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Den lilla omslagsfargen for 2015 skal reflektere 
Ruters tilbud på fjorden. Nesoddbåten er Norges 
største passasjerfergeforbindelse med godt over 
3 millioner reisende og en kundetilfredshet på 
99 %. Ruter utarbeidet i 2014 en ny trafikkplan 
for videreutvikling av tilbudet på fjorden.
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Ruter er administrasjonsselskapet 
for kollektivtrafikken i Oslo og Akers-
hus. Ruter planlegger, bestiller og 
markedsfører kollektivtrafikktilbudet.

Ruter1
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Ruters oppgave, gitt ved virksomhetsideen, er å 
tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport, 
og dermed bidra til å skape et pulserende hoved-
stadsområde. Oppgaven ivaretas ved å utvikle, plan-
legge, bestille og markedsføre et kollektivttrafikk-
tilbud som innenfor gitte økonomiske rammer best 
mulig svarer på de samferdselspolitiske målene 
som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
har satt for kollektivtrafikken.

Administrasjonsselskapet Ruter As eies 60 % av
Oslo kommune og 40 % av Akershus fylkeskom-
mune. Alle offentlige tilskudd til kollektivtrafikken
i Oslo og Akershus, unntatt statlig tilskudd til NSB,
skal kanaliseres gjennom Ruter. Dette skal bidra

til en transparent økonomi og målrettet styring.
Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne
økonomisk vinning.

Trafikken utføres av operatørselskaper på kontrakt
med Ruter. For buss og båt tildeles kontraktene
etter anbudskonkurranser. For T-bane og trikk er 
det inngått en rammeavtale med kommunalt eide 
Sporveien Oslo AS basert på direkteanskaffelse. Av-
talen definerer produksjon, kvalitet og godtgjørelse. 

For begge avtaleformer gjelder at transparens skal 
sikres, incitamenter etableres og effektiviserings-
gevinster tas ut.

Kapittel 1
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Bakerst fra venstre: Bernt Reitan Jenssen / Adm. direktør. Rune Pedersen / Økonomidirektør. Anders Finckenhagen / Produk- 
sjonsdirektør. Tore Kåss / Plandirektør. Foran fra venstre: Hanne Bertnes Norli / Utviklingsdirektør. Marit Westvig /Juridiskdirektør. 
Marit Elin Leite / Kvalitetsdirektør. Ellen Marie Rogde / Salg og markedsdirektør. 

Ruter skal tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport 
og skape et pulserende hovedstadsområde.

Ledergruppen i Ruter



Hovedprosess: Hovedprosess: Hovedprosess: Hovedprosess:

LEDE

         ANALYSE       STRATEGI ØKONOMI HR/ADM IT KOMMUNIKASJON

Ruter har en prosessorganisasjon, hvor det innenfor de fire hovedprosessene salg og markedsføring, 
utvikling, produksjon og kvalitet er 13 tverrfaglige team. Seks støttefunksjoner bidrar til hovedproses-
senes arbeid og til ledeprosessens styring av virksomheten. Saksgangen i Ruter skal følge prosesskjeden 
fra venstre mot høyre, og dermed sikre et kundeperspektiv som utgangspunkt og at problemstillingene er 
belyst på en målrettet og kvalitetssikret måte.

Salg- og markedsføringsprosessen skal sørge for 
at flere reiser kollektivt, ved at våre markedstilbud 
møter eksisterende og potensielle kunders behov. 
Vi skal bygge en sterk markedsposisjon med god 
inntektssikring.

Utviklingsprosessen skal utvikle et trafikktilbud 
og legge planer for nødvendig infrastruktur for 
best mulig å møte fremtidens markedsbehov for 
å støtte opp under en bærekraftig utvikling av 
hovedstadsregionen.

Produksjonsprosessen skal sørge for at operatør-
ene leverer tjenester i henhold til kontraktene og 
oppfyller de krav og forventninger som stilles til 
rutetilbudet, samt bidra til økt kundetilfredset og 
vekst i kollektivtrafikken. Produksjonsprosessen 
skal stå for rute- og avviksinformasjon, sørge for 
korrekt informasjon til kunder via SIS, overvåke den 
daglige trafikken og iverksette tiltak ved  uønskede 
hendinger.

Kvalitetsprosessen skal styrke Ruters omdømme 
ved å sikre at det blir kjøpt inn og levert kollektiv-
trafikktilbud av høy kvalitet.

Analyse skal levere analyser til prosessene, og 
dermed skape gode og relevante analyse- og 
vurderingsgrunnlag. 

Strategi skal bidra til en langsiktig strategi for 
kollektivtrafikktilbudet som er i tråd med de poli-
tiske rammer og samfunnsmessige behov, samt 

påvirke kollektivtrafikkens rammebetingelser. 

Økonomi skal etablere et korrekt inntekts- og 
kostnadsbilde for pengestrømmene og økonomien 
i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 

HR/Adm skal bidra til at Ruter er en attraktiv 
arbeidsplass, og at vår kompetanse gjør oss i 
stand til å løse oppgaver på en god måte. 

IT skal levere pålitelig og fremtidsorientert utvik-
ling og profesjonell drift av elektronisk informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi som bidrar 
aktivt til Ruters mål om fornøyde kunder og sterk 
markedsposisjon.

Kommunikasjon skal sørge for at Ruter fremstår 
i tråd med sine verdier i sin kommunikasjon og 
representasjon, eksternt og internt.

Delprosesser:

Markedskommunikasjon
Salg og betalingsløsninger
Service
Markedssjefer

Delprosesser:

Infrastruktur
Trafikkplan
Trikkeprogrammet

Delprosesser:

Produksjonsdata
Produksjonsstøtte
Produksjonsinformasjon
Informasjons- og 
samordningssentral

Delprosesser:

Kontrakt
Kvalitet
Kontraktsforvaltning 
skinnegående

SALG OG 
MARKEDSFØRING

UTVIKLING PRODUKSJON KVALITET
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Selskapets bakgrunn og historie

Ruter As var operativt fra 1.1.2008 og ble etablert i 
2007 ved sammenslåing av funksjonene i de davær-
ende administrasjonsselskapene AS Oslo Sporveier 
og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. Oslo Sporveier har 
en historie tilbake til 1875, tidligere med operatør-
roller for flere driftsarter. Fra 1973 hadde Oslo 
Sporveier, på vegne av Oslo kommune, samtidig 
en bestiller- og avtalerolle med andre operatører 
innenfor et felles pris- og billettsystem i Oslo. I
2006 ble Oslo Sporveier delt i et rent administra-
sjonsselskap og et produksjonsselskap, nå kalt 
Sporveien Oslo AS, med datterselskaper for  
T-bane, trikk, buss, bussanlegg og trafikkreklame,  
og enheter for infrastruktur og verksteddrift. 
Det ikke aktive AS Oslo Sporveier eies av Ruter.

Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s (SL) ble etablert i 1975 
som et rent administrasjonsselskap. Staten, Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune eide hver 
sin tredel. I praksis var SL et bestillerselskap for 
buss- og båtruter i Akershus og mellom Akershus 
og Oslo. Avtaler mellom staten, Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune om SL ga samtidig grunn-
lag for praktiske samarbeidsavtaler om billetter og 
priser, og økonomisk avregning mellom de tre 
trafikkaktørene SL, Oslo Sporveier og NSB. Men 
fortsatt var det ett system i Oslo og ett system for 
Akershus og den grensekryssende trafikken. Skjøte-
bestemmelser gjorde at kundene kunne kombinere 
billetter fra de to systemene, men for selskapene 
og myndigheter og eiere skapte de økonomiske av-
talene om oppgjør for reiser på ”fremmed” billett 
betydelige problemer.

Etableringen av Ruter som felles administrasjons-
selskap for Oslo og Akershus ga muligheter for ett
felles pris- og billettsystem for de to fylkene. Denne 
delen av samordningen ble fullt ut realisert fra 
oktober 2011. Samarbeid og avtaler mellom Ruter 
og NSB sørger for at togtilbudet fortsatt er inklu-
dert, samtidig som det finnes avtaler om kombina-
sjonsbilletter for reiser til og fra områder utenfor 
Akershus’ ytre grense.

Strategisk styringsmodell

Trafikktilbudet styres ved kontrakter mellom Ruter 
og operatører og andre leverandører. Med utgangs-
punkt i politiske mål som er satt for kollektivtrafik-
ken i kommunale/fylkeskommunale plandokumen-
ter, er den felles visjonen: Sammen gjør vi kollek-
tivtrafikken til et naturlig førstevalg, grunnlaget for 
Ruters strategiplaner. Strategiplanarbeidet skjer i 
samsvar med aksjonæravtalen og er et viktig ledd i 
styringen av kollektivtrafikken så vel som regional 
planlegging generelt.

Strategiplanen M2016 ble lagt frem i august 2015 og 
er omtalt i årsrapportens kapittel 5. Strategiplanen 
følges opp og konkretiseres årlig ved et fireårig 
rullert handlingsprogram med økonomiplan - nå 
gjeldende er H2016. Handlingsprogrammet ligger 
til grunn for budsjettprosessen, som er styrende 
for hvilke aktiviteter som prioriteres. I praksis er 
det først gjennom de årlige tilskuddsbevilgningene 
fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
at de endelige økonomiske rammene avklares, 
sammen med politiske føringer for det tilbudet 
som skal gis.

Målstyringssystem

Verdier, visjon, virksomhetsidé, kundeløfte, posi-
sjonsmål og er supplert ved suksessfaktorer og 
styringsindikatorer for 2015. Utvalg og tallfesting 
av suksessfaktorer og årlige styringsindikatorer 
skjer gjennom en prosess med bred involvering 
i organisasjonen. Målrettet økonomistyring skal 
alltid ligge til grunn for Ruters arbeid.

 De overordnede 
 målene er:
Fornøyde kunder: Ruter skal gjøre kollektivtrafik-
ken til kundenes naturlige førstevalg ved å ha et 
enkelt, attraktivt og pålitelig trafikktilbud.

Sterk markedsposisjon: Ruter skal bidra til utvik-
ling av et funksjonelt og miljøvennlig hovedstads-
område, ved at kollektivtrafikken tar veksten i 
motorisert trafikk.

Attraktive arbeidsplasser: Ruter skal være en 
åpen og nytenkende kompetansevirksomhet, som 
verdsetter sine medarbeidere, og som tiltrekker 
de rette kandidatene til selskapet.

Effektiv og bærekraftig ressursbruk: Ruter skal 
bidra til oppnåelse av økonomi- og miljømål ved 
målrettet prioritering av drifts- og investerings-
midlene for kollektivtrafikken. Måloppfølgingen 
er nærmere omtalt i kapittel 6.

Kapittel 1
Ruter



VERDIER

Pålitelig 
Åpen

Nytenkende

VISJON
Sammen gjør vi kollektivtrafikken 

til et naturlig førstevalg

VIRKSOMHETSIDÉ
Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport 

og skaper et pulserende hovedstadsområde

KUNDELØFTE
Enkelt for deg

Bra for alle

POSISJONSMÅL
Den smarte måten å reise 
på i hovedstadsregionen

OVERORDNEDE MÅL
Fornøyde 
kunder

Sterk markeds-
posisjon

Attraktive
arbeidsplasser

Effektiv og bære-
kraftig ressursbruk

Kunde-
innvolvering

Gjennomslag for 
kollektivtrafikk- 

orientert arealbruk

Faglig og 
personlig utvikling

Målrettet 
økonomistyring

Pålitelig
trafikktilbud

Markedsstyrt 
trafikktilbud

Tydelig og moti-
verende ledelse Miljøvennlig drift

Samarbeid i 
kollektiv-
trafikken

Markedsstyrt
infrastruktur-

utbygging

Attraktiv i 
arbeidsmarkedet

Driftsklar 
infrastruktur 
og driftsklart 

materiell

Tilgjengelig og 
relevant informasjon 
om kollektivtrafikk-

tilbudet

Enkle og pålitelige 
billett- og betalings-

løsninger 
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Rekordhøy tilfredshet med tilbudet 
både i befolkningen og blant kundene 
ga 4,7 % trafikkvekst.

Sammendrag2
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Trafikkvekst 4,7 % i 2015 og 47 % siden 2007
 
Den gledelige trafikkveksten fortsatte også i 2015, 
med 334 millioner reiser og en vekst på 4,7 %. Inklu-
deres Flytoget, blir det over 340 millioner reiser. 
Kollektivtransportens andel av motorisert trafikk i 
regionen utgjorde 33 %. I løpet av Ruters åtte første 
år har antall reiser økt med 106 millioner, eller 47 %. 
Mens hver fjerde motoriserte reise var kollektiv i 
2007, gjaldt det hver tredje i 2015. For øvrig har det 
vært sammenhengende vekst siden en negativ trend 
frem til 2003. Men først etter 2007 har veksten skutt 
fart. Da fikk vi ny organisasjon ved etableringen
av Ruter og samtidig økt finansieringsgrunnlag ved 
bompengemidler til drift av kollektivtrafikk.

Det offentlige tjenestekjøpet, inkludert bompenge-
midler, har vært tilstrekkelig til å kunne opprett-
holde og utvikle et trafikktilbud nær det som skal 
til for å nå de politiske målene om at kollektivtrafik-
ken, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten 
i persontrafikken i regionen. Denne tilbudskvalite-
ten blir verdsatt i det markedet kollektivtrafikken 
konkurrerer i. 

Et overordnet mål for så vel Ruters eiere som for 
statlige myndigheter er at i storbyområdet Oslo skal 
kollektivtrafikken, sammen med gange og sykkel, 
ta veksten i persontrafikken. I 2013 ble dette konk-
retisert ved mål om nullvekst i personbiltrafikken 
gjennom bomringene i avtalen om belønningsmidler 
som ble inngått mellom Samferdselsdepartementet, 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Med 
en befolkningsvekst på 1,7 %, en trafikkvekst for
lette biler i bomringene på 0,1 % og en kollektiv-
trafikkvekst på 4,7 % vurderes målet som nådd 
også i 2015.

Toppresultat i tilfredshet med tilbudet

Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikken 
har aldri vært høyere enn i 2015, med 71 % fornøy-
de i Ruters trafikkområde.  Dette resultatet gjelder 
hele befolkningen, uavhengig av om og hvor ofte de 
reiser kollektivt. Tilfredsheten er større i Oslo (82 %) 
enn i Akershus (60 %). Mye av denne ulikheten skyl-
des at tilbudskvaliteten er, og i praksis må være, 
høyest i tettbygde områder. Dessuten spiller det 
nok inn at de som i hovedsak bruker tog, og dem er 
det flest av i Akershus, gjennomgående er mindre 
fornøyd (58 %) enn de som bruker de øvrige drifts-
artene. Brukerne av trikk (83 %) og T-bane (82 %) 
er mest fornøyd.

Spør vi kunder underveis, er registrert tilfredshet 
med den aktuelle reisen hele 98 %. For første gang 
er denne kundetilfredsheten like høy i Oslo som i 
Akershus, og differansen mellom driftsartene er 
nå minimal. Det veier tungt for gjennomsnittet at 
T-banen kom opp på 99 %, etter å ha løftet seg 
gradvis fra 84 % i 2008. Denne utviklingen følger 
som en konsekvens av bedre trafikktilbud, nye 
vogner og oppgradering av infrastruktur og infor-
masjonssystemer mv. Bedre pålitelighet følger av 
de investeringene som er gjort og bedre prosesser 
i Sporveien.

Løpende forbedringer i trafikktilbudet

Også i 2015 var det rom for forbedring i trafikktil-
budet. Dette skjedde dels ved omdisponeringer 
til områder hvor det er behov og potensial, dels ved 
ordinært tjenestekjøp fra Akershus fylkeskommune 
og dels ved midler fra Oslopakke 3 og Samferdsels-
departementets belønningsordning. Samlet økte 
tilbudet i 2015 med 3,9 %, målt som vognkilometer. 

Kapittel 2
Sammendrag
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Størst var økningen for båt med 17 % og bybuss 
med 11 %. Regionbuss hadde 7 % og trikk 5 %, men 
i sum var det ikke økning for T-banen i et år preget 
av at Østensjøbanen var stengt for oppgradering. 
Buss for bane reflekteres på den annen side i den 
sterke produksjonsveksten for bybuss.

Kostnadsøkningen til produksjon av Ruters trafikk-
tilbud var begrenset til 87 mill. kr, som tilsvarer 
1,8 %.

Den mest markerte tilbudsøkningen i 2015 skjedde 
på toget, hvor NSB nå har etablert stabil 10 minutt-
ers frekvens mellom Asker og Lillestrøm. Samtidig 
er det blitt frekvensøkning også på andre streknin-
ger. Således tilbyr NSB nå 3 avganger i timen mel-
lom Drammen og Oslo lufthavn i tillegg Flytogets 6 
avganger til og fra Drammen, Stabekk eller Oslo S.

Et markert bedre togtilbud øker mulighetene for å 
satse målrettet på tog, særlig på de oslorettede 
reiserelasjonene. Også i 2015 ble deler av region-
busstilbudet lagt om til mating, samtidig som dette 
åpnet for å styrke busstilbudet ved økt frekvens 
lokalt. De fleste omleggingene skjedde på Rome-
rike, for eksempel ved frekvensøkninger rundt 
Lillestrøm og ved en ny tverrforbindelse mellom 
Ask og Gardermoen via Kløfta. 

I Follo ga oppstart for ny anbudspakke økt frekvens, 
nye busser og en lettere fattbar linjenummering. 
Dette nummersystemet vil bli gjennomført i Asker 
og Bærum og på Romerike ved første passende 
anledning.

På trikk og bybuss ble det i 2015 bare gjennomført 
mindre justeringer i tilbudet, blant annet ved at 
flere linjer fikk leddbuss. T-banetilbudet var preget 
av at Østensjøbanen var stengt for oppgradering. 
Dessverre var det ikke lagt opp til tilstrekkelig 
kapasitet i erstatningstrafikken med buss. 

På den annen side ble det rom for å kunne tilby fre-

kvensdobling med 8 avganger i timen på Lambert-
seterbanen på dagtid. Dette tilbudet ble videreført 
ved den store omleggingen av T-banetilbudet 3. april 
2016, som konsekvens av åpningen av Lørenbanen. 
Da fikk også Østensjøbanen frekvensdobling.

Antall reiser, og økning fra foregående år og fra 
2007, fordelte seg slik på driftsartene i 2015:

 

T-banen økte mest fra foregående år, med 8,4 %, 
fulgt av trikken og toget. I løpet av årene siden 2007 
har økningen vært sterkest for regionbuss, fulgt av 
toget. Begge betjener vesentlig Akershus. Markeds-
andelen har vært lavere, og potensialet for vekst 
høyere, i regiontrafikken enn i bytrafikken.

Økt togtrafikk belaster Ruters økonomi

Det kollektive trafikktilbudet i Oslo og Akershus ut-
vikles i et samspill mellom Ruters tilbud med T-bane, 
trikk, buss og båt og NSBs togtilbud. Togets andel 
av trafikken har økt som følge av en målrettet stat-
lig satsing på ny infrastruktur, nytt materiell og 
høyere frekvens, kombinert med Ruters omlegging 
til mer bussmating til tog. 

I Ruters trafikkområde er det Ruters billetter og 
priser som gjelder også på tog. Gjeldende samar-
beidsavtale forplikter Ruter til å kompensere NSB 
forskjellen mellom Ruters priser og NSBs nasjo-
nale pristabell. Prisdifferansen økte da Ruter inn-

Driftsart Reiser 2015 Økning

2014 - 2015 2007 - 2015

T-bane 95    mill. 8,4 % 43 %

Trikk 54    mill. 6,9 % 47 %

Bybuss 92   mill. 0,9 % 39 %

Regionbuss 49   mill. 0,9 % 64 %

Båt 4,4  mill. 5,4 % 20 %

Tog (NSB) 40   mill. 6,7 % 58 %

Sum 334 mill. 4,7 % 47 %

Styringsindikatorer - mål og status

Styringsindikatorer Mål 2015 Resultat 2015 Avvik

Økning i antall påstigende 5 % + 4,7 % - 0,3 prosentpoeng

Tilfredshet med siste reise 96 % 98 % + 2,0  prosentpoeng

Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet 71 % 72 % +1,0 prosentpoeng

Ruters billettsystem er enkelt å bruke 76 % 83 % +7,0 prosentpoeng

Rute og informasjon 83 % 80 % -3,0  prosentpoeng

Tilfredshet med avviksinformasjon 38 % 37 % -1,0  prosentpoeng

Nærvær 95,5 % 93,7 % -1,8  prosentpoeng

Resultat (hittil i år) + 20 MNOK + 7,6 MNOK + 12,4 MNOK

Kapittel 2
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førte ny pris- og sonestruktur (NYPS) fra 2.10.2011, 
og det er følgelig blitt markert billigere for de lengre 
togreisene i regionen, som det har blitt for buss-
reisene. Det er eksempelvis Ruters priser (kr 92 
for enkeltbillett) som gjør det vesentlig billigere å 
bruke NSB enn Flytoget (kr 180) mellom Oslo og 
Gardermoen.

Kombinasjonen av bedre tilbud, mer bussmating 
og lavere priser har, sammen med generell styrk-
ing av regionens kollektivtrafikk, gitt en gledelig 
trafikkvekst på toget de senere årene. Togets andel 
av reisene i Oslo og Akershus har økt fra ca. 10 % 
til ca. 12 %. Veksten i 2015 var 6,7 %, mot gjennom-
snittlig 4,7 %. Siden 2007 har togtrafikken økt med 
58 %, mot 47 % for kollektivtrafikken i regionen 
samlet. Økningen i togtrafikken har vært klart 
sterkest fra og med 2012.  

NSBs andel av billettinntektene har økt enda ster-
kere enn trafikkandelen, som en konsekvens av 
mekanismene i det gjeldende avtaleverket. De sam-
lede regnskapsførte avregningene med NSB økte 
med 31 % og var på 1 040 mill. kr i 2015. Av dette 
var 875 mill. kr beregnet andel av billettinntektene 
og 165 mill. kr kompensasjon for prisdifferansen 
mellom Ruters priser og NSBs nasjonale pristabell. 
Inkludert i beløpene var 54 mill. kr korrigering for 
2014 og til dels 2013.

Samarbeid mellom NSB og Ruter for så langt som 
mulig å tilby kundene sømløse reiser i regionen, 
uavhengig av driftsart, selskapsansvar og offentlig 
myndighetsansvar er en klar fordel for å kunne nå 
målene for kollektivtrafikkens konkurransekraft og 
markedsandeler. Dagens samarbeidsavtalemodell 
har imidlertid økonomiske konsekvenser som ikke 
er holdbare for Ruter og selskapets eiere og tje-
nestekjøpere. Etter en prosess høsten 2015 ble det 
17.12.2015 gitt mandat fra Samferdselsdeparte-
mentet sammen med Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune til at NSB og Ruter sammen skulle 
utrede et beslutningsgrunnlag for en forbedret 
samarbeidsavtale. Rapport ble overlevert 11.4.2016 
for oppfølgende forhandlinger.

Stadig bedre effektivitet

20 % større trafikkvekst enn produksjonsvekst inne-
bærer et godt bidrag til den løpende effektiviserin-
gen. Å sette inn ressursene der vi har best markeds-
potensial, er det effektiviseringsgrepet Ruter som 
administrasjonsselskap har særlig oppmerksomhet 
på. Slik prioritering av friske midler og omdispo-
nering av gamle skjer likevel innenfor en ramme 
der det sikres en minstestandard i spredtbygde 
områder hvor markedsgrunnlaget er svakt.  

Det gjennomsnittlige belegget var 22 % i 2015. Ved 
forholdet mellom personkilometer og plasskilo-
meter uttrykker dette hvor stor andel av tilbudte 
plasser som i gjennomsnitt var belagt. Med unntak 
for regionbuss regnes både ståplasser og sitteplas-
ser. Belegget kan aldri bli 100 %, dels på grunn av 
variasjoner i etterspørselen som ikke kan fanges 
opp av variasjoner i tidtabellene, og dels fordi de 
aller fleste linjene betjener et marked som medfø-
rer gradvis økt belegg ved påstigning fra stopp til 
stopp mellom start og mål. 

På trikken har belegget økt med 39 % siden 2007, 
og var i 2015 gjennomsnittlig på 28 %. I samme 
periode har økningen også vært stor på regionbuss, 
med + 22 % til 44 %. Bybuss var på topp i 2014 med 
31 % belegg, opp 24 % fra 2007, mens 2015 ga et 
fall til 27 %. Dette skyldes en kombinasjon av økt 
kapasitet med flere leddbusser og det trafikkmøn-
steret som kjøring for stengt Østensjøbane ga.

Halvert snik

Ruter iverksatte i 2015 en rekke tiltak for å øke 
andelen betalende passasjerer. Hensyn til så vel 
kundevennlighet som kostnadseffektivitet krever 
i storbytrafikk i praksis et åpent system basert på 
tillit og moral, kombinert med et avpasset kontroll-
omfang. Både omfang og metoder i billettkontrollen 
har vært løpende vurdert. Statistisk funderte under-
søkelser («punktkontroller») har bekreftet at reell 
gjennomsnittlig snikandel er omtrent dobbelt så 
høy som den andelen som ikke kan vise gyldig 
billett i de ordinære billettkontrollene. Ved vanlig 
billettkontroll har det, forenklet beskrevet, vært 
viktigere å nå mange passasjerer enn at utvalget 
skal være representativt. Samtidig gjør metodene 
ved ordinær billettkontroll at det av og til er enklere 
å slippe unna enn ved det tilnærmet tette opplegget 
for punktkontroller.

