndata til analyse 51 % av avgangene har over 50 % forsinkelse
Idealtid er 20 sekunder
Snitt forsinkelse er 13 sekunder
Snitt forsinkelse pr km er 71 sekunder
Snitt forsinkelse i % av idealtid er 64 %
Distanse er 182 meter
Antall om bord 37 158

Problem Det er:

1)  Holdeplass i lomme

2)  Kort strekning mellom holdeplassene

Tiltak Ombygging av holdeplass til kantstopp, som holder igjen bilene bak

Vurdering av 
reisetidsgevinst

Reduksjon av forsinkelse i snitt med 10 sekunder i rushtid

Overordnet vurdering av 
Kostnad for utførelse

Kr 500 000,-

Tiltak: Godals vei – Badebakken

Kartkilde: Ruter.no

Tiltakstype: Punkt / Strekning / Generell
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