Ruter satte som mål at reell andel betalende passa-
sjerer fra høsten 2014 til utgangen av 2015 skulle 
være økt fra 90 % til 95 %. Dette er høyt, og tilsva-
rende ambisiøst, i et åpent system. Antall kontrol-
lerte, og dermed kontrollsannsynligheten, ble grad-
vis økt gjennom 2015 til et nivå to til tre ganger 
høyere enn tidligere. Dette reflekteres tydelig i at 
andel kunder som ved undersøkelser svarer at de 
opplever billettkontroll «ofte eller svært ofte» i 
løpet av ett år har økt fra rundt 15 % til rundt 40 %.

Målet for andel betalende ble nådd i januar 2016. 
Parallelt er snikandelen redusert omtrent tilsva-
rende i ordinær billettkontroll, der andelen som 
kunne vise gyldig billett, var økt til vel 97 %. 

Kapittel 2
Sammendrag
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Annenhver billett selges på mobil-app

Mens kundene for få år siden var svært misfornøyde 
med Ruters billettsystem, var andelen fornøyde i 
sum kommet opp i 83 % i 2015. For appen Ruter-
Billett alene var 91 % fornøyde. Samarbeid med 
kunder om utvikling av en svært enkel løsning 
har bidratt til sterk vekst i mobilbillettens andel av 
billettsalget, og ved årsskiftet passerte den 50 %. 
Ruter er ikke kjent med andre trafikkselskaper 
som har en så høy mobilbillettandel.

Mobilbillett som salgskanal er dessuten svært 
kostnadseffektiv for Ruter, og det arbeides konti-
nuerlig med forbedringer for å øke attraktivitet og 
markedsandel ytterligere. 

70 % av tilbudet fra fornybare kilder

Ruters klart viktigste miljøbidrag er å få flere til å 
reise kollektivt der bilbruk ville vært alternativet. 
Dette er kostnadseffektivt og gunstig for klima, 
miljø, ulykker, arealbruk og byområdets funksjons-
dyktighet.

Parallelt reduseres kollektivtransportens miljøbe-
lastning i takt med de teknologiske mulighetene 
som åpner seg for praktisk bruk. Målet er i første 
omgang fossilfri drift i 2020. I 2015 var 70 % av til-
budte plasskilometer produsert fossilfritt. 56,5 % 
av kollektivreisene skjer med elektrisk drevne 
T-baner, trikker og lokaltog med svært lav miljø-
påvirkning. All skinnegående kollektivtransport 
i regionen bruker fornybar elektrisk energi med 
opprinnelsesgaranti. 27 % av bussenes energifor-
bruk kom fra fornybare kilder i 2015. Siden 2007 
er bussenes utslipp av fossilt CO2 redusert med 
41 % per personkilometer. For NOx er tilsvarende 
reduksjon 78 %.

Tre døde i kollektivtrafikkulykker

To mistet livet i bussulykke, én i trikkeulykke og 
14 ble hardt skadet i ulykker i kollektivtrafikken i 
2015.

God kjønnsbalanse blant medarbeiderne

Ved utgangen av 2015 var det 255 ansatte i morsel-
skapet og 287 i konsernet. Disse utførte henholds-
vis 233 og 265 årsverk. Netto tilgang på ansatte i 
løpet av året var 7. Mannsandelen er 45 % samlet 
og 49 % blant ledere. I toppledelsen er det 4 menn 
og 4 kvinner.

Nærværet i Ruter var lavere enn målet på 95,5 %, 
men har gått opp sammenlignet med 2014, og lå 
på 93,7 %, målt over 12 rullerende måneder. 

Positivt økonomisk resultat til tross for 
økonomisk utfordringer ved NSB-avtalen

Ruter omsatte for 7,1 milliarder kroner i 2015. 
Konsernresultatet ble på 11,1 mill. kr. Ruter har 
ikke til formål å gi eierne økonomisk vinning, men 
trenger overskudd som bidrag til finansiering av 
de nødvendige investeringene som faller innenfor 
rammen for selskapets ansvar. 

2015 ga en svært god økning i billettinntektene. 
NSBs andel av disse steg imidlertid merkbart. 
Også det tilskuddet Ruter betaler til NSB for å 
kompensere differansen mellom Ruters priser og 
NSBs nasjonale pristabell, økte markert. Samlet 
NSB-avregning økte med 31 % til 1 040,4 mill. kr. 
Billettinntektene var i alt på 3 587 mill. kr (+9,6 %), 
hvorav 875 mill. kr gjelder NSBs togtrafikk. 

 51 % av kostnadene 
 ble dekket ved   
 billettinntekter
Salg av tjenester til Oslo kommune utgjorde 1 657 
mill. kr og til Akershus fylkeskommune 775 mill. 
kr, til sammen 2 432 mill. kr. Bompengeinntekter 
fra Oslopakke 3 og inntekter fra den statlige beløn-
ningsordningen bidro med 842 mill. kr. Offentlig 
tjenestesalg finansierte 34,3 % av kollektivtrafikken 
i regionen i 2015. Inklusive driftsdelen av Oslopakke 
3 og den statlige belønningsordningen ble ca. 
46,2 % av kollektivtrafikken i regionen finansiert 
gjennom tilskudd. 

Vel 4 % av kostnadene dekkes av trafikkreklame, 
prosjektbevilgninger og spesielle avtaler med 
øremerkede midler.

Ruter kjøpte Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 
AS og Persveien 34/36 ANS i november 2015. Eien-
domsselskapene ble anskaffet for å sikre fremtidig 
kapasitet i bussanlegg for Oslo. Eiendommene kan 
senere overføres til Bussanlegg AS, eid av Spor-
veien Oslo AS, eller avhendes. 

Totalkapitalen var ved utgangen av året på 2 503 
mill. kr i morselskapet og 2 560 mil. kr i konsernet. 
Egenkapitalandelen i morselskapet utgjorde 11,1 % 
i 2015 mot 11,2 % i 2014. Ut fra gjeldens karakter 
er egenkapitalandelen forsvarlig. Samtidig er en 
økt egenkapital ønskelig for å gjøre selskapet mer 
robust overfor markedssvingninger og de store 
utslagene som fortsatt vil kunne følge av samar-
beidsavtalen med NSB.

Kapittel 2
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Fremtidens mobilitetsløsninger

I august 2015 la Ruter frem en oppdatert strategi-
plan, M2016, hvor selskapet tar steget fra å begrense 
seg til kollektivtrafikk til å diskutere et bredere 
mobilitetsbilde. Det ble gjort for mer målrettet å 
følge opp nasjonale og regionale mål om en bære-
kraftig og funksjonell byutvikling, som i M2016 
ble oppsummert i spørsmålet: «Hva skal til for at 
kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, 
skal ta veksten i den regionale persontrafikken?»

M2016 er en overbygning for Ruters egen langsik-
tige og strategiske planlegging på mer avgrensede 
områder. Samtidig er Ruters strategiplan et innspill 
til aktuelt planarbeid i Oslo kommune, Akershus 
fylkeskommune og i statlige virksomheter blant
annet. Eiernes vedtatte strategier og planer vil, så 
langt de rekker, alltid sette de endelige rammene 
for selskapets virksomhet.

I M2016 legger Ruter vekt på betydningen av å etab-
lere et enda tettere og mer integrert mobilitetsnett, 
der ulike mobilitetsformer spiller på lag og bygger 
opp om hverandre. Nye løsninger skal være koblet 
til hverandre slik at kundene opplever at tilbudet 
tilpasses egne, spesifikke behov. Ruter forventer, 
og vil være en pådriver for, at vi i fremtiden vil få en 
utvikling av nye løsninger innenfor områder som 
intelligente transportsystemer (ITS) og autonome 
kjøretøy, som vil gjøre det mulig med helt nye 
tjenester til de reisende. 

Kollektivtrafikken skal øke, men behøver og bør ikke 
ta veksten i transportetterspørselen alene. Sykkelen 
vil og bør få en større rolle i de tette byområdene, 
mens det må bli enda enklere å gå mellom aktivi-
teter og til og fra kollektivtrafikktilbudet. Oslo er 
en gåby i større grad enn storbyer flest, og dette er 
et godt utgangspunkt for å satse på ytterligere økt 
gangandel.

En nettverkstenking som skissert innebærer at 
knutepunktene får enda større betydning for de 
reisende, og en viktig oppfølging av M2016 vil være 
å videreutvikle gode knutepunkter i kollektivtrafikk-
nettet. En kollektivtrafikkorientert arealbruk, som 
bygger opp om plansamarbeidets prioriterte by-
sentre og knutepunkter i regionen, er avgjørende. 

M2016 er godt koordinert med konseptvalgutred-
ningen (KVU) for Oslo-navet, der Ruter har samar-
beidet med Jernbaneverket og Statens vegvesen 
for å se på det samlede behovet for kapasitet i 
kollektivtrafikknettet inn mot og gjennom Oslo. 

Både M2016 og KVU Oslo-navet konkluderer med 
behov for betydelige investeringer i kapasitetssterkt 

tilbud på T-bane og tog, inkludert ny metrotunnel 
mellom Majorstuen og Bryn og to nye jernbanetun-
neler. Det legges til grunn en utvidet satsing på 
trikk i Oslo, med blant annet etablering av trikk på 
Ring 2 og muligheter for nye baneløsninger mot 
regionbyene i Akershus. Bussens rolle vil i større 
grad enn i dag bli lokal, og bidra til å bygge et tett-
ere nettverk med høyere frekvens for å dekke flere 
reiserelasjoner enn i dag. 

Stadig mer krevende planarbeid

Strategiplanen er overbygning over oppfølging i 
plan- og gjennomføringsfasen for konkrete prosjek-
ter som alle skal bidra til å gi det tilbudet som 
kreves for å nå målene for kollektivtrafikkens 
rolle og markedsandel. 2015 har vært preget av 
videreføring av igangsatte prosesser. Dette gjelder 
eksempelvis trafikkplaner for vestområdet og Oslo 
indre by og fullføringen av Lørenbanen med tilhø-
rende omlegging av rutetilbudet på T-banen.

Samtidig erfarer Ruter at prosessene blir stadig mer 
krevende ved at nye vurderingsaspekter trekkes inn. 
Fornebubanen, trikkeprogrammet og bussanleggs-
anskaffelsen er eksempler på at ansvarsavklaringer 
krever oppmerksomhet og tid. Kraftfulle frem-
kommelighetstiltak blir ikke så kraftfulle som til-
tenkt fordi prioriteringen mellom ulike interesser 
og myndighetsområder er uklar. Planlegging av 
Oslo S som trafikksenter for all kollektivtrafikk, 
inkludert en integrert bussterminal, forsinkes 
av interessemotsetninger mellom ansvars- og 
fagområder.
 
Nye finansieringsløsninger

Behovet for offentlig tjenestekjøp vil øke i årene 
fremover, for at vekstmålene skal kunne nås. I den 
forbindelse pekes det i M2016 på behovet for å finne 
nye finansieringsløsninger for kollektivtrafikken. 
Dette er avgjørende både for en fortsatt økning i 
frekvens, kapasitet og kvalitet i tilbudet til kundene 
og for å realisere de infrastrukturinvesteringene 
som er en forutsetning for økt trafikktilbud. 
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Tilgjengeliggjøring av nøkkeltall for kollektivtra-
fikken i Oslo og Akershus er en viktig oppgave for 
Ruter som kompetanseorgan. Ruter har derfor gjen-
nom mange år utviklet sin årsrapport til å være det 
medium som offentligjør, analyserer og presenterer 
kollektivtrafikkens nøkkeltall i vår region. Nøkkel-
tallene som presenteres i dette kapitelet, er knyttet 
til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det 
er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike 
driftsartene. I de etterfølgende kapitlene presente-
res også markeds-, kvalitets- og miljønøkkeltall. 

 Inntekt per reise var  
 11 kroner i 2015
Inntektene per reise var i 2015 på 11 kroner, en økning 
på 2,6 % fra i fjor. Inntektene per reise er høyest på 
regionbuss med 11,93 kroner, en økning på 2,2 % 
fra i fjor. Reiser i by har en inntekt mellom 8 og 9 
kroner per reise, som er en økning på om lag 2 % 
fra i fjor. Fra 2008 til 2012 gikk inntekt per reise 
ned som et resultat av redusert pris på 30-dagers 
billett og ny pris- og sonestruktur. Dette har en 
spesielt sett for de lange reisene (regionbuss og tog). 
De tre siste årene har denne utviklingen snudd som 
et resultat av blant annet økende salg av forhånds-
kjøpte billetter via mobilapp. Tilskudd per reise redu-
serte med 2 % fra 2014 til 2015, og ble på 9,89 
kroner i 2015.  

Kostnadene per reise (ekskl tog) var i 2015 på 21 
kroner, en reduksjon på 2,4 % fra i fjor. Kostnadene 
totalt sett per reise har lagt stabilt siden 2008. Kost-
nadene per reise er høyest for båt og regionbuss 
med henholdsvis 43 og 26 kroner per reise, og det 
er reiser med båt som har økt mest siden 2008. 
Lavest kostnad per reise har en på bybuss med 
13 kroner. For den skinnegående transporten er 
kostnadene lavest for trikk med 15 kroner, mens den 
for T-bane er på 17 kroner. Siden 2008 har kostnads-
nivået per reise på T-bane økt (+7 %), mens den for 
trikk har gått ned (-18 %). Dette skyldes at økning i 
produksjon på T-banen er høyere enn trafikkutvik-
lingen, mens det for trikken er motsatt situasjon.
Kostnadene per plasskilometer (den kapasiteten 
som tilbys) sammenlignet med 2008 viser at for 
T-banen er redusert med 16 %, bybuss er redusert 
med 8 %, trikk er uendret og regionbuss har økt 
med 3 %. Det vil si at en har økt effektiviteten på 
tilbudt kapasitet for T-bane og bybuss. Kostnad per 
plasskilometer for båt har økt i denne tidsperioden 
med over 60 %.  

 

 Kostnadene per   
 reise var 21 kroner 
 i 2015
Gjeldende ansvarsdeling medfører at vi ikke kan 
presentere fullstendige nøkkeltall for togtrafikken. 
Ruter betalte i snitt 25 kroner per reise til NSB i 
sum fra billettinntekter og pristilskudd. Dette er en 
økning på 13 % sammenlignet med fjoråret. Dette 
er om lag samme kostnad som Ruter betaler per 
reise på regionbuss (26 kroner), og 60 % lavere enn 
det en betaler per båtreise (43 kroner). Statlige 
tjenestekjøp kommer i tillegg for togtrafikkens 
del, og gir grunnlag for å dekke en kostnad som 
er vesentlig høyere enn det Ruter betaler. 

 Trikken har det   
 høyeste belegget  
 med 59 %
Belegg, gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse, er en 
god indikator for effektiviteten i nettet, og dermed 
på om Ruter gjør en god jobb på dette området. På 
linjer som trafikkerer flere stoppesteder, er det 
praktisk umulig å nå 100 % belegg på hele linjen. 
Det er heller ikke ønskelig. Når vi da er nær et 
praktisk tak, har det sammenheng med at Ruter 
ønsker den attraktiviteten som noenlunde jevn fre-
kvens gir, og at vi ønsker å tilby sitteplass også i 
bytrafikken til så mange som mulig, og i hvert fall 
utenom rushtid. Ruter ligger nå på 59 % utnyttelse 
på setekapasitet i gjennomsnitt for trikk. Dette må 
regnes som svart bra. Bybuss og regionbuss ligger 
over 40 %. Nedgangen på regionbuss og bybuss 
sammenlignet med i fjor kan forklares ut fra at ikke 
all kapasitetsøkning er fylt opp av nye passasjerer 
enda. Resultatet for bybuss er også preget av min-
dre buss for bane. T-banens nedgang i setebelegg 
er nå snudd. Det vil si at antall reisende øker mer 
en økt kapasitet. 
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 319 millioner reiser
 4 millioner avganger
 22 % plassbelegg

 

 RUTERS TRAFIKKOMRÅDE Ruter
2015

Ruter
2014

Ruter
2013

Ruter
2012

Ruter
2011

Ruter
2010

Ruter
2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) * 334 319 309 300 285 271 244

Personkilometer (mill.) 1898 1830 1759 1719 1636 1526 1350

Vognkilometer (mill.) 97,2 93,6 90,5 85,3 82,1 78,3 73,2

Plasskm (mill.) 8562 8275 7868 7336 6981 6486 5854

Avganger i 1000 4383 4089 3991 3741 3605 3527 3473

Beleggsprosent (plass) 22% 22% 22% 23% 23% 24% 23%

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 3681 3429 3243 3101 3125 3062 2981

Tilskudd (mill.) 3272 3190 3050 2898 2750 2571 2053

Kostnader (mill.) ** 7199 6795 6525 6157 5971 5733 5119

Driftsresultat (mill.) -21,6 38,4 -11,9 -17,6 15,0 0,2 -25,1

Resultat etter ekstraordinære poster (mill.) 7,6 66,5 5,2 1,5 6,8 3,1 0,2

Gjeldsgrad 89 % 89 % 89 % 84 % 85 % 85 % 70 %

Soliditet (EK-andel) 11 % 11 % 11 % 17 % 15 % 15 % 30 %

Likviditetsgrad I 1,13 1,21 1,19 1,23 1,28 1,25 1,27

Trafikkinntekt/reise (inkl. tog) 11,01 10,74 10,50 10,35 10,95 11,32 12,23

Kostnader/reise (ekskl. tog) 20,91 21,42 21,01 20,55 20,90 20,82 20,87

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.  
Antall reiser er inkl. tog og båt. Produksjonsdata er sum T-bane, trikk, buss og båt (båt fra 2014).  
* Når vi i tillegg inkluderer reiser med Flytoget blir totalen på omlag 340 millioner i 2015.  
** Kostnader inklusiv trafikkreklame direkte til Sporveien.   

Kapittel 3
Nøkkeltall

 334 millioner reiser
 4,4 millioner avganger
 22 % plassbelegg
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Kapittel 3
Nøkkeltall

 T-BANE 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 95 88 85 82 81 76 73

Personkm (mill.) 570 525 508 492 484 456 437

Vognkm (mill.) 34,8 35,2 33,2 30,2 28,9 25,1 21,5

Togkm (mill.) 7,3 7,1 6,8 6,1 6,1 5,7 5,9

Plasskm (mill.) 4633 4679 4411 4022 3842 3341 2769

Beleggsprosent (plass) 12 % 11 % 12 % 12 % 13 % 14 % 16 %

Avganger (i 1000) 338 324 288 289 287 257 263

Togtimer (i 1000)** 242 237 279 260 246 222 234

Reisehastighet km/t 30,2 30,1 30,1 31,2 31,3 32,1 31,7

Trasélengde km 81 85 82 81 80 78 76

Energiforbruk per personkm 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 817 739 712 685 665 677 671

Tilskudd (mill.) 722 796 736 723 739 683 454

Kostnader (mill.) * 1616 1616 1527 1448 1 431 1384 1154

Intern effektivitet 

Kostnad/avgang 4781 4988 5301 5009 4980 5381 4379

Kostnad/plasskm 0,35 0,35 0,35 0,36 0,37 0,41 0,42

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 8,61 8,44 8,40 8,35 8,25 8,91 9,21

Trafikkinntekt/personkm 1,43 1,41 1,40 1,39 1,37 1,49 1,54

Trafikkinntekt/plasskm 0,18 0,16 0,16 0,17 0,17 0,20 0,24

Kostnad/reise 17,02 18,45 18,02 17,64 17,75 18,23 15,84

Kostnad/personkm 2,84 3,08 3,00 2,94 2,96 3,04 2,64

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.    
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.   
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.   
* Kostnad er inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (76,4 mill i 2015).
** Togtimer eksklusiv regulering og tomkjøring fra 2014.
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Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.    
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.   
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.   
* Kostnad er inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (7,6 mill i 2015).
** Vogntimer eksklusiv regulering og tomkjøring fra 2014.

 TRIKK 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 54 51 49 48 48 45 40

Personkm (mill.) 174 163 158 153 153 145 127

Vognkm (mill.) 4,2 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0

Plasskm (mill.) 614 600 572 593 571 577 585

Beleggsprosent (plass) 28 % 27 % 28 % 26 % 27 % 25 % 22 %

Avganger (i 1000) 379 373 360 363 360 366 355

Vogntimer (i 1000) ** 229 216 289 304 294 294 287

Reisehastighet km/t 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 18,3 18,0

Trasélengde km 41 41 40 41 41 41 41

Energiforbruk per personkm 0,13 0,12 0,12 0,15 0,14 0,16 0,22

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 467 427 413 397 375 385 386

Tilskudd (mill.) 316 351 375 373 393 333 360

Kostnader (mill.) * 790 787 796 775 774 724 752

Intern effektivitet 

Kostnad/avgang 2082 2106 2210 2136 2151 1980 2116

Kostnad/plasskm 1,29 1,31 1,39 1,31 1,36 1,25 1,28

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 8,57 8,38 8,37 8,30 7,83 8,51 9,72

Trafikkinntekt/personkm 2,68 2,62 2,62 2,59 2,45 2,66 3,04

Trafikkinntekt/plasskm 0,76 0,71 0,72 0,67 0,66 0,67 0,66

Kostnad/reise 14,50 15,43 16,16 16,24 16,17 16,01 18,91

Kostnad/personkm 4,53 4,82 5,05 5,07 5,05 5,00 5,91

 28 % plassutnyttelse inkl. ståplasser

Kapittel 3
Nøkkeltall
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Kapittel 3
Nøkkeltall

  BUSS TOTALT 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill) 141 139 136 133 126 119 101

Personkm (mill) 1127 1117 1093 1074 999 926 786

Vognkm (mill) 57,9 54,1 53,4 51,0 49,2 49,2 47,7

Plasskm (mill) 3200 2891 2885 2721 2568 2567 2500

Beleggsprosent (plass) 35 % 39 % 38 % 39 % 39 % 36 % 31 %

Avganger (i 1000) 3624 3355 3343 3089 2958 2904 2855

Busstimer (i 1000)* 2091 1951 2316 2189 2137 2134 2049

Reisehastighet km/t** 27,7 27,7

Energiforbruk per personkm 0,28 0,27 0,26 0,27 0,30 0,31 0,35

Utslipp av fossilt CO2 kg/per personkm 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09

Utslipp av NOX g/per personkm 0,21 0,24 0,24 0,29 0,46 0,57 0,88

Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/per personkm 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 1376 1335 1272 1239 1236 1124 1111

Tilskudd (mill.) 1009 986 970 959 848 838 797

Kostnader (mill.) 2403 2339 2266 2209 2097 1972 1920

Intern effektivitet 

Kostnad/avgang 663 697 678 715 709 679 673

Kostnad/plasskm 0,75 0,81 0,79 0,81 0,82 0,77 0,77

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 9,78 9,57 9,36 9,30 9,81 9,43 10,97

Trafikkinntekt/personkm 1,22 1,20 1,16 1,15 1,24 1,21 1,41

Trafikkinntekt/plasskm 0,43 0,46 0,44 0,46 0,48 0,44 0,44

Kostnad/reise 17,08 16,77 16,68 16,58 16,65 16,55 18,97

Kostnad/personkm 2,13 2,09 2,07 2,06 2,10 2,13 2,44

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Busstimer ekskludert regulering og tomkjøring fra 2014. 
** Reisehastighet= vognkm/busstimer fra 2014.

 17 kroner i kostnad per reise

25Ruter årsrapport 2015 



 

 70 øre i kostnad per plasskilometer

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Busstimer eksklusiv regulering og tomkjøring fra 2014 (delvis inkludert for 2014).
** Reisehastighet = vognkm/busstimer i 2014.

 BYBUSS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 92 91 88 86 83 81 69

Personkm (mill.) 440 436 422 413 399 387 330

Vognkm (mill.) 23,2 21,0 21,6 21,0 20,5 21,4 20,5

Plasskm (mill.) 1640 1398 1455 1371 1278 1318 1277

Beleggsprosent (plass) 27 % 31 % 29 % 30 % 31 % 29 % 26 %

Avganger (i 1000) 1936 1729 1810 1716 1754 1785 1703

Busstimer (i 1000) * 1010 917 1324 1254 1251 1283 1223

Reisehastighet km/t ** 23,0 22,9 24,6 25,2 25,3 24,6 25,0

Energiforbruk per personkm 0,34 0,33 0,33 0,34 0,32 0,35 0,37

Utslipp av fossilt CO2 kg/per personkm 0,07 0,07 0,05 0,08 0,07 0,08 0,09

Utslipp av NOX g/per personkm 0,27 0,27 0,22 0,37 0,58 0,76 0,95

Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/per personkm 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 790 766 731 705 686 616 624

Tilskudd (mill.) 344 340 347 370 340 357 340

Kostnader (mill.) 1150 1121 1089 1082 1034 980 972

Intern effektivitet

Kostnad/avgang 594 648 602 631 590 549 571

Kostnad/plasskm 0,70 0,80 0,75 0,79 0,81 0,74 0,76

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 8,62 8,44 8,31 8,20 8,25 7,63 9,09

Trafikkinntekt/personkm 1,80 1,76 1,73 1,71 1,72 1,59 1,89

Trafikkinntekt/plasskm 0,48 0,55 0,50 0,51 0,54 0,47 0,49

Kostnad/reise 12,54 12,34 12,38 12,58 12,44 12,14 14,15

Kostnad/personkm 2,61 2,57 2,58 2,62 2,59 2,53 2,95

Kapittel 3
Nøkkeltall
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Kapittel 3
Nøkkeltall

 80 øre i kostnad per plasskilometer

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.

 REGIONBUSS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 49 49 48 47 43 38 33

Personkm (mill.) 687 681 671 661 600 539 456

Vognkm (mill.) 34,7 33,2 31,8 30,0 28,7 27,8 27,2

Plasskm (mill.) 1562 1493 1430 1350 1290 1249 1223

Beleggsprosent (sete) 44 % 46 % 47 % 49 % 46 % 43 % 37 %

Avganger (i 1000) 1690 1625 1533 1373 1204 1119 1151

Busstimer (i 1000) 1082 1035 992 936 885 851 826

Reisehastighet km/t 32,1 32,1 32,0 32,1 32,4 32,6 32,9

Energiforbruk per personkm 0,24 0,23 0,22 0,23 0,28 0,28 0,33

Utslipp av fossilt CO2 kg/per personkm 0,04 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08

Utslipp av NOX g/per personkm 0,21 0,22 0,28 0,24 0,39 0,43 0,82

Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/per personkm 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 586 569 541 534 550 507 486

Tilskudd (mill.) 665 645 623 589 509 481 457

Kostnader (mill.) 1253 1218 1177 1127 1063 993 949

Intern effektivitet 

Kostnad/avgang 742 750 768 820 883 887 824

Kostnad/plasskm 0,80 0,82 0,82 0,83 0,82 0,79 0,78

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 11,93 11,69 11,30 11,31 12,84 13,19 14,93

Trafikkinntekt/personkm 0,85 0,84 0,81 0,81 0,92 0,94 1,07

Trafikkinntekt/plasskm 0,37 0,38 0,38 0,40 0,43 0,41 0,40

Kostnad/reise 25,54 25,05 24,56 23,86 24,82 25,80 29,12

Kostnad/personkm 1,82 1,79 1,75 1,70 1,77 1,84 2,08

27Ruter årsrapport 2015 



 

 139 millioner kroner i tilskudd

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.

 BÅT TOTALT 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 4,4 4,2 4,4 4,5 4,4 4,2 4,0

Personkm (mill.) 26,7 24,6 24,4 25,2 24,3 22,9 21,8

Båtkm (mill.) 0,31 0,26 0,30 0,30 0,28 0,29 0,30

Plasskm (mill.) 113 106 113 114 110 112 113

Beleggsprosent (plass) 24 % 23 % 22 % 22 % 22 % 20 % 19 %

Avganger (i 1000) 42,0 37,3

Båttimer (i 1000) 17,3 16,2

Energiforbruk per personkm 1,15 1,15 1,13 1,13 1,03 1,30 1,05

Utslipp av fossilt CO2 kg/per personkm 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,28

Utslipp av NOX g/per personkm 2,26 2,12 2,12 2,11 2,24 2,59 4,70

Utslipp av PM10 g/per personkm 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 50 47 47 48 55 64 61

Tilskudd (mill.) 139 122 105 103 83 80 56

Kostnader (mill.) 189 169 153 150 138 144 117

Intern effektivitet 

Kostnad/avgang 4493 4540

Kostnad/plasskm 1,66 1,60 1,35 1,32 1,26 1,28 1,03

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 11,25 11,15 10,58 10,67 12,58 15,32 15,09

Trafikkinntekt/personkm 1,87 1,91 1,92 1,89 2,26 2,81 2,78

Trafikkinntekt/plasskm 0,44 0,44 0,41 0,42 0,50 0,57 0,53

Kostnad/reise 42,54 40,15 34,38 33,67 31,75 34,30 29,08

Kostnad/personkm 7,08 6,89 6,24 5,96 5,69 6,28 5,35

Kapittel 3
Nøkkeltall
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Kapittel 3
Nøkkeltall

 4550 kroner i kostnad per avgang

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.

  BÅT AKERSHUS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 3,0

Personkm (mill.) 24,3 23,1 22,2 23,3 22,3 20,7 19,7

Båtkm (mill.) 0,25 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21

Plasskm (mill.) 99 95 95 96 93 96 95

Beleggsprosent (plass) 25 % 24 % 23 % 24 % 24 % 22 % 21 %

Avganger (i 1000) 34,0 28,8 28,4 28,4 27,2 27,2 27,0

Båttimer (i 1000) 11,0 10,8 11,7 10,6 11,6 10,2 12,9

Energiforbruk per personkm 1,17 1,15 1,15 1,13 1,02 1,32 1,05

Utslipp av fossilt CO2 kg/per personkm 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,28

Utslipp av NOX g/per personkm 2,03 1,96 1,87 1,83 1,97 2,33 4,67

Utslipp av PM10 g/per personkm 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 44 41 38 40 46 49 45

Tilskudd (mill.) 110 93 86 84 66 69 49

Kostnader (mill.) 155 134 124 125 112 118 94

Intern effektivitet 

Kostnad/avgang 4550 4662 4374 4383 4098 4343 3481

Kostnad/plasskm 1,56 1,40 1,31 1,30 1,21 1,23 0,99

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 11,96 11,72 11,33 11,33 13,59 15,42 14,97

Trafikkinntekt/personkm 1,82 1,78 1,72 1,73 2,07 2,35 2,28

Trafikkinntekt/plasskm 0,45 0,43 0,40 0,42 0,50 0,51 0,47

Kostnad/reise 41,72 38,15 36,79 35,14 32,97 37,34 31,41

Kostnad/personkm 6,35 5,81 5,60 5,35 5,02 5,68 4,78
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 6 millioner kroner i trafikkinntekter

 BÅT OSLO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Operasjonelle nøkkeltall

Reiser (mill.) 0,7 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0

Personkm (mill.) 2,4 1,5 2,2 1,9 2,0 2,2 2,1

Båtkm (mill.) 0,06 0,04 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09

Plasskm (mill.) 14 10 18 18 17 17 18

Beleggsprosent (plass) 17 % 14 % 12 % 11 % 12 % 13 % 12 %

Avganger (i 1000) 8,1 8,5

Båttimer (i 1000) 6,3 5,4

Energiforbruk per personkm 0,97 1,00 0,97 1,15 1,10 1,07 1,05

Utslipp av fossilt CO2 kg/per personkm 0,25 0,26 0,25 0,30 0,29 0,28 0,27

Utslipp av NOX g/per personkm 4,58 4,70 4,56 5,41 5,19 5,05 4,94

Utslipp av PM10 g/per personkm 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06

Økonomiske nøkkeltall

Trafikkinntekter (mill.) 6 6 9 7 9 16 16

Tilskudd (mill.) 29 29 20 18 18 10 7

Kostnader (mill.) 34 35 28 26 27 26 23

Intern effektivitet: 

Kostnad/avgang 4250 4127

Kostnad/plasskm 2,42 3,36 1,57 1,45 1,57 1,55 1,24

Ekstern effektivitet 

Trafikkinntekt/reise 7,66 8,25 8,19 8,12 9,05 15,02 15,45

Trafikkinntekt/personkm 2,39 3,93 3,90 3,87 4,31 7,15 7,36

Trafikkinntekt/plasskm 0,40 0,55 0,48 0,42 0,52 0,93 0,87

Kostnad/reise 46,68 50,25 26,68 27,99 27,51 25,03 22,19

Kostnad/personkm 14,59 23,93 12,70 13,33 13,10 11,92 10,57

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
Båt Oslo fra 2014 omfatter kun øybåtene, da vi ikke lenger har noen takstavtale med Bygdøyfergene.

Kapittel 3
Nøkkeltall
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Kapittel 3
Nøkkeltall

* Reviderte tall for 2012 pga. endret tellemetode. Passjertallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.
** Når vi i tillegg inkluderer reiser med Flytoget blir totalen omlag 46 millioner togreiser i 2015.
*** I hht. avsetning per 22.03.2016

 TOG 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Reiser med tog total (i mill.) 39,6** 37,1 34,6 32,3* 26,5 26,0 26,1

Reiser med tog Akershus/ 
grensekryssende (i mill.) 30,4 28,0 26,2 24,4 21,2 20,8 20,8

Reiser med tog Oslo 9,2 9,1 8,5 7,8* 5,4 5,3 5,2

Nøkkeltall for tog

Inntektsfordeling (i 1000) 834 864 695 582 641 300 595 713 615 448 582 755 557 702

Prisdifferanse (i 1000) 151 758 120 025 99 033 93 264 28 402 5 695 12 432

Sum inntektsfordeling og prisdifferanse  
(i 1000) 986 622*** 815 607 740 977 688 977 643 850 588 451 570 134

Inntekstfordeling og prisdifferanse/reiser 24,9 22,0 21,4 21,4 24,3 22,6 21,8

 25 kroner pr togreise i sum 
 fra passasjerene og Ruter
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Kapittel 4
Ruters begiven-
heter i 2015

To T-baneavganger  
i kvarteret til Berg-

krystallen fra januar

Snøkaos torsdag 26. 
mars. All busstrafikk 
innstilles i flere timer.

Østensjøbanen stengt 
i ett år for oppgra-

dering fra april.

Oppgradering av 
riksveitunneler 

starter i juni. Kraft-
full prioritering av 
buss sikrer god flyt 

i trafikken mens 
Smestadtunnelen 

er stengt.

Nytt linjenett for 
hurtigbåtene i som-

merferien. Båtforbin-
delser Oslo – Drøbak 
langs begge sider av 

Oslofjorden
Ny øybåtbåtterminal 
på Rådhusbrygge 4 

fra 21. mars. 

Ny miljøvennlige bus-
ser og rutetilbud i hele 

Follo startet opp

Ruters begivenheter 
i 20154



Juli August September Oktober November Desember

OMSLAGSSIDE 1

M2016
Fra dagens kollektivtrafikk til 

morgendagens mobilitetsløsninger 

versjon 1.0
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Nytt linjenett 
for hurtigbåtene 
i sommerferien. 
Båtforbindelser 
Oslo – Drøbak 
langs begge 

sider av 
Oslofjorden

Ny trafikkrekord 
for perioden juni-

august med  
516.573 reisende 

til øyene

Ruters strategi-
plan M2016 for 
morgendagens 
mobilitetsløs-

ninger lansert i 
august

Ny miljøvennlige 
busser og økt kapasi-
tet starter i Østensjø-

området i august

Ny og forbedret 
RuterReise-app 

lansert i september. 
Appen har 600.000 
brukere og 80.000 

daglige søk

140 år siden den 
første sporvognen bli 
satt ut i trafikk i Oslo i 

oktober 

KVU Oslo-navet, en 
plan for økt transport-
kapasitet inn mot og 

gjennom Oslo, lansert 
av Ruter, Statens 

vegvesen og Jernba-
neverket i november

38 % av Ruters omset-
ning kommer fra mo-
bilappen i desember

Kapittel 4
Ruters begiven-

heter i 2015
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Kapittel 5
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Kapittel 5
Strategiplan M2016

Strategiplanarbeidet gir en overbygg-
ning for Ruters plan- og utviklings-
arbeid og er samtidig et innspill til 
planprosesser i Oslo kommune, 
Akershus fylkeskommune og Statlige 
virksomheter.

Strategiplan M20165



OMSLAGSSIDE 1

M2016
Fra dagens kollektivtrafikk til 

morgendagens mobilitetsløsninger 

versjon 1.0

36 Ruter årsrapport 2015 

M2016 – fra dagens kollektivtrafikk til morgen-
dagens mobilitetsløsninger

Hvert fjerde år legger Ruter frem en strategi for 
kollektivtrafikken, og i 2015 ble Ruters strategiplan 
revidert. I M2016, som ble lansert 31. august 2015, 
tar Ruter steget fra å legge frem en strategi for 
kollektivtrafikken til å diskutere et bredere mobili-
tetsbilde. I tråd med nasjonale og regionale mål om 
en bærekraftig og funksjonell byutvikling søker 
M2016 å svare på spørsmålet: «Hva skal til for at 
kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, 
skal ta veksten i den regionale persontrafikken?»

M2016 er en overbygning for Ruters egen langsik-
tige og strategiske planlegging på mer avgrensede 
områder. Samtidig er Ruters strategiplan er et inn-
spill til aktuelt planarbeid i Oslo kommune, Akers-
hus fylkeskommune og i statlige virksomheter 
blant annet. Eiernes vedtatte strategier og planer 
vil, så langt de rekker, alltid sette de endelige ram-
mene for selskapets virksomhet.

M2016 er utarbeidet i en bred intern prosess og i 
dialog med eksterne samarbeidspartnere. Plan-
grunnlaget er basert på trendanalyser, scenariobe-
traktninger og kundeinnsikt. En viktig erkjennelse 
fra arbeidet er betydningen av å etablere et enda 
tettere og mer integrert mobilitetsnett, der de ulike 
mobilitetsformene spiller på lag og bygger opp om 
hverandre. Kollektivtrafikken skal øke, men behøver 
og bør ikke ta veksten i transportetterspørselen 
alene. Sykkelen vil og bør få en større rolle i de tette 
byområdene, mens det må bli enda enklere å gå 
mellom aktiviteter og til og fra kollektivtrafikktil-
budet. Oslo er en gåby i større grad enn storbyer 
flest, og dette er et godt utgangspunkt for å satse 
på ytterligere økt gangandel.

En bedre utnyttelse og koordinering av fleksible 
mobilitetsformer som bildeling og bestillingstran-
sport kan supplere og styrke det ordinære tilbudet, 
slik at kundene får flere valgmuligheter og det blir 
lettere å la bilen stå.

En nettverkstenking innebærer at knutepunktene 
får enda større betydning for de reisende, og en 
viktig oppfølging av M2016 vil være å videreutvikle 
gode knutepunkter i kollektivtrafikknettet. En kol-
lektivtrafikkorientert arealbruk, som bygger opp 
om bysentre og knutepunkter i regionen, er avgjør-
ende. M2016 legger til grunn den nå vedtatte regio-
nale planen for areal og transport i Oslo og Akers-
hus. Sist men ikke minst peker M2016 på fortsatt 
behov for å sikre langt bedre fremkommelighet 
for kollektivtrafikken gjennom reell prioritering 
av gatebruken.

Samarbeid om utviklingen av fremtidens kollek-
tivtransportnettverk i sentrale deler av regionen

M2016 er godt koordinert med konseptvalgutred-
ningen (KVU) for Oslo-navet, der Ruter har samar-
beidet med Jernbaneverket og Statens vegvesen for 
å se på det samlede behovet for kapasitet i kollektiv-
trafikknettet inn mot og gjennom Oslo. Både M2016 
og KVU Oslo-navet konkluderer med behov for 
betydelige investeringer i kapasitetssterkt tilbud på 
T-baneog tog, inkludert ny metrotunnel mellom 
Majorstuen og Bryn og to nye jernbanetunneler. 
Det legges til grunn en utvidet satsing på trikk i 
Oslo, med blant annet etablering av trikk på Ring 2 
og i Hovinbyen og muligheter for nye baneløsnin-
ger mot region-byene i Akershus. Bussens rolle vil 
i større grad bli lokal, og bidra til å bygge et tettere 
nettverk med høyere frekvens for å dekke flere 
reiserelasjoner enn i dag. 
 
Behovet for offentlig tjenestekjøp vil øke i årene 
fremover for at vekstmålene skal kunne nås. I 
den forbindelse pekes det i M2016 på behovet for 
å finne nye finansieringsløsninger for kollektiv-
trafikken. Dette er avgjørende både for en fortsatt 
økning i frekvens, kapasitet og kvalitet i tilbudet til 
kundene og for å realisere de infrastrukturinveste-
ringene som er en forutsetning for økt trafikktilbud.

 Marked som   
 utgangspunkt for  
 nettverkstenkning:
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Ruters virksomhet utføres i et sam-
spill av aktiviteter i ulike prosesser. 
År for år er målet det samme: 
Flere og mer fornøyde kunder.
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Ruter er et administrasjonsselskap som planlegger, 
bestiller og markedsfører en samordnet kollektiv-
trafikk for Oslo og Akershus. Men samordningsopp-
draget medfører også enkelte viktige driftsoppgaver. 
Ruter står selv for utvikling og drift av kollektivtra-
fikkens billettsystem og digitale tjenester for reise-
planlegging og trafikkinformasjon. I tillegg har 
selskapet driftsansvar for Ruters kundesenter 
med mer enn 100 ansatte.

Ruters tilbud utformes gjennom en kontinuerlig 
prosess, der markedsdata og prognoser legges til 
grunn for strategier og planer som fører til tilbuds-
utvikling. Kontrakter inngås og følges opp, resultatet 
analyseres og evalueres, og ny innsikt føres tilbake 
til det videre strategiarbeidet. Fra undersøkelser, 
kundekontakt og politiske prosesser får Ruter 
kunnskap om hva brukere og oppdragsgivere er 
tilfreds med. Denne kunnskapen benyttes til å 
utvikle tjenestene på en kostnadseffektiv og miljø-
vennlig måte.

Kapittel 6
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Styringsindikatorer - mål og status

Styringsindikatorer Mål 2015 Resultat 2015 Avvik

Økning i antall påstigende 5 % + 4,7 % - 0,3 prosentpoeng

Tilfredshet med seneste reise 96 % 98 % + 2,0  prosentpoeng

Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet 71 % 72 % +1,0 prosentpoeng

Ruters billettsystem er enkelt å bruke 76 % 83 % +7,0 prosentpoeng

Rute og prisinformasjon 83 % 80 % -3,0  prosentpoeng

Tilfredshet med avviksinformasjon 38 % 37 % -1,0  prosentpoeng

Nærvær (rullerende 12 måneders) 95,5 % 93,7 % -1,8  prosentpoeng

Resultat (hittil i år) + 20 MNOK + 7,6 MNOK + 12,4 MNOK
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Målstyring 
og resultat
Som en del av Ruters målstyringssystem ble det for 
2015 målsatt et sett styringsindikatorer, som ble 
fulgt opp av styret og ledelse gjennom året. For 2015 
var antallet overordnede indikatorer utvidet til 8, 
og disse var en del av en månedlig mål- og risiko-
styringsrapport som behandles i Ruters styre og 
eierne.

Økningen i kollektivtrafikken fra 2014 til 2015 var 
på 4,7 %, fordelt med 5,0 % i Oslo og 3,8 % i Akers-
hus. Sammenstiller vi med biltrafikken, gjennom 
bomringsnittene som endret seg med henholdsvis 
+0,5 % i Oslo og -0,9 % i Akershus, ser vi at markeds-
andelen for kollektivtrafikken holder seg tilnærmet 
lik. Det overordnede målet er at kollektivtranspor-
ten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten 
i den regionale persontrafikken, og sammenlignet 
med dette var resultatet nær denne målsetningen.

Indikatoren «tilfredshet med seneste reise» frem-
kommer ved intervjuer med reisende på Ruters 
transportmidler. Resultatet her har lenge vært 
meget positivt, og for 2015 endte det langt høyere 
enn målet på 96%. Tilfredsheten i Akershus er lik 
den for Oslo (98 % for begge).
 
Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikktil-
budet blir målt gjennom telefonintervju med inn-
byggerne i Oslo og Akershus, og i motsetning til 
«tilfredshet med seneste reise», blir både kollektiv-
reisende og personer som ikke reiser kollektivt 
intervjuet. Som det fremgår av tabellen, er tilfreds-
heten lavere her, men over målet. Tilfredsheten med 
kollektivtrafikktilbudet i Oslo er 82 %, en god del 
høyere enn Akershus (60 %), noe som naturlig kan 
forklares ut fra ulikhetene i tilbudet, som igjen er 
basert på hva befolkningstettheten gir grunnlag for.

Ruters mobilapp har, siden innføringen i desember 
2013, blitt en stadig mer populær måte å kjøpe bill-
etter på, og appen har ved utgangen av 2015 en andel 
på 38 % av omsetningen. Det at stadig flere benyt-
ter mobilappen, som har meget høy tilfredshet blant 
brukerne, bidrar også til et løft for indikatoren 
«Ruters billettsystem er enkelt å bruke», noe som 
gjenspeiles i at resultatet endte hele 7 prosentpo-
eng over målet for 2015.

«Tilfredshet med avviksinformasjon» måler bruker-
nes tilfredshet med informasjon når uønskede situa-
sjoner har oppstått i trafikken. Resultatet for 2015 
ligger tett oppunder målet på 38 % og Ruter har satt 
tydelig fokus på dette området. Implementeringen 
av en informasjons- og samordningssentral ventes 
å kunne løfte resultatet gjennom 2016.

Sykefraværet i Ruter har i 2015 vært høyere enn 
ønsket, men det har vist en positiv utvikling i forhold 
til 2014. Indikatoren nærvær endte på 93,7 %. Dette 
er 1 prosentpoeng bedre enn 2014 men fortsatt 1,8 
prosentpoeng lavere enn målet. Ruter har fortsatt 
fokus på aktiviteter og tiltak for å øke nærværet. 

Når det gjelder økonomisk resultat, er utgangs-
punktet at Ruter skal drives innenfor økonomiske 
rammer og med et nullresultat. Det er imidlertid 
en forutsetning at realverdien av egenkapitalen 
opprettholdes, og målet på + 20 mill. kroner er 
satt med bakgrunn i dette. Resultatet for 2015 ble 
7,6 mill. kroner hvilket er 12,4 mill. kroner under 
målsatt overskudd. Resultatet må ses i lys av den 
markante økningen i kompensasjon for prisdiffe-
ranse til NSB.
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Marked
Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fort-
satte også i 2015. Den relative økningen var større 
enn for både befolkningen og biltrafikken, og kollek-
tivtrafikken økte sin markedsposisjon. Ruter fikk 
4,7 % flere reiser, som tilsvarer en økning på 15 
millioner eller 41.000 nye reiser hver dag. Siden 
2007 har veksten i kollektivtrafikken vært på 47 %.

334 millioner kollektivreiser

Antall påstigende for T-bane, trikk, buss, båt og 
NSB-tog ble i alt 334 millioner i 2015. Medregnet 
flytogets reiser i Oslo og Akershus hadde kollek-
tivtrafikken over 340 millioner påstigende. 75 % av 
Ruters reiser skjer i Oslo. Veksten i 2015 var 5 % i 
Oslo og 3,8 % i Akershus. Biltrafikken økte med 
1,7 % i Akershus, mens det i Oslo ikke ble utarbeidet 
trafikktall av Statens vegvesen på grunn av tekniske 
problemer. Trafikkutviklingen gjennom bomringen 
i Oslo viste en oppgang på 0,5 % i 2015 og en ned-
gang på 0,9 % i Akershus. Befolkningen i Oslo og 
Akershus økte med henholdsvis 1,7 % og 1,6 % i 
2015.

Fortsatt vekst på tog

Den positive veksten for tog i Ruters område fort-
satte i 2015. Antallet togreiser økte med 8,5 % til 
40 millioner reisende og står for om lag 12 % av 
kollektivreisene i vårt område. Årsaken til den store 
veksten i togtrafikken kan knyttes til ny pris- og 
sonestruktur i 2011, bedret rutetilbud med økt  
frekvens og mer bussmating til tog.

Busstrafikken

Veksten i busstrafikken i 2015 var på 0,9 % både for 
bybuss og regionbuss. Totalt antall reiser på buss 
økte dermed til 141 millioner reiser og står nå for 
over 42 % av alle kollektivreiser i Ruters område.
 
Siden 2008 har regionbuss hatt en vekst på om lag 
50 % og det er derfor ikke unaturlig at den høye 
veksten flater noe ut. Etter mange år med høy vekst 
for regionbuss må en nå forvente at effekten av til-
takene i noen områder trenger lengre tid før de er 
innarbeidet i markedet og en oppnår forventet effekt. 

Fortsatt vekst på T-bane og trikk

T-banen hadde 95 millioner påstigende i 2015, en 
økning på 8,4 % fra 2014. T-banen har de senere 
årene fått en frekvensøkning i flere trinn, og på store 
deler av nettet tilbys det nå åtte avganger i timen.  
Vognkapasitet i senere år er også kraftig forbedret 

etter at alle MX-togene er satt i drift. I 2015 ble det 
registrert en vekst på 6,9 % fra året før på trikken,

som dermed kom opp i 54 millioner reisende. Mål-
rettet arbeid med å forbedre rutinene på verkstedet 
har gitt en mer stabil vogntilgjengeligheten til tross 
for en aldrende vognpark med påfølgende høyere 
vedlikeholdsbehov. 

Båttrafikken

Båttrafikken utgjør i underkant av 1,3 % av reisene 
i Ruters trafikkområde, med 4,4 millioner reiser. 
Totalt sett har båttrafikken i Ruters område en opp-
gang på 5,4 %. 

Nesoddbåten Aker brygge – Nesoddtangen, og 
hurtigbåtene Lysaker – Nesoddtangen og Oslo 
– Slemmestad, hadde i 2015 en trafikkøkning på 3,7 %.

Båtene som betjener øyene i Oslofjorden hadde en 
økning på 5,4 % i 2015, noe som kan forklares av 
forbedringer i tilbudet og flyttingen av øyfergene 
fra Vippetangen til Rådhusbryggen.

26 % vekst i kollektivtrafikkens andel av 
motorisert trafikk siden 2007 

Oslo og Akershus hadde ved utgangen av 2015 
1.250.000 innbyggere, etter en befolkningsvekst på 
1,7 % i Oslo og 1,6 % i Akershus. Markedsandeler 
er beregnet med utgangspunkt i intervjuer blant 
befolkningen. Kollektivtrafikkens andel av motori-
sert trafikken i 2015 var for hele Ruters område på 
34 %, mens den for Oslo og Akershus var på hen-
holdsvis 48 % og 21 %. 

Siden opprettelsen av Ruter i 2007 har kollektivtra-
fikken hatt en vekst på om lag 26 % i motorisert 
markedsandel. Markedsandelen har vokst i alle 
deler av regionen. I Oslo har den økt fra 39 % til 
48 %, Akershus fra 16 % til 21 %, Vestområdet fra 
17 % til 24 %, Follo fra 20 % til 24 %, Nedre 
Romerike fra 15 % til 21 % og Øvre Romerike fra 
8,9 % 12 %.

Markedsføring

Ruters markedsføring utarbeides med utgangspunkt 
i kundeinnsikt generert av kvalitative og kvantitative 
analyser. Målet er at stadig flere kunder kjenner 
til, har kunnskap om og foretrekker å reise kollektivt 
samt at de faktisk gjennomfører flere kollektivreiser.
Det er god kapasitet jevnt over på transportmid-
lene på tidspunkt utenom rush. Vi ønsket i så måte 
å vinne andeler for fritidsreiser. Med markedsakti-
vitetene «Uspesifiserte reiser» og «4000 holde-
plasser» engasjerte vi kundene våre og fikk dem 
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til å hjelpe oss å spre reiselyst: 

- Vi valgte ut holdeplasser som ligger i gåavstand  
 fra kjente og ukjente sommerperler i Oslo og  
 Akershus og tok med reiselystne, forhåndspå- 
 meldte deltagere på dagsturer med Ruter i buss  
 eller båt. Nytt av året var at vi overrasket delta- 
 gerne med intimkonsert på stedet og en frilufts 
 aktivitet i «Friluftslivets Års» ånd. Felles var at  
 ingen visste destinasjonen, kun hvilken holde- 
 plass de skulle reise fra. Filmene som dokumen- 
 terte turene, nådde og inspirerte en stor del av  
 befolkningen i hovedstadsområdet.

- På nettsiden 4000holdeplasser.no samlet vi tips  
 til ting å gjøre i tilknytning til alle holdeplassene  
 våre. Utvalgte tips ble brukt i kampanjepulser, for  
 å inspirere til bruk av nettverket vårt. Det etter-
 latte inntrykket av kampanjen var at det finnes  
 drøssevis av ting å gjøre i Oslo og Akershus  
 uten bil.

Parallelt med disse markedsaktivitetene kjørte vi 
taktiske og geografiske kampanjer for å trykke mer 
direkte på fordelene ved å reise kollektivt fremfor 
bil, der vi blant annet viste til RuterReise-appen, 
som gjør det lettere for kundene å reise kollektivt 

til steder de vanligvis bruker bilen. Med appen kan 
man enkelt sjekke kollektiv reisevei, avgangstider 
og nærmeste holdeplass. 

Kombinert var disse kampanjene med på å påvirke 
den gode veksten i trafikktall, som vi erfarte i 
regionen. 

I 2015 gjorde vi en test på linjespesifikk markeds-
føring som ga gode resultater. Vi identifiserte et 
gap mellom faktisk og opplevd frekvens på busstil-
budet fra Drøbak til h.h.v. Ski og Oslo og fikk flere 
bilister til oftere å benytte buss på disse pendler-
strekningene. Dette oppnådde vi ved å kommuni-
sere et budskap om frekvens i rush på bussenes 
utvendige flater.  

En annen kampanje som fikk høy oppmerksomhet 
og god effekt i markedet var den for RuterBillett. 
Appen har på få år blitt Ruters viktigste salgskanal. 
Hver kampanjeperiode så vi en betydelig økning av 
nedlastninger og billettsalg fra mobil.

Kundeinformasjon

Informasjon fra Ruter skal veilede og støtte kundene 
før, under og etter reisen, og sikre at terskelen for å 

Nesoddbåten
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velge kollektivt er lav for både faste, nye og tilfeldige 
reisende. Kundeinformasjon skal sikre en helhetlig 
kundeopplevelse og bidra til målet om økte 
markedsandeler og økt kundetilfredshet.  

Kundeinformasjonsfeltet til Ruter er svært omfat-
tende, fra utvikling og forvaltning av skiltprogram 
og informasjon på stasjoner og holdeplasser til 
utvikling og forvaltning av digitale kanaler som 
RuterReise, ruter.no og sanntidsskjermer på stasjo-
ner og holdeplasser, samt sosiale kanaler som 
Twitter og Facebook. 

Både analoge og digitale informasjonskanaler har 
gjennomgått en betraktelig modernisering i 2015.

T-banen har fått et betydelig løft gjennom imple-
mentering av TID (Trafikantinformasjons- og design-
programmet i Ruter). TID er kollektivtrafikkens 
retningslinjer for skilting og trafikantinformasjon, 
og har som mål å gjøre kollektivtrafikken lettere 
tilgjengelig og mer synlig i Oslo og Akershus. I 2015 
ble programmet implementer på linje 5 fra Økern 
til Vestli, linje 2 fra Borgen til Østerås, og linje 3 fra 
Godlia til Mortensrud (med ferdigstillelse 3. april 
2016). I tillegg ble programmet implementert på 
stasjonene Brynseng, Hellerud, Blindern, Forsk-
ningsparken, Ullevål Stadion, Nydalen, Storo og 
Sinsen. Ruter.no ble relansert med nytt innhold og 
design i mai 2015. Hovedfokuset for redesignet var 
å mobiltilpasse løsningen gjennom et responsivt 
design, slik at løsningen blir tilgjengelig og enklere 
å bruke på bærbare enheter (smarttelefoner og 
nettbrett). Nettstedet møter nå også krav til univer-
sell utforming. Det ble også gjort et betydelig løft 
knyttet til å måle kunders bruk av løsningen, og vi 
ser at ca 60 % av brukerne av nettstedet benytter 
det til planlegging av reisen. Videreutvikling og 
forvaltning av nettstedet basert på statistikk og 
innsikt fra kunder fortsetter i 2016. 

Ruters app for reiseplanlegging, RuterReise, ble 
også redesignet og relansert i 2015. Målet for moder-
niseringen var forbedret kundeopplevelse ved å 
oppgradere RuterReise iOS med like funksjoner og 
likt grafisk uttrykk som RuterReise Android, samt 
gjøre vedlikehold lettere ved å ha like tjenester på 
tvers av operativsystemer. I 2015 ble det også levert 
kloner av RuterReise på iOS til Østlandsfylkene 
(Brakar, Østfold kollektivtrafikk, Opplandstrafikk). 
Det ble også utviklet et konsept for abonnement på 
avvik i RuterReise, med mål om å kunne levere 
mer situasjons- og linjetilpasset avviksinformasjon 
for den enkelte reisende. 

I 2015 foretok Ruter også en betydelig oppgradering 
av skjermer om bord i buss i Oslo og Akershus. Målet 
var å utnytte dataene og skjermen ombord til å gi mer 
relevant kundeinformasjon under reisen. 20. mai
2015 lanserte vi ny løsning, som inkluderte estimert 
ankomsttid, overganger til relevante linjer og avvik. 
Ved å få denne informasjonen blir kundene tryggere 
på at de kommer seg dit de skal og får samtidig 
en bedre oversikt over kollektivtilbudet. 

For å sikre at kundene er godt orientert om ruteend-
ringer og avvik i trafikken, er det behov for å gi god 
og relevant informasjon i aktuelle informasjonska-
naler og i tide, slik at kundene gis mulighet til gode 
og eventuelt alternativ reisevalg. Gjennom 2015 ble 
det gjennomført informasjonsaktiviteter i tilknytning 
til drøyt større og mindre ruteendringer, arrange-
menter, samt planlagte avvik til sammen. I tillegg 
ble det publisert i underkant av 3700 avviksmeld-
inger gjennom digitale kanaler for planlagte og 
ikke-planlagte endringer i trafikken. 

Justerte priser i tråd med prisstigningen

Ruters prisendring fra februar 2015 hadde karak-
ter av en generell inflasjonskompensasjon, uten 
prinsipielle omlegginger. Unntaket fra ombord-
tillegg ved billettkjøp fra fører utenfor sone 1 ble 
opprettholdt. Ut fra et mål om å redusere ombord-
salget og pengehåndtering hos førerne startet 
videre tiltak for å forberede markedet på oppheving 
av unntaket til prisjusteringen i 2016. Hensikten er 
dels å øke reisehastighet og punktlighet og dels å 
redusere ransrisiko.  

Stadig flere kjøper billetter på mobil

Mobilen er Ruters raskest økende salgskanal og 
solgte i snitt over 1,5 million billetter per måned i 
2015. RuterBillett-appen har gått fra 28 % av Ruters 
omsetning i begynnelsen av året til 38 % ved ut-
gangen av desember. Med en tilfredshet på over 
90 %, som er i særklasse høyest av salgskanalene, 
har dette bidratt til et løft i kundenes oppfatning av 
at Ruters billettsystem er enkelt å bruke.

Totalt i 2015 omsatte mobil-appen for nær 
1,2 milliarder kroner, noe som er en vekst på mer 
enn 50 % fra 2014. Reisekortet omsatte for drøyt 
1,7 milliarder, en økning på 9 % fra fjoråret. 

Impulskort og salg om bord solgte til sammen for 
litt over 0,3 milliarder kroner, en nedgang på 4 % 
fra 2014.
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Utvikling
Markedsutvikling krever tilbudsutvikling

Strategiplanen M2016, som omtalt foran, gir en over-
bygning for planlegging og utvikling av en rekke 
planer og prosjekter som er nødvendig for at kollek-
tivtrafikken skal fylle sin målsatte rolle i årene frem-
over. Nedenfor gis en kort status for noen av de 
prosjektene som skal sikre fremtidig kapasitet og 
attraktivitet i kollektivtrafikknettet i Oslo og Akers-
hus. Prosjektene er dels leveranser bestilt av eierne 
som oppdragsgiver og dels tiltak som Ruter igang-
setter som et nødvendig ledd i det generelle mand-
atet om å gi et kollektivt trafikktilbud som effektivt 
svarer på markedsbehov og –muligheter i endring 
og politiske mål om kollektivtrafikkens rolle og 
markedsandeler.

Trafikkplaner som ramme for ruteendringer

Ruters strategier på mellomlang sikt operasjonali-
seres blant annet gjennom trafikkplaner for de ulike 
markedsområdene. Trafikkplanene viderefører 
Ruters prinsipper for utvikling av et mest mulig
rasjonelt og markedstilpasset rutetilbud, gitt ramme-
betingelser knyttet til infrastruktur og fremkom-
melighet. Trafikkplanene skal være en ramme for 
kommende ruteendringer, best mulig tilpasset 
nåværende og fremtidige kunders ønsker og behov.

I 2015 ble det utarbeidet en trafikkplan for Vestom-
rådet, som vil danne grunnlag for kommende rute-
endringer. Samtidig er arbeid med Trafikkplan for 
Oslo Indre by intensivert, og denne planen vil ferdig-
stilles første halvår 2016.

Gjennomføringsproblemer for ideen om kraftfulle 
fremkommelighetstiltak 

I 2013 besluttet byrådet i Oslo å realisere 100 kraft-
fulle fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken. 
Tiltakene omhandler både bedre tilrettelagt infra-
struktur som fjerning av gateparkering i viktige 
kollektivtrafikkgater og optimalisering av ruteopp-
legg, herunder optimalisert stoppmønster, for buss 
og trikk, slik at kundene for et bedre og mer forut-
sigbart tilbud. Arbeidet med gjennomføring av til-
takspakke 1, som ble introdusert høsten 2013, ble 
videreført i 2015.
 
Tiltakspakke 2 ble utarbeidet og oversendt til politisk 
behandling høsten 2014. Vedtak foreligger ennå 
ikke. Pakken tar sikte på forbedringer for trikke-
linje 11 Majorstuen – Kjelsås og busslinje 20 
Skøyen - Galgeberg. 

Totalt er det vurdert 47 tiltak i de to pakkene og 

status er som følger:

• 24 tiltak er ferdige
• 8 tiltak har god fremdrift
• 9 tiltak er forsinket
• 6 tiltak er avsluttet uten gjennomføring

Arbeid med tiltakspakke 3 er igangsatt i 2016, sam-
tidig som arbeid med å gjennomføre tiltakspakke 
1 og 2 videreføres.

Det har avgjørende betydning for kollektivtrafikk-
ens effektivitet og attraktivitet at buss og trikk får 
langt bedre prioritet enn i dag på gate og vei. 

Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus 
har vært til politisk behandling i Akershus fylkes-
kommune. Det arbeides nå videre med å utarbeide 
mobilitetsplaner som vil gi føringer for tiltak som 
vil bli gjennomført i årene som kommer.

Lørenbanen åpnes, og Østensjøbanen får 
frekvensøkning

Arbeidet med Lørenbanen gikk i 2015 inn i en slutt-
fase. Sporveien har ansvar for utbygging av Løren-
banen mellom Sinsen og Økern, inkludert ny stasjon 
på Løren. Ruter følger rammene for arbeidet 
gjennom en styringsgruppe. Fremdriften går etter 
planen, og den nye banen ble åpnet for drift 3. april 
2016. Østensjøbanen er samtidig oppgradert og fikk 
økt frekvens når Lørenbanen åpnet.

Nytt signal- og sikringsanlegg på 
T-banen er nødvendig for pålitelig drift

Sporveien har, på oppdrag fra Ruter, i flere år arbei-
det med å etablere et nytt signal- og sikringsanlegg 
for hele T-banenettet. Forprosjektet er godt i gang. 
Det anbefales å erstatte dagens teknologi med en 
semiautomatisk løsning, som vil legge grunnlag 
for tettere trafikk i fellestunnelen mellom Major-
stuen og Tøyen. Utskifting av til dels mer enn 50 år 
gammelt utstyr er nødvendig for å sikre pålitelig 
drift. Det anslås samtidig at kapasiteten kan øke 
fra dagens 28 tog i timen, til 36 tog i timen. Dette 
vil gi nødvendig kapasitet på fellesstrekningen 
frem til realiseringen av en ny sentrumstunnel.

Utvikling av Oslo S knutepunkt med bussterminal

Ruter har, sammen med KLP Eiendom, Rom Eien-
dom og Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten, 
utarbeidet et felles planprogram for utvikling av 
kollektivtrafikknutepunktet Oslo S. Planprogram-
met ble godkjent tidlig i 2015, og det gjennomføres 
nå konsekvensutredning som grunnlag for å fremme 
forslag til reguleringsplaner for området. Ruters 
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forslag til bussterminal over sporområdene inngår 
i tiltaksbeskrivelsen. Viktige grensesnitt og avkla-
ringer mot blant annet jernbanens behov inngår i 
plan- og utredningsarbeidet.

Trikkeprogram – fra konseptvalg til forprosjekt 
og styringsdokument for anskaffelsen

Ruter gjennomførte i 2013 en konseptvalgutreding 
(KVU) for anskaffelse av nye trikker, som deretter 
gjennomgikk en kvalitetssikring (KS1). Hovedanbe-
falingene i utredningene er å erstatte hele trikke-
parken med materiell som er mest mulig standard, 
etter at dagens skinnegang er oppgradert for å ta 
imot nye trikker. Det ble anbefalt å organisere den 
videre anskaffelsesprosessen i et samlet program 
som sikrer fremdrift i oppgradering av trikkeinfra-
strukturen, og tar høyde for sentrale grensesnitt 
mellom infrastruktur og materiell, slik at man kan 
legge grunnlag for en samlet sett god kundeløsning.

I juli 2014 ble Ruter av byrådet gitt i oppdrag å etab-
lere et program for anskaffelse av nye trikker, opp-
gradering av infrastrukturen og utredning av nye 
basebehov. Ruter ble bedt om å lede dette arbeidet 
i nært samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo komm-
une, Sporveien og Oslo vognselskap. Gjennom arbei-
det leverte programmet en rapport om trikkens 
rolle som tok for seg ulike scenarier for utvikling 
av trikk i Oslo, med utgangspunkt i behovet for nytt 
materiell når dagens trikkeinfrastruktur er oppgra-
dert i 2019/20. 

Det ble videre utarbeidet et forprosjekt og Trikke-
programmet avsluttet sitt arbeid med leveranse av 
styringsdokument for trikkeanskaffelsen som ble 
levert Oslo kommune i juni 2015. Etter en kvalitets-
sikring (KS2) av forprosjektet besluttet Oslo bystyre 

i desember 2015 at det anskaffes 87 nye trikker til 
Oslo, med en kostnadsramme på 4 145 mill kroner. 

Det videre ansvar for trikkeanskaffelsen er nå over-
ført til Sporveien Oslo, som vil gjennomføre dette i 
nært samarbeid med de andre aktørene. Sentralt 
er fortsatt arbeid med å sikre en oppgradert trikke-
infrastruktur, der samarbeidet mellom Sporveien, 
Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten må 
intensiveres for å sikre nødvendig fremdrift. 

Utbygging av trikk i Prinsens gate er et eksempel 
på at oppgraderingsarbeidet er i full gang. 

Forslaget til reguleringsplan for trikk til Tonsen-
hagen ble oversendt til Byrådet i 2015. Dette er et
nytt prosjekt hvor videre fremdrift må avvente politisk 
behandling.

Fornebubanen: Vedtatt reguleringsplan i Bærum

Det er vedtatt at Fornebu skal betjenes med en 
T-bane-/metroløsning med trasé via Lysaker, Vækerø 
og Skøyen til Majorstuen. Ruter har i 2014 ferdig-
stilt forslag til reguleringsplan i Bærum kommune. 
Bærum kommune vedtok reguleringsplanen for 
strekningen Fornebu senter- Lysaker i juni 2015. 
Lysaker metrostasjon, som ligger i Bærum, forven-
tes vedtatt våren 2016. For strekningen Lysaker –
Majorstuen er planarbeidet nå kommet så langt at 
Plan- og bygningsetaten i Oslo kan starte sin 
behandling og forberedelse for politiske vedtak.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arbei-
der med formelle avklaringer for blant annet å få 
finansiert prosjektet og for å komme i gang med 
detaljplanlegging og utbygging av banen.

Nytt signal- 
og sikringsanlegg på 
T-banen er under arbeid
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Trafikktilbudet
3,9 % økt tilbudsproduksjon til 1,8 % høyere 
kostnader

Målt som vognkilometer økte trafikktilbudet med 
3,9 % fra foregående år. Samlet for T-bane, trikk, 
buss og båt ble det kjørt 97,3 millioner vognkilo-
meter. Dette fordeles med 34,8 mill. vognkm på 
T-bane, 4,2 på trikk, 23,2 på bybuss, 34,7 på region-
buss og 0,3 på båt. Økningen var sterkest på båt med 
16,7 % og bybuss med 10,7 %. Produksjonskostna-
dene økte med 87 mill. kr, som tilsvarer 1,8 %. 
T-banens kostnader var 1 616 mill. kr, trikkens 790 
mill. kr, bybussenes 1 150 mill. kr, regionbussenes 
1 253 mill. kr og båtenes 189 mill. kr. For T-bane 
og trikk var kostnadene praktisk talt uendret fra 
foregående år, mens økningen var relativt sterkest 
for båt, med utvidet tilbud.

Stabilt høy togfrekvens etablert

Betydelige deler av Ruters tilbudsforbedring var 
knyttet til endringer i flere deler av nettverket sam-
ordnet med det forbedrede togtilbudet fra desember 
2014. Da falt noen av de siste brikkene på plass i 
øst-vestpendelen gjennom Oslo. I stedet for gjen-
nomgående intercitytog Skien – Lillehammer fikk vi 
pendler Skien/ Larvik – Eidsvoll og Drammen – Lille-
hammer. Dermed ble stabil 10 minutters frekvens 
mellom Asker og Lillestrøm en realitet. 

De seneste årenes satsing på økt frekvens på lokal-
tog rundt Oslo har ført til en markert trafikkvekst 
hos NSB. Veksten kommer dels ved nye rene tog-
reiser, dels fra omstigning mellom buss og tog og 
dels fra økt bruk av innfartsparkering. Togets 
sterkere rolle i regionens trafikktilbud gjør det for 
øvrig helt nødvendig å få en målrettet og forutsig-
bar modell for de økonomiske avregningene mellom 
NSB og Ruter.

Regionbuss i bedre samspill med tog

Regionbusstilbudet ble forsterket på flere linjer for 
å møte økt etterspørsel, spesielt på Nedre Romerike. 
Finansieringen skjer delvis gjennom Oslopakke 3 
og Samferdselsdepartementets belønningsordning. 

Størst var endringen 16. august med forsterkning på 
mange busslinjer inn mot Lillestrøm i rushtidene. 
De aller fleste av disse linjene har nå minst 10 minut-
ters rute i rushtidene. Også trafikken på kveldstid 
og i helger er blitt styrket på Romerike siste året. 

Blant endringene nevnes spesielt linje 401 (Oslo – 
Lillestrøm), som er styrket på kveld og i helger, 
og opprettelse av ny linje 851 (Ask – Kløfta – 

Gardermoen). Dette ga raskt vekst i etterspørselen 
og bekreftet at når tilbudet bedres også utenom rush-
periodene, blir kollektivtrafikken det foretrukne 
valg ved alle typer reiser. Tilbudet Ask – Kløfta – 
Gardermoen skal evalueres i august 2017, etter to 
års innarbeidelsestid. Generelt bør et nytt tilbud få 
gå størst mulig uforandret i to år for at vi skal 
kunne bedømme om det har vært vellykket med 
hensyn til kundeoppslutning.

Etter at Oslo lufthavn fikk ett NSB-tog til i timen, 
kunne bussmating fra Nannestad til tog på Oslo luft-
havn realiseres. I den forbindelsen ble ekspress-
busslinjene 334 (Maura – Oslo via E6) og 336 
(Maura– Oslo via Gjerdrum) nedlagt. Lokalbussen 
Maura – Gardermoen – Jessheim ble styrket og 
synkronisert med de nye togtidene på Oslo lufthavn. 
De reisende som tidligere benyttet ekspressbussen 
til stoppestedene langs E6 i Oslo, kunne benytte 
ledig kapasitet på Flybussen, som har pris- og 
billettsamarbeid med Ruter. 

Oppstart av nytt anbud i Follo i juni 2015 ga et bedre 
tilbud med høyere frekvens og nye busser på flere 
linjer, sammen med en lettere fattbar linjenum-
merering. Dessverre gjorde anleggsarbeider i Ski 
i forbindelse med Follobanen forholdene for buss-
trafikken i området vesentlig verre, og det har vært 
mye omkjøringer og forsinkelser. 

Kolsåsbanen gir overgang fra buss til bane

Kolsåsbanens har hatt en sterk trafikkvekst første 
hele driftsår etter gjenåpningen som oppgradert 
metro. I rushtimene er det nesten dobbelt så mange 
passasjerer som før stengningen i 2006. Dette er 
nær 40 % bedre enn gjennomsnittet for kollektiv-
trafikken i Akershus, som i samme periode har hatt 
en vekst på over 70 %. Samtidig har antall reisende 
på linje 152 (Rykkinnekspressen) sunket med 23 % 
etter banens åpning. Ved siden av banetilbudets 
kvalitet spiller også prisen en rolle for dette skiftet 
i reisemåte. Hele T-banenettet ligger i sone 1, og 
dette gjør at prisen for å ta T-bane fra Kolsås til Oslo 
blir lavere enn å ta bussen, som på Kolsås ligger i 
sone 2. Innfartsparkeringene langs Kolsåsbanen 
fylles også tidlig opp, og både biler fra bosatte i umid-
delbar nærhet til stasjonene og fra steder utenfor 
sone 1 benytter disse. På Kolsås er det også et inn-
slag av biler fra Ringerike.

Fornebubåt, sommerbåt til Vollen og ny øyferge-
terminal

2015 var første hele året med drift av den nye båt-
forbindelsen mellom Fornebu og Aker brygge, bestilt 
av Akershus fylkeskommune ved øremerkede midler. 
Med gjennomsnittlig 24 passasjerer per avgang er 
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belegget 16 % og bedre enn prognosene tilsa. 
Kostnadene er høye, og tilskuddsandelen så langt 
95 %. Tilbudet evalueres våren 2016.

Sommeren 2015 var første sesong med båtrute B22 
Aker brygge – Fornebu – Vollen – Drøbak ni helger 
i juni, juli og august. Denne kom i stand gjennom 
et økonomisk samarbeid mellom Akershus fylkes-
kommune og Asker og Røyken kommuner. Båten 
betjener også øyene i Vestfjorden og Nesoddens 
vestside og avlaster også båtrute B21, som seiler 
mellom Aker brygge og Drøbak og videre mot Son. 
Sammen har disse to båtrutene hatt 47 % flere 
passasjerer i 2015 enn i 2014 og utvikler seg til et 
godt tilskudd til Ruters fritidsreisetilbud. Evaluering 
skal skje etter sommersesongen 2016.

I februar 2015 ble den nye øyferge-terminalen åpnet 
på Rådhusbrygga. Dette gjorde båttilbudet til øyene 
lettere tilgjengelig enn det har vært fra Vippetangen. 
Resultatet er rekordhøy trafikk, selv om sommer-
været i 2015 ikke var det beste.

Flere leddbusser øker kapasiteten i 
bybusstilbudet

For bybussene var det i 2015 bare mindre justeringer 
i tilbudet. De største endringene kom i august med 
oppstart av nytt Østensjø-anbud. Her fikk linjene 
23 Lysaker – Ring 3 - Simensbråten, 24 Fornebu – 
Skøyen – Ring 3 – Brynseng og 70 Vika – Abildsø 
- Skullerud leddbusser i stedet for singelbusser. 
Linje 74 Vika – Nordstrand - Mortensrud ble igjen 
oppgradert til fulldriftslinje. 

Frekvensdobling på Lambertseterbanen

Buss for bane i forbindelse med ombygging av Østen-
sjøbanen har vært kjørt siden 7. april 2015. Banen 
ble gjenåpnet til Bøler 10. januar og til Mortensrud 
3. april 2016. Erstatnings-trafikken ble delt på to 
linjer, 3B Skullerud – Helsfyr og forsterkning av 
71E mellom Bjørndal og Ryen. Det har vært vanske-
lig å skaffe tilstrekkelig med busskapasitet til erstat-
ningstrafikken, og dette har medført berettigede 
kundeklager.

På den annen side ga stengningen av Østensjøbanen 
for banetrafikk rom for økt tilbud på Lambertseter-
banen, som fikk 8 avganger i timen på dagtid. 

Noe økt trikkekapasitet

Flere vogner i trafikk ga noe økt tilbudt kapasitet på 
trikken i 2015. Det ble blant annet rom for ekstra-
avganger i rushtidene mot John Colletts plass om 
morgenen og mot Grünerløkka og Kjelsås om etter-
middagen. Årsaken var økt vogntilgjengelighet som 
følge av Sporveiens arbeid med innhenting av etter-
slep i fornyelse og vedlikehold. 

3 dødsulykker og 14 ulykker med alvorlig person-
skade

Ruter og operatørene har en nullvisjon for ulykker 
som medfører død eller alvorlig personskade. 
Dessverre kunne det i 2015 ikke registreres noen 
fremgang fra foregående år. Selvmord inkluderes 
for øvrig ikke, tilsvarende som for øvrig norsk 
trafikkulykkesstatistikk.

Bussjåføren og føreren av møtende bil omkom ved 
en front mot front-ulykke på busslinje 881 mellom 
Lillestrøm og Bjørkelangen. Her ble også én passa-
sjer alvorlig skadd. En syklist mistet livet i kollisjon 
med trikk i krysset mellom Vogts gate og Ring 2.

T-banen hadde to alvorlig skadde, trikken tre og 
bussene 9. 

Kolsåsbanen 
har hatt en sterk trafikkvekst 
første hele driftsår
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Kjørekontrakter 
og prisavtaler
Ruter gjør årlige innkjøp for rundt 6,5 milliarder 
kroner. Kontrakter og avtaler inngås gjennom 
konkurranser og direkte kjøp. Prosessen for inn-
gåelse av kontrakter og avtaler er regulert ut fra 
lover, forskrifter og internt regelverk.
 
Dagens buss-, båt-, og spesialtransportkontrakter 
er konkurranseutsatt. Ruters kontrakter er brutto-
kontrakter. Dette innebærer at kontraktene godt-
gjøres for gjennomført produksjon og kapitalkost-
nader på materiell. I tillegg er det knyttet kvalitets- 
og inntektsincitament på inntil 8 % av kontraktens 
verdi.

I 2015 var det oppstart for ny busskontrakt for om-
rådene Østensjø og Follo. Kontrakten for Østensjø 
ble inngått med Unibuss med en årlig kontrakts-
sum på 140 millioner kroner. I Follo ble Norges-
buss tildelt kontrakten for Drøbak 64 millioner 
kroner). Nobina ble tildelt kontrakter i Follo for 
områdene Ski, Nesodden og Vestby. Årlig kontrakts-
sum for disse kontraktene er på henholdsvis 76 
millioner kroner, 55 millioner kroner og 30 
millioner kroner. 

Nye kontrakter for områdene Nittedal og Årnes 
– Gardermoen ble tildelt i desember 2015. Norges-
buss ble i desember 2015 tildelt kontrakten for 

Nittedal med en årlig kontraktssum på 55,2 
millioner kroner. Kontrakten starter opp i juni 
2016. Nettbuss ble tildelt kontrakt på Årnes – 
Gardermoen med en årlig kontraktssum på 12,9 
millioner kroner og med oppstart mars 2016. Det 
ble også inngått nye spesialtransportkontrakter 
med årlig kontrakts-sum på totalt 32,2 millioner 
kroner i Follo, Bærum, Asker og Romerike. 

Kontrakter for drift av T-bane og trikk er ikke konkur-
ranseutsatt. Sporveien tildeles disse kontraktene 
direkte med en målbasert avtalemodell. Avtalen 
inkluderer infrastrukturen og bygger på felles mål, 
suksessfaktorer og styringsindikatorer som syste-
matisk følges opp.

Ruter inngår også avtaler om billettsamarbeid, for 
å tilby kundene en kollektiv reisemulighet i områ-
der hvor vi ikke har etablert et eget tilbud. I disse 
områdene inngås det avtaler om bruk av Ruters 
priser og billetter med operatører som allerede 
har busslinjer som kan benyttes.

For å sikre at kundene kan reise sømløst i hele 
Ruters område inkludert med tog har Ruter en 
samarbeidsavtale med NSB. Samarbeidsavtale 
innebærer at reisende på buss, trikk, T-bane, båt 
og togreiser på Ruters priser og billetter i Oslo 
og Akershus. Inntektene blir fordelt etter hvilke 
selskap reisen blir gjennomført på, samtidig som 
NSB blir kompensert for differansen mellom 
Ruters priser og NSBs nasjonale priser.
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Busskontrakter

Geografisk område Operatør
Årlig 
kontraktssum

Kontraktsperiode Opsjoner

Bybuss MNOK 2015 Oppstart Avsluttes Gjenstå-
ende år

Østensjø Norgesbuss 153,0 20.08.06 19.08.15 0

Sentrum Unibuss 277,0 01.04.08 01.04.17 0

Linje 25 Unibuss 49,4 01.04.08 01.04.17 0

Oslo syd Unibuss 231,1 02.10.11 02.10.18 3

Oslo Vest Nobina 223,6 07.10.12 07.10.19 3

Vestre Aker Nettbuss 38,0 07.10.13 30.06.19 2

Oslo nord-øst Norgesbuss 123,4 06.10.14 12.12.20 3

Østensjø Unibuss 140,0 20.08.15 31.08.23 2

 Regionbuss

Nittedal Nettbuss 49,3 01.07.06 30.06.16 0

Nesodden/Frogn-skolekjøring Norgesbuss 1,8 01.07.06 20.06.15 0

Follo (Drøbak) Norgesbuss 87,4 01.07.05 20.06.15 0

Follo (Ski & Vestby) Nobina 54,7 01.07.05 20.06.15 0

Follo (Nesodden) Nobina 47,8 20.06.15 20.06.15 0

Eidsvoll/Hurdal Nettbuss 71,3 01.07.09 30.06.19 0

Nes (Ullensaker) Nettbuss 35,3 01.07.09 30.06.19 0

Nannestad/Gjerdrum/ Skedsmo Unibuss 93,6 01.07.09 30.06.19 0

Aurskog-Høland/Trøgstad Nettbuss 67,1 01.07.09 30.06.19 0

Skedsmo/ Lørenskog/ Sørum/Fet/Rælingen Unibuss 295,9 01.07.09 30.06.19 0

Enebakk//Rælingen/Ski Nobina 48,8 01.07.09 30.06.19 0

Lommedalen Nettbuss 74,9 01.07.10 30.06.17 3

Bærum vest/Skui Norgesbuss 74,5 01.07.10 30.06.17 3

Asker og Hurum Norgesbuss 121,6 01.07.10 30.06.17 3

Bærum øst Norgesbuss 70,5 06.02.11 30.06.17 3

Follo (Drøbak) Norgesbuss 64,0 21.06.15 30.06.23 2

Follo (Ski ) Nobina 76,0 21.06.15 30.06.23 2

Follo (Nesodden) Nobina 55,0 21.06.15 30.06.23 2

Follo (Vestby) Nobina 30,0 21.06.15 30.06.20 5

Nittedal Norgesbuss 55,2 26.06.16 30.06.18 1

Årnes-Gardermoen Nettbuss 12,9 01.03.16 30.06.19 0
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Busskontrakter

Geografisk område
Operatør

Årlig 
kontraktssum

Kontraktsperiode Opsjoner

Bybuss MNOK 2015 Oppstart Avsluttes Gjenstå-
ende år

Minibuss Follo Oslo Taxibuss 14,3 01.08.05 31.07.15 0

Minibuss Nedre Romerike Taxus 39,8 01.08.07 31.07.17 0

Minibuss Aurskog-Høland, Sørum og Nes Taxus 01.08.07 31.07.17 0

Minibuss Eidsvoll og Ullensaker 
Gardermoen 
Taxiservice 
GTS

16,0 01.08.07 31.07.17 0

Minibuss Gjerdrum, Nannestad og Hurdal Tomren Tr sp 10,5 01.08.07 31.07.17 0

Servicelinjer i Asker og Bærum, 
spesialtransport, deloppdrag 1 Norgesbuss 9,3 01.08.09 30.06.17 2

Minibuss deloppdrag 2 Oslo Taxibuss 26,4 01.08.09 31.07.17 2

Minibuss deloppdrag 3 Oslo Taxibuss 01.08.09 31.07.17 2

Resttransport Asker og Bærum -  
Ruteområde 1 pri 1 0-taxi 1,6 01.08.11 31.07.15 0

Resttransport Asker og Bærum -  
Ruteområde 1 pri 2 Taxus 1,0 01.08.11 31.07.15 0

Resttransport Nedre Romerike - Ruteområde 2 Taxus 7,3 01.08.11 31.07.15 0

Timeinnleie Nedre Romerike -  Ruteområde 2 Taxus 01.08.11 31.07.15 0

Resttransport Øvre Romerike - Ruteområde 4-5 Gardermoen 
Taxisenter as 17,2 01.08.11 31.07.15 0

Timeinnleie Øvre Romerike Ruteområde 3 – 4 – 5 Gardermoen 
Taxisenter as 01.08.11 31.07.15 0

Resttransport Follo 2014 Ski Taxi SA 5,9 01.08.14 31.07.16 2

Resttransport Follo 2014 Follo Taxi SA 2,2 01.08.14 31.07.16 2

Minibuss Follo 2014 Oslo Taxibuss 6,6 18.08.14 31.12.15 0

Minibuss Follo Oslo Taxibuss 3,8 01.08.15 31.07.20 2

Minibuss Follo Minibuss 24/7 6,3 01.08.15 31.07.20 2

Restransport Asker, Bærum og Remerike Taxus 7,1 01.08.15 31.07.17 2

Timeinnleie Nedre Romerike Taxus 1,8 01.08.15 31.07.17 2

Restransport Asker, Bærum og Remerike Gardermoen 
Taxisenter as 13,3 01.08.15 31.07.17 2

Transport av elever ved Heggedal skole Nettbuss 3,9 Elevene transporteres til annen skole mens Heggedal 
skole er under rehabilitering
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Prisavtaler

Geografisk område Operatør

Årlig 
kontraktssum

Kontraktsperiode Opsjoner

MNOK 2015 Oppstart Avsluttes Gjenstå-
ende år

Timekspressen:
Kongsvinger - Oslo, linje 2

Nettbuss 
Øst AS 3,2 01.10.11 Avsluttes  30.04.2016

Timebussen:                                              
 Årnes Gardemoen

Nettbuss 
Øst AS 9,7 OPPSTART 1998 Avsluttes  29.02.2016

Timekspressen:                                          
Gjøvik- Gardermoen- Oslo, linje 15

Nettbuss 
Øst AS 1,5 01.10.11 01.06.2012  

midlertidig utvidet N/A

Timekspressen: 
Østfold - Oslo, linje 9

Nettbuss 
Øst AS 0,4 01.10.11 Avsluttet i 2015

Timekspressen: 
Hønefoss - Oslo, linje 4

Nettbuss 
Sør AS 0,1 01.10.11 Avsluttet i 2015

SAS Flybussen:
Oslo - Gardermoen ( GDM)

Norgesbuss 
AS 2,6 01.06.13 Løpende med 3 mnd 

oppsigelses rett N/A

Brakar linje 71, 81-86 og 200 Brakar 6,2 01.01.13 Løpende med 12 
mnd oppsigelsesrett N/A

Østfold kollektivtrafikk, linje 9 Østfold Kollek-
tivtrafikk 0,4 Oppstart i 2015, erstatter timeekspressen Østfold - Oslo

Kontrakter for T-bane og trikk

Geografisk område Operatør

Årlig 
kontraktssum

Kontraktsperiode Opsjoner

MNOK 2015 Oppstart Avsluttes Gjenstå-
ende år

Oslo T-banenettet Sporveien 
T-banen 1615,6 01.10.15 31.12.15 0

Oslo, trikkenettet Sporveien 
Trikken 789,8 01.10.15 31.12.15 0

Fergetransport

Geografisk område Operatør

Årlig 
kontraktssum

Kontraktsperiode Opsjoner

MNOK 2015 Oppstart Avsluttes Gjenstå-
ende år

Oslo – Nesodden – Lysaker - Nesoddens 
vestside Norled 127,3 01.07.09 30.06.24 5 + 5

Oslo – Vollen – Slemmestad Norled 127,3 01.07.09 30.06.19 5 + 5 + 5

Øyene i Oslos havnebaseng Oslo fergene 36,5 01.03.14 28.02.18 3

Aker Brygge - Fornebu Norled 23,0 10.11.14 30.06.19 1+1+1+1+1
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Kommunikasjon
Også i 2015 var interessen for kollektivtrafikk og 
Ruter stor. Det er registrert rundt 3000 medie-
omtaler med et snitt på 251 per måned. Dette tilsva-
rer nivået for 2014. Hele året sett under ett kan vi 
si at 2015 var året da elbilene virkelig inntok veiene 
for fullt og skapte stor mediedekning som også om-
handlet kollektivtrafikken. Særlig i vår- og sommer-
månedene var det mange artikler som handlet om 
fulle kollektivfelt og elbilenes mange fordeler. Juni 
var toppmåned for Ruter-saker, og elbiltematikken 
bidro godt til det. 

De nasjonale mediene er godt representert i deknin-
gen av Ruter. I 2015 har framleggelsen av Ruters 
langtidsstrategi M2016 i august og utredningen KVU 
Oslo-Navet i november, bidratt til bred nasjonal 
omtale. På tampen av året fikk også pris- og billett-
samarbeidet mellom Ruter og NSB noe nasjonal 
dekning. 

Ruters miljøarbeid er profilert gjennom flere initierte 
saker. Ruter lanserte i juni 2015 sin satsing på el-
buss i forbindelse med C40 konferansen i London, 
med bred nasjonal og internasjonal mediedekning. 
Ruters satsing på fossilfri kollektivtrafikk i 2020 
har også fått omtale, blant annet i forbindelse med 
rapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter» 
som Ruter og ni andre store norske virksomheter 
har utarbeidet for å vise konkrete eksempler på 
bærekraftig verdiskaping. Rapporten har fått inter-
nasjonal oppmerksomhet, og daværende klima- og 
miljøminister Tine Sundtoft, brukte Ruter som 
eksempel i media på et selskap som tar ansvar og 
ser muligheter for vekst ved å satse på klimavenn-
lige og miljøeffektive løsninger.

En interessant endring i mediedekningen for 2015 
er at saker som retter seg mot myndigheter og 
kollektivtrafikkens rammebetingelser, nå utgjør et 
flertall (54 %) av sakene. Tidligere år har andelen 
saker som omhandler kundens forventninger til 
lokale rutetilbud, slik som ruteendringer, billett-
system, punktlighet og regularitet, hatt størst andel 
av sakene. Vektlegging av elbiler, miljø og rappor-
tene som skisserer løsninger for det fremtidige 
kollektivtransportsystemet i hovedstadsområdet, 
kan være årsaker til dette. 

I 2015 medførte både planlagte og ikke-planlagte 
avvik medieomtale. I juni startet Statens vegvesen 
arbeidet med tunnelrehabilitering. Kaoset som var 
ventet i forbindelse med stengingen av Smestad-
tunnelen, skapte stor interesse. Andre saker som 
fikk bred medieomtale, var storstreiken som rammet 
kollektivpassasjerene på Østlandet i januar, og 
snøkaoset i Østlandsområdet i mars, som førte til 

langvarig trafikkstans. 
 
De aller fleste sakene er nøytrale. Det viser at Ruter 
ofte bare nevnes uten å være en sentral del av saken 
eller det kan være trafikkmeldinger. Likevel er en 
aktiv mediehåndtering fra Ruter noe som bidrar til 
å nøytralisere potensielt negative saker gjennom 
året. 

Sosiale medier

Interessen i sosiale medier har holdt seg stabil 
gjennom 2015. Snittet ligger på 1025 innlegg per 
måned.

Fordelingen mellom de ulike kanalene har vært 
nokså stabil, men Twitter skiller seg ut med ganske 
store variasjoner gjennom året. Samlet for 2015 
står Twitter for 64,2 % av stemmene, mens 
Facebook stod for totalt 18,2 % av aktiviteten. 
Aktiviteten på blogger holder seg noenlunde 
konstant. Forum har større aktivitet i 2015 og 
ligger på nesten samme nivå som i 2013 (11 %). 

Facebook har holdt seg som kanal nummer to etter 
Twitter fra januar. Ruter er aktive på Facebook og 
har mange «følgere» som får med seg budskapene. 
Det er viktig å understreke at Facebook kun tillater 
at et utdrag av offentlig informasjon innhentes, og 
dette er avhengig av brukernes egne sikkerhets-
innstillinger. Det vil derfor finnes mange interak-
sjoner som ikke inkluderes i målingen. Ruters 
Facebookside har fått en stor «følgerskare» med 
opp mot 37 000 likere. Veksten svinger fra måned 
til måned. Trolig er det et resultat av godt kampan-
jearbeid som gjør at flere likere kommer i enkelte 
måneder. De beste månedene i 2015 var mai der 
Ruter fikk 1382 nye «følgere» og august med 2395.

Forum benyttes ofte for å få svar, inspirasjon og høre 
andres oppfattelse om saker, noe som nok er en av 
grunnene til at dette ikke er den største kanalen for 
Ruters omtale. I 2015 er det en økning i forumtra-
fikken (kommentarfelter er medregnet) på 4,3 % fra 
2014 til 2015. Noe av årsaken til denne økningen kan 
være at flere benytter nettavisenes kommentarfelter 
og at det har vært saker som har engasjert leserne. 

Ruters omdømme

I 2015 ble det registrert 85.000 skriftlige henvendel-
ser. Dette er en økning på 21.000 skriftlige henven-
delser sammenlignet med fjoråret. Ruters kunder 
henvender seg også per telefon og ved besøk hos 
kundesentrene. I 2015 ble 240.000 antall henven-
delser per telefon besvart og over 600.000 kunder 
betjent av kundesenteret. De fleste henvendelser 
er knyttet til billettsystemet, billett/priser og bill-
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ettkontroll. Kundehenvendelser med refusjonskrav 
i henhold til reisegarantien utgjorde 10.000 hen-
vendelser, hvorav 3.000 av drosjerefusjonskravene 
var knyttet til «den store snøkaosdagen». Hadde 
det ikke vært for denne hendelsen hadde nivået 
ligget på det samme som i 2014.

De fleste henvendelsene er knyttet til pris og bill-
ettering. På driftssaker hadde en i 2015 en økning i 
saker knyttet til buss, mens en hadde nedgang i 
saker knyttet til T-bane og trikk. 4.000 av sakene 
var knyttet til selve rutetilbudet. Her kommer kund-
ene også med forslag om endringer og forbedringer 
i tilbudet.  

Ruter ble kåret til årets klatrer i omdømmeunder-
søkelsen RepTrak Norge 2015. Mye av årsaken er 

nok suksessen med Ruters billettapp. Den får 
fortsatt mye oppmerksomhet i sosiale medier i 
2015. De reisende er både svært fornøyde og roser 
løsningen, samtidig som det blir uttrykt stor frustra-
sjon når løsningen ikke fungerer som den skal. 
Mange bruker sosiale medier til å henvende seg 
spesifikt til Ruter med spørsmål om betalingsløs-
ningen. Billettkontrollen er også en gjenganger i 
sosiale medier. I 2015 har dette vært spesielt mye 
omtalt i og med at Ruter har trappet opp antallet 
kontroller. 

Torsdag 26. mars ga treffrekord i sosiale medier 
med 263 omtaler denne dagen. Årsaken var snø-
kaoset i Østlandsområdet som førte til langvarig 
trafikkstans.
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Kundetilfredshet  
og kvalitet
Markedsinformasjon

Omdømme- og tilfredshetsdata hentes fra Ruters 
markedsinformasjonssystem (MIS), som er basert 
på regelmessige telefonintervju blant befolkningen 
i Oslo og Akershus. I 2015 ble det foretatt over 6000 
telefonintervjuer. Det gjennomføres også personlige 
intervjuer, i 2015 over 40.000, med reisende om bord 
på transportmidlene.Tilfredshets- og omdømme-
tallene angir prosentandelen av de spurte som 
svarer “ganske godt” eller “svært godt” på spørsmål 
som “Hvor tilfreds er du med kollektivtrafikken der 
hvor du bor?” eller “Hvilket generelt inntrykk har 
du av Ruter?”

Brukerne av kollektivtrafikken er fornøyde med 
sin reise

Intervjuer blant kollektivtrafikkens brukere om bord 
på transportmidlene viser en positiv utvikling på 
kundetilfredsheten også i 2015. På spørsmålet “Alt 
i alt, hvor fornøyd er du med siste reise?” svarte 
hele 98 % av de reisende at de var fornøyd med siste 
reise. Kundetilfredsheten er like høy i Oslo og 
Akershus, og er det høyeste som er målt på 
kundetilfredshet i Ruters historie. 

Alle driftsarter hadde gode resultater ved måling av 
kundetilfredshet i 2015, med en kundetilfredshet på 
97 % og bedre. Tidligere har kundetilfredsheten på 
bytrafikken ligget på et lavere nivå enn for region-
trafikken. Dette har endret seg de siste årene som 
en konsekvens av satsing på et rutetilbud med stadig 
hyppige avganger og mye nytt materiell.Både trikk, 
T-bane og bybuss hadde bedring i sine resultater i 
2015 og har aldri hatt så høy tilfredshet blant sine 
brukere. 99 % av T-banens brukere var tilfreds med 
sin siste reise i 2015 og oppnådde for første gang 
bedre resultater enn regionbuss. Kundetilfredsheten 
på trikken ble målt til 98 % og økte med ett prosent-
poeng fra forrige år. Et imponerende tall når en 
tenker på at det her går gammelt og slitt materiell, 
det blir stadig trangere om plassen, svake resultater 
på punktlighet og at enkelte avganger må innstilles. 
Bybussene og båtene hadde en kundetilfredshet på 
henholdsvis 97 % og 100 % i 2014. Bybussene hadde 
den mest positive utviklingen fra 2014 til 2015 med 
en økning på fire prosentpoeng.
 
Befolkningens tilfredshet med tilbudet er høyest i 
Oslo, men med et stort potensial i Akershus

71 % av befolkningen i Ruters område er tilfreds
med kollektivtilbudet, et resultat som har vært 

stabilt de seneste årene. Befolkningen i Oslo er 
mest fornøyd, med et resultat på 82 %. Resultat-
ene i Akershus på 60 % viser at det fortsatt er stort 
potensial for utvikling av tilbudet og ytterligere økn-
ing av markedsandeler ved at flere reiser kollek-
tivt i denne delen av Ruters område. Innad i Akers-
hus er det store forskjeller på tilfredshet med 
kollektivtilbudet. Befolkningen i vestområdet (Asker 
og Bærum) er mest fornøyd, med et resultat på 72 %. 
Resultatet har økt med 4 prosentpoeng fra i fjor og 
25 prosentpoeng fra 2008. En kan anta at bedring i 
busstilbudet og gjenåpning av Kolsåsbanen er viktige 
forklaringsfaktorer på økt befolkningstilfredshet.  
Lavest tilfredshet finner en blant befolkningen i Øvre 
Romerike. Her er kun 44 % av befolkningen tilfreds 
med kollektivtilbudet.

De som benytter kollektivtilbudet til fritidsreiser og 
tjenestereiser, er de som er mest fornøyd med 
kollektivtilbudet, henholdsvis 77 % og 73 %. Blant 
de kollektivreisende er det de som reiser med 
trikk og T-Bane som er mest fornøyd med tilbudet, 
henholdsvis 83 % og 82 % sier de er fornøyd. De 
kvalitetselementene som befolkningen er mest 
fornøyd med er nærhet til holdeplass (84 %), antall 
avganger (72 %), komfort om bord (70 %) og punkt-
lighet (74 %). Avviksinformasjon (37 %) og pris på 
reisen (47 %) er kvalitetselementene som befolk-
ningen har lavest tilfredshet med.   

Ruters omdømme økte også i 2015. Med et resultat 
på 89 % er dette det høyeste resultatet en har målt i 
Ruters historie. I Oslo ble omdømmet målt til 91 %, 
mens resultatet i Akershus ble 88 %. 
 
BEST Benchmarking 

Benchmarking in European Service of pubilc Trans-
port (BEST) er et samarbeid med utgangspunkt i de 
nordiske hovedstadsselskapene, som enkelte år 
også inkluderer andre europeiske storbyområder. 
BEST gir Ruter mulighet til å se hvor vi er og lære 
av andres erfaringer for å forbedre egne resultater.
I 2013 endret man undersøkelsesmetode fra telefon-
intervju til webintervju. En slik endring er i tråd 
med trenden for gjennomføring av denne type under-
søkelse. Endringene gjør at historiske data ikke er 
sammenlignbare på samme måte som tidligere. 

Resultatene viser at befolkningens tilfredshet ikke 
er høyest i vårt område av Norden, tilfredsheten i 
vårt område ble målt til 72 % i 2014, en økning på 3 
prosentpoeng fra i fjor. Helsingfors er den byen i 
Norden som hvert år oppnår de beste resultatene 
og fikk et resultat på 81 % i 2015. Før første gang 
siden en startet målingene 2001 har vi nå bedre 
resultat enn Stockholm. København og Bergen fikk 
resultater på henholdsvis 59 % og 50 %. Genéve 
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var eneste byen utenfor Norden i BEST i 2015. 
Genéve kan også vise til de beste resultatene, hele 
86 % av befolkningen er tilfreds med kollektivtra-
fikken. 

Selv om befolkningens tilfredshet ikke er like høy 
i Oslo og Akershus som i byområdene med best 
resultat, er det ingen som har hatt en kraftigere 
forbedring. Første år, i 2001 var totaltilfredsheten i 
Ruters område på på 44 %, mens den i 2015 var på 
72 %. Ruter har på de fleste områdene gått fra å 
ha de svakeste resultatene til å bli blant de beste 
byområdene i undersøkelsen. Det er spesielt på 
områdene planleggingsinformasjon, enkelheten, 
personale, trygghet og omdømme (kollektivtrafikk-
ens rolle i samfunnet) at Oslo området leverer gode 
resultater.
 
Høyest vekst i Europa –  
Ruters utvikling blir lagt merke til i Europa

I forbindelse med en gjennomgang av storbyers 
kollektivtilbud verden rundt ble Oslo nylig kåret til 
en av byene med den aller beste utvikling i kollek-
tivtilbudet. Den internasjonale kollektivorganisa-
sjonen UITP har sett på utviklingen i kollektivtil-
budet i mer enn 60 ulike storbyer de siste 20 
årene, og legger Ruter helt i teten sammen med 
blant annet London, Wien, Genéve og Paris. 

–  Sammenlignet med andre byer i Europa, og mot  
 gjennomsnittet i Europa, har Oslo og Akershus  
 den høyeste veksten i kollektivtransport. Det er  
 en positiv utvikling, uttalte Jérôme Pourbaix i  
 UITP til NRK under Ruters årlige pressemøte. UITP  
 pekte på tre suksesskriterier de mener har gjort 
 at Oslo lykkes så godt med kollektivsatsingen.

–  Dette er resultatet av en langvarig satsing på  
 kollektivtrafikk. Det er helt tydelig at den langsik-
 tige satsingen gjør at Oslo får gjennomført mye  
 mer enn de byene som kun bygger ut små deler  
 av tilbudet uavhengig av hverandre, sier han. Det  
 andre suksesskriteriet er en langsiktig og forut-
 sigbar finansiering over statsbudsjettet som er  
 med på å gjøre den langsiktige planleggingen  
 mulig. Det siste kriteriet er kvaliteten på kollek- 
 tivalternativene i den norske hovedstaden. 

– Høy kvalitet gjør tilbudet mer ettertraktet, og får  
 flere til å velge det fremfor egen bil, sier han. 
 Pourbaix mener det er få andre byer som kan  
 vise til de samme suksesskriteriene. 

–  Spesielt nevnes den forutsigbare finansieringen.  
 Der skiller Oslo seg fra de aller fleste større byer.  
 Og nettopp dette er helt essensielt om man vil få  
 til en god utvikling av kollektivtilbudet, sier 

Pourbaix ut fra UITPs funn. 

Regularitet og innstilte avganger

Godt over 99 % av planlagte avganger ble kjørt i 
2015. Selv om innstilte avganger utgjør en lav pro-
mille, kan likevel konsekvensene for publikum bli 
store. Eksempelvis vil en regularitet for T-banen på 
99,58 % bety over 1400 innstilte avganger, 1100 
berørte passasjerer i gjennomsnitt per dag.

Trikken hadde også i 2015 størst utfordringer med 
en regularitet på 99,3 % og 2600 innstilte avganger. 
Regularitetsutfordringene for trikken er i hovedsak 
knyttet til tilgjengelighet til trikker. Dagens trikker 
har tekniske utfordringer og begrenset kapasitet. 
Variasjonene knyttet til regularitet for båt har 
sammenheng med isforhold i fjorden. Hurtigbåt-
ene kan ikke kjøre på islagt fjord. Isforholdene i 
2015 var gunstige, og en hadde kun 16 innstilte 
avganger dette året.
 
Punktlighet: 1 av 2 trikker og 
bybusser er ikke i rute i rushtiden

Data for punktlighet som Ruter foreløpig kan 
operere med, angir andel avganger som er i rute 
(mindre enn 3 minutter forsinket) ved passering 
Jernbanetorget i rushtiden. Det gis dermed ingen 
totaloversikt over punktlighet i kollektivtrafikken, 
men fokus på de travleste og sentrumsområdene i 
det travleste tidsrommet. Punktlighetstallene dekker 
T-banen, trikken og et utvalg av bybusslinjene. 

T-banen kan vise til den høyeste punktligheten med 
et resultat på 76 %, et resultat som ligger 4 prosent-
poeng høyere sammenlignet med fjoråret. T-banens 
forutsetninger for god punktlighet gjennom egen 
kjøreveg og ny vognpark gjør at nivået på T-banen 
bør være betydelig bedre enn for bybussene og 
trikkene, som har vanskelig fremkommelighet og 
trafikkavvikling. Trikk og bybuss hadde en punkt-
lighet på henholdsvis 50 % og 51 % i 2015, det vil 
si at kun 1 av 2 avganger var i rute i denne tidsperi-
oden. Utfordringene er knyttet til fulle kjøretøy, 
anleggsarbeid og dårlig fremkommelighet i 
gatenettet.
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Utvikling i kvalitetspunkter for Ruter i følge BEST Benchmarking.

T-banen
med høyest punktlighet med 
et rsultat på 76 % i 2015.
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Ventetiden er 
kort ved bytte 34% 43% 34% 39% 40% 40% 52% 50% 48% 48% 50% 50% 57% 62% 69%

Enkelt å få informa-
sjon ved planlegging 
av reise

52% 63% 59% 66% 68% 66% 74% 72% 72% 67% 74% 77% 74% 80% 83%

Busser og vogner 
er moderne 32% 42% 38% 43% 44% 40% 45% 48% 50% 55% 68% 65% 64% 67% 73%

Busser og 
vogner er rene 30% 39% 36% 42% 36% 38% 40% 42% 47% 50% 55% 58% 57% 59% 62%

Flere vil reise med 
kollektivtrafikken 
i fremtiden

45% 50% 41% 50% 55% 56% 75% 72% 75% 74% 75% 82% 80% 83% 85%

Kollektivtrafikken 
gir valuta 
for pengene

27% 30% 33% 34% 47% 45% 47% 54% 47% 47% 49% 47% 39% 47% 52%

Billettprisene 
er akseptable 14% 12% 15% 16% 18% 22% 22% 22% 29% 27% 25% 23% 23% 30% 32%

Anbefaler 
kollektivtrafikk 
til andre

48% 50% 48% 53% 57% 53% 65% 63% 61% 60% 64% 68% 61% 67% 68%

Områdets 
totale kunde-
tilfredshet

44% 49% 47% 51% 58% 58% 66% 62% 62% 60% 67% 69% 59% 69% 72%
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Positiv utvikling
på kundetilfreds-
heten også i 2015
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70 % av tilbudet produsert 
med fornybar energi
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Kollektivtrafikken en sentral bidragsyter til en 
bærekraftig hovedstadsregion 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har 
høye miljøambisjoner og ser på Ruter som et viktig 
redskap for å nå miljømålene. Det er bred politisk 
enighet om at kollektivtransporten, sammen med 
sykkel og gange, skal ta veksten i persontranspor-
ten i Oslo og Akershus. Ruters klart viktigste miljø-
bidrag er å få flere til å reise kollektivt der bilbruk 
ville vært alternativet. Dette er kostnadseffektivt 
og gunstig for klima, miljø, ulykker, arealbruk og 
byområdets funksjonsdyktighet.

Samtidig skal kollektivtransporten fortsette å re-
dusere sin miljøpåvirkning.  Ruter fastsatte i 2014 
en revidert miljøstrategi, som satte ambisiøse mål 
for reduksjon av klimagassutslipp og lokal foru-
rensning og forbedring av energieffektivitet. 

70 % fornybar energi nå, helt fornybar energi i 2020 

Innen utgangen av 2020 skal all kollektivtransport 
i Oslo og Akershus kjøres på fornybar energi. All 
skinnegående kollektivtrafikk, som utgjør 57 % av 
kollektivreisene i regionen, går allerede på forny-
bar strøm med opprinnelsesgaranti. Nå kommer 
buss- og båttrafikken etter. Om lag 27 % av buss-
produksjonen skjedde med fornybar energi i 2015. 
Regnet i sum per plasskilometer for alle Ruters 
driftsarter var 70 % av produksjonen fornybar.

 100 % fornybar 
 i 2020
I 2015 ble planen lagt for hvordan bussflåten skal 
konverteres til å kjøre kun på fornybar energi. Bære-
kraftig biodiesel og biogass blir viktig på kort sikt, 
mens elektrisk fremdrift fases inn fra 2020. I 2025 
kan om lag en tredel av bussflåten være utslippsfri. 
Testing av batterielektriske busser er neste skritt. 
Hvilke løsninger som er egnet for båtene på fjorden, 
ble også utredet i 2015. 

NOx fra buss 78 % ned siden 2007
 
Andelen fornybart drivstoff økte fra 20 % i 2014 til 
nærmere 27 % i 2015. Energibruken per personkilo-
meter er kraftig redusert siden 2007, med litt i over-
kant av 25 %. Energibruk per personkilometer har 
imidlertid økt fra 0,27 kWh til 0,28 kWh per person-
kilometer fra 2014 til 2015. Dette skyldes økt bruk 
av biodrivstoff som har lavere energitetthet enn 
fossile drivstoff. Utslipp i 2015 tilsvarer 53 gram 
fossilt CO2 per personkilometer, en reduksjon på 
41 % siden 2007. 

Når det gjelder utslipp av lokal luftforurensning, 
fortsetter den positive utviklingen. 91 % av buss-
parken hadde motorer med Euro 5 eller 6-standard 
i 2015, en økning på 14 prosentpoeng fra 2014.
NOx-utslippene fra buss var 0,21 g per personkilo-
meter, noe som representerer en nedgang på 78 % 
siden 2007. Mye tyder på at de nyeste bussene 
som oppfyller Euro 6-kravene, bidrar til kraftig 
reduksjon av NO2-utslipp. NO2 er hovedårsaken til 
helseproblemer forbundet med NOx-utslipp og 
etter hvert som stadig flere busser tilfredstiller 
Euro 6-standarden, vil dette problemet løses. 

Når det gjelder svevestøv, fortsetter den positive 
utviklingen for svevestøvutslippene fra eksos, som 
er redusert med 88 % fra 2007. Bussene benytter 
ikke piggdekk, men det genereres likevel noe sveve-
støv fra veislitasje. Siden 2007 har utslipp av sveve-
støv totalt (fra både eksos og veislitasje) per person-
kilometer blitt redusert med 43 %. Dette er en 
økning på 2 prosentpoeng fra 2014.

Ruter har som mål at alle bussene i 2020 skal ha 
et støynivå på 77 dB(A) eller lavere. I 2008 hadde 
18 % av bussene et støynivå på 77 dB(A) eller lavere. 
I 2015 hadde denne andelen økt til nesten 75 %.  
Andelen busser med støynivå på 75 dB(A) har økt 
fra 5 til 12 prosent fra 2014 til 2015. Dette er et 
godt resultat for det lokale miljøet. 

Mer energieffektiv T-bane og trikk

På T-banen har en helt ny vognpark bidratt til en 
nedgang i energibruken per personkilometer. Fra 
2014 til 2015 ble energibruken per personkilome-
ter redusert fra 0,17 kWh til 0,15 kWh. 

For trikken er situasjonen ulik den for T-banen. 
Som resultat av en aldrende vognpark klarer vi 
ikke å kjøre veldig mye mer, men passasjertallet 
øker stadig. Dette medfører at energibruken per 
personkilometer stadig synker. I 2015 var den hele 
45 % lavere enn i 2007. 

NOx fra båt 55 % lavere enn i 2007 

Båttrafikken har høyest energibruk per personkilo-
meter av alle driftsarter, men i 2015 var energibru-
ken per personkilometer omtrent den samme som 
i 2014 med 1,14 kWh. Utslipp av fossilt CO2 var det 
samme i 2015 som i 2014 med 249 g per personkilo-
meter, men siden 2007 har vi registrert en nedgang 
på 15 %. Dette skyldes blant annet gradvis økt bruk av 
naturgass på Nesoddbåten til erstatning for diesel. 
Når det gjelder NOx, har utslipp fra 2014 til 2015 gått 
opp fra 2,1 g til 2,2 g per personkilometer. Over tid har 
imidlertid nye båter gitt en betydelig forbedring med 
en reduksjon av disse utslippene på 55 % siden 2007. 
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Hydrogenbusser – i front på miljøteknologi

Ruter leder et teknologiutviklings- og demonstra-
sjonsprosjekt med hydrogenbusser som del av 
EU-prosjektet Clean Hydrogen in European Cities 
(CHIC). Prosjektet er finansiert av EU (CHIC), Akers-
hus fylkeskommune, Oslo kommune, Transnova og 
Forskningsrådet. Prosjektet har en samlet revidert 
kostnadsprognose på 150 millioner kroner for pro-
sjektperioden 2010-2017. Om lag 140 millioner 
kroner har påløpt så langt, og vi har lært mye som 
kan bidra til videreutvikling av teknologien. 

På Rosenholm bussanlegg i Oppegård er det bygd 
et produksjonsanlegg for hydrogen. Hydrogenet 
produseres ved elektrolyse av vann, og elektrisi-
teten som brukes er ren strøm med opprinnelses-
garanti. Bussene har en brenselcelle som omdan-
ner hydrogen til elektrisitet som driver bussens 
elektriske motor. Det eneste bussene slipper ut er 
ren vanndamp. 

Bussene har kjørt i ordinær rutetrafikk siden våren 
2013. Året 2015 begynte med høyt og godt driftsnivå. 
Siste halvdel var imidlertid preget av en oljelekka-
sje på hydrogenstasjonen som medførte at fire av 
fem busser ble satt ut av drift i flere måneder.  

CHIC avsluttes ved utgangen av 2016, og Ruter skal 
da evaluere prosjektet. Basert på evalueringen vil 
vi avgjøre om, og i tilfelle på hvilken måte, prosjek-
tet skal videreføres. 

Befolkningen forventer miljøsatsing fra Ruter

I 2015 svarer hele 65 % at de forventer at Ruter 
i stor eller svært stor grad tar en aktiv rolle for å 
redusere miljøpåvirkningen i regionen, noe som 
betyr en økning på 4 prosentpoeng fra 2014 og 10 
prosentpoeng fra 2012. Det er fra 2014 også en 
vesentlig økning i andelen som svarer at de forven-
ter at Ruter tar en svært stor rolle.  

Andelen som mener at vi lykkes i dette arbeidet 
økte, fra 25 % i 2012 til 32 % i 2015. 36 % sier at de 
legger stor eller svært stor vekt på hensyn til miljø 
ved valg av transportmiddel. Dette er en økning på 
8 prosentpoeng fra 2012. 

Det virker som om det er økende forståelse blant 
de spurte for kollektivtrafikkens rolle i å skape en 
bærekraftig storbyregion.  

Kapittel 7
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  År Tonn g/vkm g/pkm

NOx  2007 102 366,0 5,01 
  2008 116 413,3 4,70
  2009 80 281,4 3,53
    2010 59 218,7 2,59
  2011 54 185,2 2,24
  2012 53 174,7 2,11 
  2013 50 184,6 2,05
  2014 52 198,9 2,12
  2015 60 196,89 2,26

PM10   2007 1,10 3,900 0,050
eksos  2008 1,09 3,900 0,050
  2009 1,01 3,870 0,048
  2010 1,14 4,200 0,050
  2011 1,03 3,528 0,043
  2012 1,06 3,493 0,042
  2013 1,00 3,680 0,041
  2014 1,05 4,010 0,043 
  2015 1,14 3,720 0,040 

CO²   2007 5962 21484 290 
fossilt  2008 6006 21457 275
  2009 6424 22700 284
  2010 7104 26149 310
  2011 6076 20720 250
  2012 6141 20168 243
  2013 5829 21511 242
  2014 6117 23339 249
  2015 6634 21690 249

  År Tonn g/vkm g/pkm

NOx  2007 699 11,4 0,95 
  2008 689 10,7 0,88
  2009 584   9,1 0,69
    2010 530   7,9 0,57
  2011 461   6,8 0,46
  2012 309   4,9 0,29 
  2013 262   4,1 0,24
  2014 264   4,0 0,24
  2015 233   3,3 0,21

PM10   2007 9,6 0,160 0,013
eksos  2008 8,4 0,130 0,010
  2009 5,7 0,089 0,007
  2010 4,5 0,066 0,005
       2011 3,8 0,056 0,004
       2012 2,3 0,037 0,002
  2013 1,9 0,029 0,002
  2014 1,9 0,029 0,002
  2015 1,75 0,020 0,000

PM inkl  2007 25,0 0,410  0,030
veistøv  2008 25,9 0,393 0,032
  2009 21,7 0,339 0,026
  2010 21,2 0,316 0,023
  2011 20,6 0,306 0,021
  2012 18,1 0,287 0,017
  2013 18,4 0,279 0,016
  2014 18,6 0,279 0,016
  2015 19,84 0,270 0,016

CO²   2007 68571   1116 90 
fossilt  2008 67314   1049 86
  2009 68075   1063 80
  2010 67519   1010 73
  2011 63426     941 64
  2012 61761     983 58
  2013 61579     958 56
  2014 62416     958 56
  2015 59678     853 53

Euro 4: 
4 %

2009    2010     2011    2012     2013    2014     2015    

Busser Euro-klasser 
ekskl. spesialtransport og minibuss

Euro 3: 
6 %

Euro 5: 
70 %
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20,7 %
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Energiforbruk for båt, buss, T-Bane og trikk kWh/pkm
Tilfredshet med 
kollektivtilbudet 
(telefonintervju)

Kundetilfredshet 
(ombordintervju)

Ruters omdømme

Båt

Buss

T-Bane
Trikk

Fossil/fornybar CO2  fra buss

Buss 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CO2 ikke fossilt (tonn) 3886 3785 6084 9952 15747 14334 12965 15385 21624

CO2 fossilt (tonn) 68571 67314 68112 67507 63426 61761 61579 62416 59687

% ikke fossilt 5.4 5.3 8.2 12,8 19,9 18,8 17,4 19,8 26,6

 2009   2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Båt   1,26 1,30 1,03 1,13 1,12 1,14 1,15

Buss   0,35 0,31 0,30 0,27 0,26 0,27 0,28

Trikk   0,19 0,16 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13

T-bane   0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,15

kWh totalt  Hvorav fossilt kWh/pkm kWh/vkm

Båt 30663200,461 30663200,461 1,149 100,25

Buss 313909566,24 233743345 0,279 4,49

Trikk 22156110 0 0,125 5,17

T-bane 86445024 0 0,125 2,40

Sammenstilling energiforbruk kWh/pkm Energiforbruk (kWh/pkm) over tid
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En samlet oversikt over investering-
ene er ledd i et godt beslutnings-
grunnlag for nye investeringer som 
er rettet inn mot å gi målsatt trafikk-
vekst.

Investeringer i 
kollektivtrafikken8
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Investeringer og øremerkede driftstiltak for  
2 369 millioner kroner
 
Årlig kostnadsnivå i sum for drift og investeringer 
i regionens kollektivtrafikk er antakelig omtrent 
16 milliarder kroner, som redegjort for i Ruters 
strategiplan M2016. Noe under halvparten, om lag 
7,5 milliarder kroner ifølge tilgjengelige budsjetter 
for 2015, gjelder investeringer. Full oversikt er van-
skelig å få, dels på grunn av avgrensingsproblemer, 
dels fordi ikke alle data er like åpne og lett tilgjen-
gelige. Dette gjelder både budsjett og regnskap.

Utenom jernbanen blir det årlig investert og reinve-
stert for mellom 2 og 3 milliarder kroner i infra-
strukturen i regionens kollektivtrafikk. Investering-
ene er fordelt på flere aktører og ulike finansier-
ingskilder. Investeringene skal bidra til å utvikle og 
fornye en infrastruktur som er tjenlig for et drifts-
opplegg som betjener et prioritert marked. Ruter 
eier ikke selv infrastruktur, men har en rolle i å ana-
lysere markedet, utrede fremtidig kollektivtrafikk-
nett og frekvens mv. og på dette grunnlag foreslå 
hvilke infrastrukturtiltak som bør ha gjennomførings-
prioritet. I dette ligger det også et samordnings-
element mellom finansieringskilder og aktører. 

Parallelt med etablering av Ruter kom nye midler 
til kollektivtrafikken gjennom Oslopakke 3, og Ruter 
fikk en definert rolle i denne sammenhengen. Midler 
til drift og mindre investeringer kanalisert gjennom 
Ruter skal utgjøre minimum 25 % av bompengeinn-
tektene, eller minimum 540 millioner 2008-kroner. 
Ruter ble også gitt en rolle med å utrede og foreslå 
tiltak i søknaden om statlige belønningsmidler og 
tilgjengelighetsmidler mv. De senere årene har 
det imidlertid vært en tendens til en utvikling hvor 
det markeds- og driftsperspektivet som Ruter 
representerer, svekkes i prioriteringsprosessene. 
Uten slike råd fra Ruter er det i praksis da vanske-
lig å sikre at investeringene settes inn der nytten 
og måloppnåelsen er størst ut fra mål om økte 
markedsandeler for kollektivtrafikken.

På neste oppslag vises en oversikt over investerin-
ger for 2015, med sum på 2 258 mill. kr. I tillegg er 
det vist øremerkede driftstiltak finansiert ved den 
statlige belønningsordningen for 111 mill. kr, stat-
lige belønningsmidler 410 mill. kr og Ruter/Spor-
veien via driftsfinansiering 353 mill. kr. Tiltakene 
i Oslo har en sum på 1 971 mill. kr og i Akershus 
på 399 mill. kr. Alle Sporveiens egeninvesteringer, 
inkludert Avløs base i Bærum, er ført på Oslo, da 
disse har en generell nytte som det er vanskelig å 
splitte. Ruters egne investeringer er konsentrert 
om elektronisk billettering, mobilapp og sanntids-
informasjon mv.

Mer enn halvparten går til T-banen

I alt er det brukt 1 270 mill. kr på oppgradering og 
utvidelse av T-banen, med Lørenbanen (468 mill. kr) 
og Østensjøbanen (434 mill. kr) som de største 
prosjektene. 219 millioner kroner av midlene kanali-
sert gjennom Ruter har gått til trikken, blant annet 
oppgradering av Ekebergbanen (73 mill. kr) og toveis 
trikk i Prinsens gate (57 millioner kroner). Til Prin-
sens gate er det dessuten brukt 65 mill. kr gjennom 
Bymiljøetaten.

 1 270 millioner til  
 T-baneinvesteringer
Oslo kommune ved Bymiljøetaten har investert 
i kollektivtrafikk for 202 mill. kr, hvorav 22 mill. 
kr til «kraftfulle fremkommelighetstiltak», som 
omtalt under Utvikling i kapittel 5. Planlegging av 
fremkommelighetsforbedring har dessuten fått 
15 mill. kr i statlige belønningsmidler. I Oslo har 
Statens vegvesen investert 87 mill. kr i bussfelt 
mv. på riksvei, alt vesentlig på Ring 3.

Satsing på Heggedal knutepunkt og Ski  
gateterminal

På fylkesvei i Akershus har det gjennom Statens 
vegvesen vært investert for 128 mill. kr. Heggedal 
knutepunkt og bussfelt Åsenhagen – Skedsmokor-
set er de største tiltakene. I alt 18 mill. kr er brukt 
på flere innfartsparkeringsplasser. Parallelt er det 
ved statlige belønningsmidler investert 11 mill. kr 
i innfartsparkering for sykkel. Samme finansier-
ingskilde har gitt 28 mill. kr til ny gateterminal og 
bedre fremkommelighet ved Ski stasjon. 

Videre utrulling av trafikantinformasjonsprogram-
met (TID) og sanntidsinformasjonssystemet (SIS) 
fikk 30 mill. kr fra belønningsordningen. 15 mill. 
kr til informasjonsteknologi og informasjons- og 
markedsaktiviteter ble også finansiert gjennom 
den samme ordningen.

Behov for økt ramme

Summen av investeringer og øremerkede drifts-
tiltak var 12 % lavere enn i 2014, men likevel 7 % 
høyere enn gjennomsnittet for de siste fire årene. 
Det er velbegrunnet behov for en økt ramme, men 
utviklingen må uansett sees i et tidsperspektiv på 
minst fire år.
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Kolsåsbanen i Akershus  56  56  56 
Fornebu, bane og bussfremkommelighet  5  6  11  11 
Lørenbanen, nybygging   468  468  468 
Østensjøbanen, omfattende vedlikehold/reinvestering  422  422 12  434 
IT-sikkerhet for kjøreveiskritiske anlegg  29  29  29 
Nydalen stasjon  25  25  25 
Fornyelse og delvis automatisering av signal- og sikringsanlegget  2  2  2 
Akutte tiltak T-bane   22  65  87  87 
Stasjonsoppgradering østlige T-banenett  -   6  6 
Avløs base  -   152  152 
 Sum investeringer T-bane 61 952  22 65 -     -     -       1 100 18  -  152 -      1 270 
Toveis trikk i Prinsens gate og tilrettelegging for buss i Tollbugata  -    57  57 
Oppgradering av Ekebergbanen  -    73  73 
Likeretter og elektrotiltak  40  4  44  44 
Fornyelse av sporveksler i byspornettet  15  15  15 
Akutte tiltak trikk  30  30  30 
 Sum investeringer trikk  - 40 - 49  -   -    -   89  130   -    -   219 
Eiendom  -    3  3 
Produksjon (InfraPartner og verksted)  -    13  13 
Sporveien IKT  -    49  49 
 Sum investeringer Sporveien Oslo  -  -  -      -  -  -      -  -  -      -  65  -  65 
Elektronisk billettering, mobilapp, sanntidsinformasjon, mv.  -    136 136
 Sum investeringer Ruter   - -  - -    -    -    -  -    -  -   136  136  
Dronning Eufemias gate  73  73  73 
Bogstadveien  10  10  10 
Aktiv signalprioritering/trafikkstyring  7  7  7 
Nye lehus i hele Oslo (ny reklamefinansiert avtale)  5  5  5 
Holdeplasser  7  7  7 
Mindre kollektivtiltak  3  3  3 
Østensjøbanen, brorehabilitering  10  10  10 
Prinsens gate  30  30 35  65 
Tollbugata, forprosjekt  6  6  6 
Solli plass  5  5  5 
Storgata, prosjektering  4  4  4 
Thorvald Meyers gate, prosjektering  5  5  5 
Tinghuset/Tullinløkka, konseptvalgutredning  7  7  7 
Kraftfulle fremkommelighetstiltak  22  22  22 
Trafikksikkerhetstiltak  8  8  8 
 Sum investeringer Bymiljøetaten -    -    -    -  202 - -   202 -  -  -    -  237 
Heggedal knutepunkt  59  59  59 
Trafikantinformasjon og sanntidsinformasjonssystem (SIS)  2  2  2 
Holdeplassoppgraderinger (UU)  7  7  7 
Kollektivfelt Solheimveien ved Visperud  1  1  1 
Kollektivfelt Åsenhagen - Skedsmokorset  34  34  34 
Innfartsparkering Lierfoss og Bjørkelangen  1  1  1 
Innfartsparkering Varingskollen stasjon  5  5  5 
Diverse sykkelparkering  7  7  7 
Diverse innfartsparkering  12  12  12 
 Sum investeringer fylkesvei Akershus fk/Statens vegvesen -   - - -   -  128 -  128 -  - - -  128 
E6 Kollektivfelt Sandstuveien - Ryen (inngående)  1  1  1 

E6 Kollektivfelt Klemetsrud  4  4  4 
Rv150 Ombygging Dag Hammarskjølds vei  73  73  73 
Rv150 Bussrampe Ulvensplitten       9  9  9 
 Sum investeringer riksveg Oslo, Statens Vegvesen  -    - -    -   -     -    87  87 -    -   -     -    87 
Planlegging og gjennomføring av kraftfulle framkommelighetstiltak i Oslo -  15  15 
Bussfremkommelighet - gateterminal Ski stasjon -   28  28 
Innfartsparkering, Akershus (sykkel) -  11  11 
Planlegging av ny bussterminal Oslo S -   2  2 
Sykkel i samspill med kollektivtrafikk og sykkelparkering Akershus -  1  1 
Videreutvikling av salgsnett, mobile løsninger, ny teknologi,  
korrespondanse- og avviksinformasjon, SIS, mv. -   10 -

Informasjon og markedsaktiviteter Follo -  4 -
Informasjon og markedsaktiviteter RuterFlex i Akershus -   1 -
Videre utrulling av trafikantinformasjonsprogrammet (TID) og SIS -  30 -
Diverse mindre investeringer -   15  15 
 Diverse investeringer  -    -   -    -      -     - -   -    116  -   -     -    116 
 Sum investeringer 2015  61  992  22  114  202  128  87  1 606  299  -    217  136  2 258 
Frekvens- og kapasitetsøkning bybuss -  30  30 
Kapasitetsstyrking for trikk ved bussupplering -   14  14 
Frekvens- og kapasitetsøkning regionbuss Nedre Romerike -  25  25 
Harmonisering av buss- og togfrekvens (NSB 2012) -   12  12 
Styrking av båttilbudet, øyfergene og  Nesoddsambandet -  30  30 
 Driftstiltak finansiert ved belønningsmidler  -    -   -    -      -     - -   -   111 - - -  111 
 Sum investeringer og øremerket drift 2015  61  992  22  114  202  128  87  1 606 410 -    217  136  2 369 
 Sum Oslo -  992 -  114  202 -  87  1 395  277 -  217  82  1 971 
 Sum Akershus  61 -  22 - -  128 -  211  133 - -  55  399 

 Investeringer i kollektivtrafikken 2015

Investeringer i kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus i 2015 finansiert gjennom Oslopakke 
3, av Oslo kommune, ved statlige belønnings-
midler, og over driften i Ruter/Sporveien.
Jernbaneinvesteringer kommer i tillegg.

Beløp i mill. kroner

--
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Kapittel 9
Ruters økonomi

Ruters økonomi9 Ruter har ikke til formål å skaffe 
eierne økonomisk vinning, men skal 
bidra til at Oslo kommune og Akers-
hus fylkeskommune når sine mål 
for samferdselspolitikken.

Morselskapet Ruter As hadde i 2015 driftsinntekter på 7 094 
millioner kroner og et resultat på 7,6 millioner kroner. 
Driftsinntektene i konsernet, som også omfatter Konsentra 
AS, NRI AS, OATS AS, Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 
23 AS og de sovende selskapene Trafikanten AS, AS Oslo 
Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, var 7 108 millioner 
kroner. Av morselskapets driftsinntekter utgjør billettinn-
tekter og salg av tjenester til Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune henholdsvis 3 587 millioner kroner, 1 657 
millioner kroner og 775 millioner kroner.

Salg av tjenester til Oslo kommune og Akershus fylkeskom-
mune finansierer 34,3 % av kollektivtransporten i regionen. 
Inklusiv driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønnings-
ordningen finansieres 46,2 % med fylkeskommunale og stat-
lige midler. De samlede driftskostnadene for morselskapet 
var på 7 115 millioner kroner. Av dette utgjør 6 552 millioner 
kroner kostnader til tjenestekjøp og rutedrift. De økonomiske 
aspektene er forøvrig fyldig omtalt i styrets beretning.
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 46 % av inntektene var offentlige midler
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Intekter 2015
Billettinntekter 

Ruter 2 538

Inntekter 2015

Billettinntekter 
skolekort 174

Billettinntekter 
NSB 875

Oslo kommune 
1 657

Andre inn-
tekter 157

Gebyr snik 76

Oslopakke 3/
Belønnings-
ordning 842

Akershus 
Fylkeskommune 775

Båt

Båt 199

Kostnader 2015

Trikk 790

Spesialskyss 176

Buss 2 403

NSBs andel billett-
inntekter 558

Drift Ruter 558

T-bane 1 616

Prisavtale NSB 165

Prisavtaler buss 23

Andel billett-
inntekter til 
Akershus fk 32

Andre transport-
kostnader 279

Kapittel 9
Ruters økonomi
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Ruter har også i 2015, sammen med 
Sporveien, NSB, buss og togopera-
tørene og Oslo Vognselskap, bidratt 
sterkt til å oppfylle Oslo kommunes 
og Akershus fylkeskommunes mål 
for kollektivtrafikken. Økningen i 
markedsandel er på topp i 
europeisk sammenheng. 

Styrets beretning10
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Styret i Ruter

Markedsresultat

Ruter kan se tilbake på 2015 som nok et år med 
trafikkvekst og økt markedsandel. Sammen med 
Sporveien, NSB, buss- og båtoperatørene og Oslo 
Vognselskap har selskapet dermed nok en gang 
gitt gode bidrag til oppfyllelse av Oslo kommunes 
og Akershus fylkeskommunes mål for samferdsels- 
og miljøpolitikken generelt, og kollektivtrafikken 
spesielt.

Kollektivtrafikken har økt med 4,7 % til 334 millio-
ner reiser. Dette er 2,8 ganger befolkningsveksten 
og nær målet på 5 %. I løpet av Ruters åtte første 
år har antall reiser økt med 106 millioner, eller 46 
%. Mens hver fjerde motoriserte reise var kollektiv 
i 2007, gjaldt det hver tredje i 2015.

Styret ser, og legger vekt på, at Ruter har en bety-
delig del av ansvaret for at kollektivtrafikken, sam-
men med sykkel og gange, skal ta veksten i person-
trafikken. Med sterk vekst i regionens befolkning 
er det ekstra utfordrende å unngå biltrafikkvekst. 
Desto mer tilfredsstillende er det å konstatere at 
målet ble nådd i Oslo, med en nedgang på 0,1 % i 

biltrafikken i bomsnittene. I Akershus er det imid-
lertid fortsatt en vekst i biltrafikken, målt i Statens 
vegvesens tellepunkter (+1,7 %). Dette er imidler-
tid en lavere vekst enn gjennomsnittet for Østlan-
det på 2,7 %. 

Ruters arbeidsmåte og resultater vekker betydelig 
positiv oppmerksomhet i internasjonale kollektiv-
trafikk- og miljøorganer. Økningen i markedsandel 
er på topp i europeisk sammenheng.

Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikken 
var historisk høy i 2015, med 71 % fornøyde i Ruters 
trafikkområde.  Tilfredsheten er større i Oslo (82 %) 
enn i Akershus (60 %). Denne ulikheten skyldes for 
en stor del at tilbudskvaliteten er, og i praksis må 
være, høyest i tettbygde områder. Dessuten er fort-
satt de som i hovedsak bruker tog gjennomgående 
mindre fornøyd (57 %) enn de som bruker de øvrige 
driftsartene. Kundegruppen som mest bruker trikk 
og T-bane, har flest fornøyde, med henholdsvis 83 
% og 82 %.

Kundetilfredsheten, som måles på reisen mens 
den gjennomføres, er fortsatt svært høy, med et 

Kapittel 10
Styrets beretning

Ruter har nådd historisk høye resultater for antall reiser.
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et gjennomsnitt på 98 %. Dette gjelder Ruters trans-
portmidler, og er følgelig eksklusiv tog. For første 
gang er kundetilfredsheten like høy i Oslo som i 
Akershus. Styret merker seg særlig den markerte 
økningen i kundetilfredsheten på T-banen de senere 
årene. Denne utviklingen har naturlig sammenheng 
med bedre trafikktilbud, nye vogner og oppgrader-
ing av infrastruktur og informasjonssystemer mv. 
Samtidig er det grunn til å anta at målbevisst ut-
vikling av serviceholdningen hos medarbeiderne 
har gitt resultater.

Trafikktilbud

Trafikktilbudet målt som vognkilometer økte med 
3,9 % i 2015. Lambertseterbanen fikk frekvensdob-
ling mellom 7 og 19. I Follo ble det tilbudsstyrking 
og nytt materiell ved ny anbudspakke. På Rome-
rike gjorde observert svikt i trafikkutviklingen at  
tverrgående bussforbindelser ble styrket, med god 
markedsrespons som resultat. 

Trafikkveksten er større enn produksjonsveksten. 
Styret har oppmerksomhet på den effektiviseringen 
som ligger i en stadig bedre tilpasning mellom 
markedsmuligheter og tilbudsutvikling. Slik får vi 
flere kunder i kollektivtrafikken til lav eller ingen 
ekstra kostnad.

For buss og trikk har produksjonskostnaden per 
reise gått ned med nærmere 20 % i løpet av Ruters 
første åtte år. For T-banen er situasjonen noe anner-
ledes fordi vi har fått en ny og større vognpark. Dette 
har gitt grunnlag for en betydelig tilbudsøkning, som 
det ennå vil ta noe tid før kundene fullt ut utnytter.

Ytre miljø og trafikksikkerhet

Ruter påvirker det ytre miljøet primært gjennom 
kollektivtrafikkens andel av motorisert transport i 
regionen. Gjennom å tilby attraktiv og miljøvennlig 
kollektivtransport, bidrar Ruter til redusert person-
bilbruk og et pulserende hovedstadsområde som 
ikke er preget av bilkøer og forurensning.

Ruter arbeider parallelt med å redusere kollektiv-
transportens miljøbelastning. 56 % av kollektivrei-
sene skjer med elektrisk drevne T-baner, trikker og 
lokaltog med svært lav miljøpåvirkning. All skinne-
gående kollektivtransport i regionen bruker forny-
bar elektrisk energi med opprinnelsesgaranti. 27 % 
av bussenes energiforbruk kom fra fornybare kil-
der i 2015. Siden 2007 er bussenes utslipp av fos-
silt CO2 redusert med 41 % per personkilometer. 
For NOx er tilsvarende reduksjon 78 %.

3 mistet livet og 14 ble hardt skadet i ulykker i  
kollektivtrafikken i 2015.

Medarbeidere

Ved årets utgang var det 255 ansatte i morselska-
pet og 287 i konsernet. Disse utførte henholdsvis 
233 og 265 årsverk. Netto tilgang på ansatte i løpet 
av året var 7. Gjennomsnittsalderen er 44 år. Manns-
andelen er 45 % samlet og 49 % blant ledere. I topp-
ledelsen er det 4 menn og 4 kvinner.

Ruters retningslinjer for rekruttering, internt avan-
sement, kompensasjon og arbeidsvilkår er i tråd 
med formelle krav og sikrer like muligheter og 
rettigheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, politisk syn, religion, seksu-
ell orientering eller funksjonshemming. Arbeids-
takere over 60 år tilbys seniortiltak basert på 
individuelle behov. 

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i Ruter vurderes som godt. Medar-
beiderundersøkelsen 2015 viser en positiv trend i 
forhold til året før, med en stigning på indikatoren 
«alt i alt – hvor fornøyd er du med å jobbe i Ruter?». 
På selskapsnivå scorer Ruter her 72, hvilket normalt 
betegnes som et godt resultat. Ruter er IA-bedrift. 
Avtalen om inkluderende arbeidsliv forplikter sel-
skapet blant annet til å drive forebyggende HMS-
arbeid og tilrettelegge for at færre ansatte får syke-
fravær. Avtalen skal også sikre at sykmeldte lett-
ere og raskere kommer tilbake i arbeid.

Nærværet i Ruter har gått opp ved utgangen av 
2015 sammenlignet med 2014, og ligger på 93,7 %, 
målt over 12 rullerende måneder. Ruters nærværs-
mål er på 95,5 %. Flere tiltak er iverksatt for å øke 
nærværet, deriblant tettere individuell oppfølging 
og ledertrening i forebygging og oppfølging av syke-
fravær i regi bedriftshelsetjenesten. Ingen ulykker 
eller skader og få sykdomstilfeller var arbeidsrela-
tert i 2015.

Ruter har en avtale med Stamina Helse om kart-
legging av arbeidsmiljøet, gjennomføring av arbeids-
plassundersøkelser og vurdering av risiko for helse-
fare. Ruter har helseforsikring hos Storebrand og 
uførekapitalforsikring hos KLP. Helseforsikringen 
sikrer at de ansatte raskt får hjelp ved behov, hvilket 
bidrar til en raskere tilbakeføring til arbeid etter 
sykefravær og i noen tilfeller hindrer sykefravær. 

Økonomisk resultat

Ruters økonomiske resultat i 2015 er preget av 
svært god økning i billettinntektene. NSBs andel 
av inntektene steg imidlertid merkbart, sammen 
med tilskuddet fra Ruter til NSB. Dette tilskuddet 
kompenserer differansen mellom Ruters priser

Kapittel 10
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og NSBs nasjonale pristabell. Samlet NSB-oppgjør 
økte med 31 % til 1 040,4 mill. kr. For morselskapet 
gjorde de store billettinntektene i sum, og generelt 
god økonomistyring, det mulig etter netto finans-
inntekter å nå et resultat på 7,6 mill. kr, som til-
svarer vel én promille av omsetningen. For kon-
sernet ble resultatet 11,1 mill. kr. Ønsket resultat 
for å sikre nødvendig egenkapital og investerings-
evne er ca. 20 mill. kr. 
 
Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk 
vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune når sine mål for sam-
ferdselspolitikken. 

Ruters samlede driftsinntekter var MNOK 7 094, 
opp fra MNOK 6 606 i 2014 (+ 7,4 %). Billettinntek-
tene var på MNOK 3 587 (+9,6 %). Salg av tjenester 
til Oslo kommune utgjorde MNOK 1 657 og til 
Akershus fylkeskommune MNOK 775. Bompenge-
inntekter fra Oslopakke 3 og inntekter fra den stat-
lige belønningsordningen bidro med MNOK 842.
Offentlig tjenestesalg finansierte 34,3 % av kollek-
tivtrafikken i regionen i 2015. Inklusive driftsdelen 
av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordnin-
gen ble ca. 46,2 % av kollektivtrafikken i regionen 
finansiert gjennom tilskudd. 

De samlede driftskostnadene for morselskapet 
var på MNOK 7 115, og for konsernet MNOK 7 125. 
Hos morselskapet utgjør MNOK 6 552 kostnader 
til tjenestekjøp og rutedrift. Ruter betalte MNOK 2 
403 for bussdriften, MNOK 1 616 for T-bane, MNOK 
790 for trikk, MNOK 198 for båt og MNOK 176 for 
spesialskyss skole.

Ruter As kjøpte Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 
23 AS og Persveien 34/36 ANS i november 2015. 
Eiendomsselskapene ble anskaffet for å sikre frem-
tidig kapasitet i bussanlegg for Oslo. Eiendommene 
kan senere overføres til Bussanlegg AS, eid av 
Sporveien Oslo AS, eller avhendes. Styret vurderer 
den økonomiske risikoen ved anskaffelsen som lav.

Likviditet og kontantstrøm. Likviditetsbeholdningen 
i morselskapet var på MNOK 1 822 per 31.12.2015. 
Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktivi-
teter var på MNOK 375. Selskapet har tatt opp et 
langsiktig lån hos DNB i 2015. Lånet er på MNOK 
144. Lånet ble tatt opp for å kjøpe Persveien Eien-
dom 1 AS og Persveien 23 AS.  Det ble innbetalt 
MNOK 21,2 på lån i Kommunalbanken og Nordea.

Balansen

Totalkapitalen var ved utgangen av året på MNOK 
2 503 i morselskapet og MNOK 2 560 i konsernet. 
Egenkapitalandelen i morselskapet utgjorde 11,1 

% i 2015 mot 11,2 % i 2014. Den kortsiktige gjelden 
i Ruter As var på MNOK 1 828, og i konsernet 
MNOK 1 836. Av denne gjelden var MNOK 519 knyt-
tet til foreløpig ubenyttede tilskudd til øremerkede 
oppgaver. I hovedsak gjelder dette Oslopakke 3 og 
Belønningsordningen. På bakgrunn av blant annet 
gjeldens karakter finner styret egenkapitalandelen 
forsvarlig. Samtidig er en økt egenkapital ønskelig 
for å gjøre selskapet mer robust overfor markeds-
svingninger og de store utslagene som fortsatt vil 
kunne følge av samarbeidsavtalen med NSB.

Finansiell risiko og insentiver. Ruter har etablert 
insentivavtaler med sine operatører. Én av avtalene 
er en fremforhandlet rammeavtale med konsernet 
Sporveien Oslo AS. De andre avtalene er ledd i an-
budskontrakter på buss. Hensikten med insitaments-
ordningen er å bedre tilfredsheten blant de reisen-
de, og derigjennom øke antall reiser. Det ligger 
også insitamenter i kvalitetsfremmende retning 
i den ikke konkurranseutsatte avtalen med Spor-
veien om T-bane og trikk. I kjørekontraktene med 
bussoperatørene ligger det finansiell risiko knyttet 
til endringer i indekser for lønn, rente, diesel og 
andre indikatorer. Ruter er kontraktforpliktet til å 
justere godtgjørelsen i henhold til endringer i disse 
indeksene. Ruter har rentebærende gjeld og sam-
tidig en stor kontantbeholdning, og er følgelig ekspo-
nert for endringer i rentenivået. Selskapet er også, 
til en viss grad, eksponert for endringer i valuta-
kurser gjennom innkjøp.

Risikoelementene i samarbeidsavtalen med NSB 
er omtalt særskilt nedenfor.

Pensjonsforpliktelse. Justering i estimatavvik for 
2015 reduserer pensjonsforpliktelsen med MNOK 
50,5 og er ført direkte mot egenkapitalen pr 31.
12.2015. Denne effekten er tilsvarende i konsern-
regnskapet.

Disponering av overskudd i Ruter As. Styret fore-
slår å disponere årets overskudd på MNOK 7,647 
mot annen egenkapital. Estimatavvik knyttet til 
pensjon øker egenkapitalen i Ruter As med MNOK 
50,5. Selskapets egenkapital er MNOK 276,6 i 2015. 
Konsernets egenkapital er MNOK 312,2.

Forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter, i 
samsvar med regnskapslovens § 3-3, at årsregn-
skapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen 
om fortsatt drift.

Fremtidsutsikter og spesielle utfordringer

Ruter har så langt levert i samsvar med de målene 
og forventningene som Oslo kommune og Akers-
hus fylkeskommune har trukket opp for kollektiv-
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trafikken, og innenfor de økonomiske rammene 
som er gitt. Siden 2007 har antall kollektivreiser 
økt med 46 % og markedsandelen av motoriserte 
reiser fra 27 % til 33 %.

En videre målrettet videreutvikling av regionens 
kollektivtrafikk er trukket opp i Ruters strategiplan 
M2016 og samordnet med konseptvalgutredningen 
for Oslo-navet. Styret ser så langt ingen grunn til at 
målene for kollektivtrafikken ikke skal kunne nås, 
gitt at en er villig til å ta i bruk de tilgjengelige virke-
midlene og at disse benyttes på en samordnet måte. 

Mobilitetsstrategi. Ruter la i august 2015 frem 
strategiplanen M2016, som skisserer en fremtidig 
mobilitetsstrategi for regionen. Med «M» for Mobi-
litet mot tidligere «K» for Kollektivtrafikk, som i 
K2012, fokuserer Ruter på betydningen av å se vir-
kemiddelbruken for de grønne transportformene 
kollektivtrafikk, sykkel og gange i sammenheng. 
Selskapets ansvar er konsentrert om kollektivtra-
fikk. For å kunne se de samlede kundebehovene og 
kollektivtrafikkens fremtidige rolle, oppgaver og 
kapasitets- og ressursbehov er det nødvendig å ha 
en underbygd oppfatning om det samlede reise-
mønsteret.

Arbeidet med M2016 var for øvrig godt samordnet 
med konseptvalgutredningen for Oslo-navet, der 
Ruter er prosjekteier sammen med Jernbaneverket 
og Statens vegvesen. Oppdraget er gitt av Samferd-
selsdepartementet sammen med Oslo kommune 
og Akershus fylkeskommune. Styret ser denne 
samarbeidsmodellen som egnet også for tilsvar-
ende fremtidige utredningsoppgaver. Ikke minst 
bør det sikres en hensiktsmessig form for videre-
føring i kommende plan-, prosjekterings- og gjen-
nomføringsfaser. Dette vil gi nødvendig målretting 
og sammenheng mellom marked, trafikktilbud og 
infrastruktursatsing. Slik sikres det at offentlige 
bevilgninger til infrastruktur for kollektivtrafikken 
kanaliseres dit de kommer best til nytte.

Tog som del av kollektivtrafikktilbudet. Siden 
1975 har det vært utviklet et samarbeid mellom NSB 
og lokalt ansvarlig, nå Ruter, om kollektivtrafikk 
tilbudet i Oslo og Akershus. For kundene fremstår 
pris- og billettsamarbeidet som det mest konkrete, 
ved at Ruters priser og billetter gjelder gjennomgå-
ende for alle trafikkslag. Gjeldende samarbeidsav-
tale innebærer imidlertid en del uheldige begrens-
ninger og konsekvenser. Problemenes rot er ulike 
oppdragsgivere: Staten ved Samferdselsdeparte-
mentet for togtjenester og Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune sammen ved Ruter for 
det øvrige tilbudet med T-bane, trikk, buss og båt. 

Ruter har ved flere anledninger fremhevet forde-
lene ved et samlet og samordnet tjenestekjøp for 
all kollektivtrafikk på lokalt/regionalt nivå. Dette 
kunne for eksempel skje ved at Ruter, eventuelt i 
samarbeid med andre administrasjonsselskap på 
Østlandet, også ivaretok lokalt kjøp av lokale tog-
tjenester. Dermed sikres bedre effektivitet ved opti-
mal rolledeling mellom særlig buss og tog, full søm-
løshet for kundene og bedre informasjon og avviks-
håndtering blant annet. 

Styret har vurdert jernbanereformen som en god 
anledning til å finne en målrettet organisasjons-
form for kjøp av togtjenester, hvor marked og ikke 
infrastruktur styrer valget av modell. Selv om det 
nye Jernbanedirektoratet fastholdes som statlig 
togtjenestekjøper, oppfordres det til å finne en 
modell som sikrer sømløse kundefordeler og opti-
malt samspill mellom driftsartene i hovedstadsom-
rådet. På kort sikt representerer den gjeldende 
samarbeidsavtalen mellom NSB og Ruter en betyd-
elig økonomisk utfordring. Dette gjelder både det 
sterkt økende andelen av billettinntektene som til-
faller NSB, det sterkt økende tilskuddet som Ruter 
betaler som kompensasjon til NSB for differanse 
mellom Ruters priser og NSBs nasjonale takst-
tabell - og ikke minst den betydelige usikkerheten 
som ligger i datagrunnlag og tidkrevende analyser. 

Etter hvert er det blitt klart for alle parter at de 
gjeldende avtalereguleringene ikke kunne opprett-
holdes uendret, uten fare for brudd i et 40 år langt 
samarbeid som gir store kundefordeler. Styret har 
således positive forventninger til den forbedrings-
prosessen som i desember 2015 ble igangsatt med 
mandat fra Samferdselsdepartementet sammen 
med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 
Forbedringene skal gjelde innenfor rammen av 
nåværende kjøpsregimer og samtidig ta hensyn 
de nye forutsetningene som et nytt regime ifølge 
jernbanereformen vil gi.

Finansiering av videre tilbudsutvikling. Den mål-
rettede veksten i kollektivtrafikken de senere årene 
har vært mulig ved en løpende tilbudsforbedring, 
så langt vesentlig finansiert ved økte tilskudd fra 
eierne og økonomiske midler fra Oslopakke 3. Ved 
reforhandlingen av Oslopakke 3 i 2016 bør en søke 
å øke midlene til fortsatt utvikling av kollektivtra-
fikken, i tråd med de skjerpede målene for utvik-
ling av grønn mobilitet. 

Styret vil presisere at det ikke er mulig å gi målsatt 
tilbudsøkning, som tilsvarer en årlig økt produk-
sjon på minst 4 %, uten en tilnærmet tilsvarende 
økning i de økonomiske rammene. Finansieringen 
kan skje ved ett eller flere av virkemidlene:
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• Økt tjenestekjøp 
• Økt bompengefinansiering og/eller 
• Begrenset realøkning i Ruters priser

Styret legger spesiell vekt på at man bør finne en 
langsiktig modell som sikrer en årlig realøkning i 
driftsfinansieringen.

Det er samtidig viktig at det investeres målrettet i 
kollektivtrafikken, ved at investeringene legger til 
rette for et trafikktilbud som er et godt svar på de 
muligheter og behov som ligger i markedet i regio-
nen på kort og lang sikt. Samtidig må en sikre at 
de veitiltakene som gjennomføres, ikke motvirker 
hovedmålet ved å legge til rette for økt bilbruk.

Samspill mellom aktørene i kollektivtrafikken.  
I løpet av de senere årene har det skjedd betydeli-
ge forbedringer i organiseringen av kollektivtrafik-
ken i regionen, med sikte på bedre samspill. Ruter 
har, blant annet i M2016, redegjort for pengestrøm-
mer og prosess for bruken av årlig i alt 16 milliar-
der kroner i regionens kollektivtrafikk, i sum for 
drift og investeringer. Spørsmålet er om oversikt 
og beslutningsprosesser og faglige råd i tilstrekk-
elig grad sikrer prioriteringer som konsekvent 
bygger opp om politisk fastsatte mål. Summene 
er så betydelige at bare små forskyvninger kan gi 
betydelige forbedringer i forholdet mellom nytte 
og kostnad.

Ruter står ansvarlig for nær halvparten av midlene. 
Med utgangspunkt i markedsansvaret er selskapet 
dermed nærmest gjennomføringsansvarlig for opp-
nåelsen av politiske mål om vekst i kunder og 
markedsandeler for kollektivtrafikken. Styret anbe-
faler økt oppmerksomhet omkring en konsekvent 
målretting av organisering og beslutningsproses-
ser. Særlig bør en sikre:

• Langsiktighet og forutsigbarhet, som gir  
 rasjonell gjennomføring.
• Optimal fordeling av midler mellom drift, 
 vedlikehold, reinvestering og nyinvestering.  
 Samordnede prosesser og faglig bistand fra  
 Ruter for å sikre tilsiktet markedsresultat er  
 nødvendige bidrag.
• Ryddig rolleforståelse for både å sikre at alle  
 oppgaver blir dekket og unngå overlappende  
 oppgaver og interesser. Enkelhet og sømløshet  
 krever at kundene konsekvent kan forholde seg  
 til Ruter.

De parallelle prosessene for investeringsprosjekter 
gjør det etter hvert vanskeligere å få en samlet 
oversikt over pengebruken i kollektivtrafikken og 
prioriteringene mellom drift og investeringer, og 
ulike investeringer sett i forhold til hverandre og 

ikke minst de markedsbehovene som skal løses. 
Denne prioriteringsutfordringen blir ikke mindre 
dersom en også trekker inn de betydelige investe-
ringer i jernbane som skal gjøres både i og utenfor 
regionen de nærmeste årene. 
Sikring av at investeringsprosjektene utformes og 
prioriteres slik at en oppnår tilsiktet nytte for kol-
lektivtrafikkens trafikktilbud og markedssuksess 
krever at Ruter har en sentral rolle i planlegging 
og finansiering av infrastruktur og vognpark.

Styret legger i denne sammenhengen også vekt 
på betydningen av en ryddig styringsmodell hvor 
Ruter på selvstendig og faglig grunnlag fremlegger 
strategiplaner for utviklingen av kollektivtrafikken
i regionen. Mål og krav for Ruter skal trekkes opp 
i overordnede plandokumenter fra politiske myndig-
heter. Ruter fremmer deretter forslag til prioriter-
inger og tiltak innen kollektivtrafikken basert på 
disse overordnede målene og kravene. På dette 
grunnlag etableres det så leveranseavtaler mellom 
Ruter og Oslo kommune hhv. Akershus fylkeskom-
mune.

Styret setter pris på det handlingsrommet som 
Ruter har, både til å fremme planer og forslag til 
tiltak og til å gjennomføre dem. Dette har vært en 
vesentlig forutsetning for å kunne oppfylle de målene 
eierne har satt for kollektivtrafikken. Ruter har levert 
trafikkresultater innenfor gitte økonomiske rammer, 
med økt effektivitet. Samtidig har både kundene og 
befolkningen generelt blitt stadig mer fornøyd med 
kollektivtrafikken.
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Takk for målrettet innsats

Styret registrerer, og setter pris på, innsatsen hele 
kollektivtrafikkfamilien har bidratt med også i 2015.
I fellesskap har vi nådd historisk høye resultater 
for antall reiser, markedsandel og i tilfredshet hos 
befolkningen og kundene. Videre utvikling av felles-
skapet vil styrke grunnlaget for løsning av nye ut-
fordringer knyttet til nye T-bane- og trikkestrek-
ninger, nytt trikkemateriell, nye bussanlegg, nye 
bussterminaler og nullvisjonen når det gjelder 
kollektivtrafikkens utslipp av klimagasser. 

Styret ønsker å takke administrasjonen for målret-
tet og resultatgivende samarbeid i 2015. Takken 
går videre til operatører og leverandører for kons-
truktiv innsats. Ruters gode resultater har vært 
mulig ved samspill i kollektivtrafikkfamilien innen-
for rammen av den felles visjonen Sammen gjør vi 
kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg.
 

Oslo, 9. februar 2015

Carl Sandstad
Styremedlem

Anita Orlund 
Styrets nestleder

Per Sanderud
Styremedlem

Hanne Nettum Breivik
Styremedlem

Ane Rongen Breivega
Styremedlem

Bernt Reitan Jenssen
Adm. direktør

Bernt Stilluf Karlsen
Styreleder

Are Kjensli
Styremedlem
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Eierstyring og selskaps
ledelse i Ruter As 
Ruter arbeider for at kollektivtransporten, 
sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i 
den regionale persontrafikken. God eierstyring 
og selskapsledelse skal bidra til å redusere 
risiko, sikre en bærekraftig verdiskapning og 
utvikle et stadig bedre kollektivtrafikktilbud i 
Oslo og Akershus

Styret i Ruter As utarbeider årlig en redegjørelse 
for eierstyring og selskapsledelse, med utgangs-
punkt i «Norsk anbefaling for eierstyring og sel-
skapsledelse», sist endret 30. oktober 2014.  Rede-
gjørelsen tas inn som en del av Ruters årsrapport.

I de 15 punktene under gjøres det rede for hvordan 
Ruter følger opp anbefalingen, som er utarbeidet 
av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
(NUES). For punkter der det er avvik er årsaken til 
dette beskrevet, samt gitt en beskrivelse av hvor-
dan Ruter har innrettet seg. 

Til grunn for redegjørelsen legges også til grunn 
eiernes, Oslo kommunes og Akershus fylkeskom-
munes prinsipper for eierstyring, beskrevet i byråds-
sak 273/11: ”Oslo kommunes prinsipper for god 
eierstyring av aksjeselskaper”, og fylkestingssak 
55/13 «Overordnede prinsipper for eierstyring».

Ruters to eiere, har henholdsvis 40 % (Akershus 
fylkeskommune) og 60 % (Oslo kommune) av aksj-
ene. Siden aksjene ikke er gjenstand for regelmes-
sig omsetning, og Ruter ikke skal arbeide for øko-
nomisk vinning, er enkelte deler av anbefalingen 
ikke aktuell for Ruter. Dette gjelder bl.a. omtalen 
av utbytte, omsettelighet av aksjer og selskaps-
overtakelse.

Redegjørelse for eierstyring 
og selskapsledelse

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som 
eiere fastsetter mål og rammer for selskapets 
virksomhet gjennom vedtekter, eierstrategi og be-
slutninger på generalforsamlingen. Styrets ansvar 
er å virkeliggjøre eiernes mål med selskapet ved å 
forvalte og organisere selskapets ressurser på en 
optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og 
drift.

I motsetning til tradisjonelle bedrifter har ikke 
Ruter til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. 
Ruter er kompetanseorganet for kollektivtrafikken 
og skal bidra til at Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune når sine mål for samferdselspoli-

tikken. Som aksjeselskap er Ruter ansvarlig for å 
drive i økonomisk balanse, noe som gjøres ved å 
følge trafikk-, inntekts- og kostnadsutviklingen og 
tilpasse tjenestetilbudet etter dette.

Ruters visjon, utarbeidet i samarbeid med, og 
gjeldene for, selskapene i kollektivtrafikkfamilien 
i Oslo og Akershus, er: «Sammen gjør vi kollektiv-
trafikken til et naturlig førstevalg.” En slik visjon 
forutsetter god eierstyring og selskapsledelse. Vi-
sjonen inneholder formuleringen «sammen» som 
et viktig signal om samspillet for å utvikle kollek-
tivtrafikken til beste for kunden, i denne sammen-
heng mellom eierne, styret og ledelsen, og videre 
med de ansatte og selskapets interessenter.

Ruters verdier er definert som pålitelig, åpen og ny-
tenkende. Disse skal være med på å bygge felles 
kultur og verdigrunnlag, og de skal være en rette-
snor for alle beslutninger og handlinger i selska-
pet. Som leverandør av kollektivtjenester i Oslo 
og Akershus plikter Ruter, og dermed den enkelte 
ansatte, å ta hensyn til våre kunder og eiere, og ha 
hovedfokus på at det er kundene Ruter er til for.

Etisk regelverk

Ruters etiske regler omhandler regler om bl.a. 
habilitet, forretningsetiske forhold, gaver og andre 
fordeler og varslingsrutiner. Det er utarbeidet en 
veileder til de etiske reglene. De etiske reglene 
gjelder alle Ruters ansatte og ansatte i Ruters dat-
terselskaper, samt styrets medlemmer. Det er også 
utarbeidet handlingsregler for Ruters leverandører 
som gir klare signaler om hvilke forventninger 
Ruter bl.a. har til leverandørenes verdier og opp-
treden overfor Ruter og leverandørens egne 
ansatte.  

Virksomhet

Om selskapet

Ruter As ble etablert som felles administrasjons-
selskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 
01.01.2008. Selskapet overtok samtidig funksjon-
ene til AS Oslo Sporveier (Sporveien) og Stor-Oslo 
Lokaltrafikk a.s (SL). Oslo kommune eier 60 % og 
Akershus fylkeskommune 40 % av aksjene i Ruter As.

Ruter As er lokalisert i Dronningens gate 40 i Oslo 
sentrum.

Konsernet omfatter morselskapet Ruter As og 
datterselskapene Konsentra AS, Norsk Reisein-
formasjon AS, Oslo og Akershus Trafikkservice AS, 
Persveien eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Pers-
veien 34/36 ANS, Trafikanten AS, Oslo Sporveier 
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AS og Stor-Oslo Lokaltrafikk as. De tre sistnevnte 
selskapene er sovende selskaper opprettet kun for 
å ivareta foretaksnavnene, logoer og varemerker.  
 
System for målstyring

Kollektivtrafikkfamiliens visjon, samt de overord-
nede målene, skal angi retning for Ruters strategi-
er, handlingsplaner og aktiviteter, og skal samtidig 
være gjenkjennbart for den enkelte medarbeider 
gjennom mål, oppgaver og tiltak i rolleprofil og 
medarbeidersamtaler. 

Som en del av Ruters system for målstyring, er 
følgende overordnede mål vedtatt:

• fornøyde kunder
• sterk markedsposisjon
• attraktive arbeidsplasser
• effektiv og bærekraftig ressursbruk

De overordnede målene, sammen med tilhørende 
kritiske suksessfaktorer og styringsindikatorer, 
skal benyttes til å sette resultatmål, og følge opp 
måloppnåelse for selskapet. 

Målet for kollektivtransporten i Oslo og Akershus 
er endret til å være: kollektivtransporten, sammen 
med sykkel og gange, skal ta veksten i den regio-
nale persontrafikken, noe som gjenspeiles i Ruters 
strategiske plan, M2016 Fra dagens kollektivtra-
fikk til morgendagens mobilitetsløsninger.

Årlige leveranseavtaler 

Ruters eiere, Oslo kommune og Akershus fylkes-
kommune, har flere roller overfor selskapet, 
henholdsvis som eiere og tilskuddsytere. 

Som tilskuddsytere inngår Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune årlig hver sin leveranse-
avtale med Ruter, som regulerer samarbeidsfor-
men mellom partene. Avtalene angir overordnede 
mål og prinsipper for kjøp av tjenester og tilskudd 
til persontransport, og beskriver partenes gjensi-
dige forpliktelser og rettigheter vedrørende leve-
ranser og årlig godtgjøring. Leveranseavtalen gir 
dermed føringer for hvilke utredninger, prosjekter 
og andre leveranser Ruter skal prioritere.

Arbeidsmiljø

Ruter skal sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for 
sine ansatte. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet 
på alle nivå i organisasjonen er derfor beskrevet i 
Ruters personalhåndbok. Det er også satt ned et 
arbeidsmiljøutvalg, som er et frittstående, beslutt-
ende og rådgivende organ som har som sin hoved-

oppgave å medvirke til et fullt forsvarlig arbeids-
miljø i virksomheten. Som en del av arbeidsgivers 
ansvar ligger blant annet utarbeidelse av rutiner 
og retningslinjer for å sikre egen drift, egne ansatte 
og eget nærmiljø mot ulykker. 

Som arbeidsgiver er Ruter opptatt av likestilling 
av de ansatte innen aktiviteter som rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklings-
muligheter og beskyttelse mot trakassering (jfr. 
Diskrimineringsloven). 

Ruter er en IA-bedrift. Avtalen forplikter blant an-
net til å drive forebyggende HMS-arbeid og tilrette-
legge for at færre ansatte får sykefravær. Avtalen 
skal også sikre at sykmeldte raskere kommer 
tilbake i arbeid.

Selskapskapital og utbytte

Egenkapital

Egenkapitalen i morselskapet består av en aksje-
kapital på kr. 120 000,- (1200 aksjer á kr. 100,-), 
et overkursfond på kr. 187 483 910, annen innskutt 
egenkapital på kr. 816 420 og annen egenkapital på 
kr. 88 159 814. 

Total egenkapital pr. 31.12.2015 var 276 580 milli-
oner kroner, mens den markedsrelaterte delen av 
inntektene, totale billettinntekter var 3 586 883 
millioner kroner. Egenkapitalen utgjør dermed 
7,7 % av billettinntektene. Dette viser at selv en 
forholdsvis liten prosentmessig kundesvikt kan 
gi store utslag på egenkapitalen i selskapet.

Utbytte

I henhold til Ruters vedtekter § 3, skal det ikke gis 
ut utbytte. Selskapet har ikke til formål å skaffe 
eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når 
sine mål for samferdselspolitikken.
 
Ruter skal drives innenfor økonomiske gitte ram-
mer, og i utgangspunktet med et nullresultat, men 
slik at realverdien av egenkapitalen opprettholdes. 
Det årlige overskuddet overføres derfor til den frie 
egenkapitalen for å sikre at egenkapitalen over tid 
opprettholdes. 

Som følge av Ruter virksomhet og offentlige eier-
skap vurderes NUES’ anbefaling om utbyttepolitikk 
og kapitalforhøyelse ikke relevant for Ruter.
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Likebehandling av aksjeeiere og
transaksjoner med nærstående 
Likebehandling av aksjeeiere

Ruter har to aksjonærer; Akershus fylkeskommune 
og Oslo kommune, det etterstrebes å likebehandle 
disse i alle sammenhenger.

Det avholdes jevnlige møter mellom Ruter og eierne 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 
Møtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal sikre 
god dialog mellom selskapet og aksjonærene om 
drift og utvikling av Ruter. 

NUES anbefaling omkring ulike aksjeklasser og 
emisjon ansees ikke å være relevant for Ruter, 
siden aksjene ikke er omsettbare. 

Transaksjoner med nærstående

I henhold til punkt 3.1 i aksjonæravtalen har eierne 
mulighet, dersom de er enige om det, til å invitere 
ytterligere eiere inn i Ruter gjennom emisjon eller 
aksjesalg. For øvrig har Oslo kommune og Akers-
hus fylkeskommune ikke adgang til å overdra sine 
aksjer i Ruter.

Ruter har foretatt transaksjoner med nærstående 
parter som en del av ordinær drift. De vesentligste 
transaksjonene er salg av transporttjenester til ei-
erne, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 
For mer informasjon om nærstående parter, se 
note 15 i regnskapet.

Fri omsettelighet 

På dette punktet avviker Ruter fra NUES anbefaling. 
På grunn av det offentlige eierskapet ansees NUES 
punkt om fri omsettelighet ikke å være relevante 
for Ruter.

Generalforsamling 

Eierne utover sin myndighet i Ruter gjennom general-
forsamlingen. Dette omfatter bindende instrukser, 
vedtak og forventninger som eierne har til Ruter, 
og som de vil skal være bindende for selskapet.

Ruter har to eiere, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune. Ordinær generalforsamling av-
holdes årlig innen utgangen av april. Innkallingen 
til generalforsamlingen skjer skriftlig og sendes 
senest en uke før møtet avholdes. Med innkallin-
gen angis tid og sted, samt dagsorden og møte-
tidspunkt for møtet. Styret skal utarbeide forslag 
til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i 
loven og vedtektene.

Følgende saker skal alltid legges frem for general-
forsamlingen:

• saker som fremkommer av Aksjelovens § 5-5
• vesentlige endringer i Ruters driftsforutsetnin- 
 ger, herunder vesentlig endringer i etablerte  
 vilkår for Oslo kommune og Akershus fylkes 
 kommunes overføring av midler, med mindre  
 den ene eieren har påtatt seg å dekke kostna- 
 dene ved endringen (jf. aksjonæravtalen punkt  
 4.1) 
• vesentlige endringer i styringsmekanismen mel- 
 lom eierne og selskapet (jf. aksjonæravtalen  
 punkt 3.6)

Generalforsamlingens vedtak er bindende og for-
plikter styret i dets videre arbeid.

Deltakelse på generalforsamlingens møter

Styreleder og daglig leder plikter å møte i general-
forsamlingen – hvor de har talerett. Ved gyldig for-
fall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styre-
medlemmer kan være til stede på generalforsam-
lingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstra-
ordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til 
ekstraordinær generalforsamling når revisor som 
reviderer selskapets årsregnskap, eller en av aksje-
eiere skriftlig krever det for å få behandlet et best-
emt angitt emne. Styret skal sørge for at generalfor-
samlingen holdes innen en måned etter at kravet er 
fremsatt.

Valgkomité 

Ruter har vedtektsfestet at det skal være en valg-
komité. I vedtektenes § 8 er valgkomitéens sam-
mensetning og oppgaver definert som følger:
”Generalforsamlingen skal velge en valgkomité 
bestående av fire medlemmer hvorav en leder som 
også velges av generalforsamlingen. Medlemmene 
skal være aksjeeiere eller representanter for 
aksjeeiere. Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for 
to medlemmer utløper hvert år. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme. Valgkomiteen avgir 
innstilling til generalforsamlingen om valg av sty-
rets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av 
styrets godtgjørelse. Styrets leder og administre-
rende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkal-
les til minst et møte i valgkomiteen før valgkomi-
teen avgir endelig innstilling. Generalforsamlingen 
skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 
Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens 
godtgjørelser basert på styrets innstilling.”
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Bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning og uavhengighet 

Bedriftsforsamling

Gjennom en avtale mellom selskapet og de ansatte 
er partene enige om at Ruter ikke skal ha bedrifts-
forsamling. Som en del av avtalen ble de ansattes 
representasjon i styret utvidet med to observatører. 

Styre

Ruters styre skal, i henhold til punkt 3.3 i aksjonær-
avtalen, bestå av fem medlemmer oppnevnt av
eierne. Av disse skal Oslo kommune utpeke tre med-
lemmer og Akershus fylkeskommune utpeke to 
medlemmer. Dersom en eller begge eierne ønsker 
det, kan det oppnevnes et personlig varamedlem for 
hvert av styremedlemmene. Det skal i tillegg velges 
to styremedlemmer og to observatører til styret av 
og blant de ansatte.

Med mindre partene blir enige om noe annet skal 
funksjonstiden for styrets medlemmer, samt for 
styrets leder og nestleder, være to år.

Selskapets styremedlemmer skal ha bred samfunns-
messig og forretningsmessig erfaring, og sammen-
setningen av medlemmene skal kjennetegnes av 
kompetanse, kapasitet og mangfold.

Styrets arbeid 

Styrets ansvar er å virkeliggjøre eiers mål med 

selskapet ved å forvalte og organisere selskapets 
ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med 
daglig ledelse og drift.

Det er vedtatt en styreinstruks for Ruter. Styrein-
struksen gir en oversikt over styrets funksjon, opp-
gaver og ansvar, og angir regler for innkalling og 
møtebehandling innenfor rammen av aksjeloven og 
selskapets vedtekter. 

Instruksen fastsetter at styret, basert på de til en-
hver tids overordnede mål og strategier for Ruter, 
årlig skal utarbeide en plan for styrets arbeid. Ved 
utarbeidelse av ny plan evaluerer styret samtidig 
sitt arbeid i det foregående året.

Styret avholdt 10 møter i 2015.

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for forvalt-
ningen av selskapet og skal sørge for en forsvar-
lig organisering av virksomheten (jf. Aksjeloven § 
6-12) inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig 
leder og utarbeidelse av instruks for denne.

De viktigste oppgavene til styret er definert i styre-
instruksen, der det også er gitt retningslinjer for:

• budsjettering, planlegging og strategi
• økonomisk styring og kontroll
• rapportering til styret og generalforsamling
• finansiering og kapitalanvendelse
• styrets oppgaver overfor generalforsamlingen
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• styrets forhold til datterselskapene
• styrets saksbehandling

Fullmakter

I henhold til styreinstruksen representerer styret 
Ruter utad. Selskapets firma tegnes av styreleder 
alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. Sty-
ret kan gi styremedlem, daglig leder eller bestemt 
betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma. 
Styret har meddelt prokura til daglig leder, og dag-
lig leder har fullmakt til å ta alle beslutninger og 
forplikte selskapet vedrørende forhold innenfor 
den daglige ledelse og Ruters til enhver tid gjeld-
ende fullmaktsregler vedtatt av styret (fullmakts-
reglene).

Styret har vedtatt et eget dokument som gjengir 
de fullmaktene som til enhver tid gjelder i Ruter. 
Dokumentet skiller mellom tre typer fullmakter:

• overordnede fullmakter
• økonomiske fullmakter
• personalfullmakter

Fullmaktene knyttes til hvilket nivå man befinner 
seg på i organisasjonen.

Kompensasjonsutvalg

Ruters styre har etablert et kompensasjonsutvalg 
som skal bistå styret i å utarbeide vederlagsord-
ninger for administrerende direktør.

Daglig leder

Daglig leder skal lede Ruter slik at det legges et 
godt grunnlag for et helhetlig, rasjonelt og mar-
kedstilpasset kollektivtransportsystem for hele 
Oslo- og Akershusregionen. Han/hun skal sikre 
økonomisk balanse og trygghet for virksomhetens 
medarbeidere.

Nærmeste overordnede til daglig leder er selskap-
ets styre. Utenom styremøtene rapporterer daglig 
leder til styrets leder. 

Det er utarbeidet en egen instruks for daglig 
leder, vedtatt av styret 9. februar 2016.

Risikostyring og intern kontroll 

Det er styret og daglig leder som er ansvarlig for at 
virksomheten, regnskapet og forvaltningen er un-
der betryggende kontroll. Styret skal også ivareta 
en uavhengig kontrollfunksjon overfor administra-
sjonen på vegne av selskapets eiere.

Ruter arbeider aktivt for å hindre misligheter og 
korrupsjon, og som en del av dette iverksette til-
tak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig 
økonomistyring og god intern kontroll i selskapet. 
Som innkjøpsorganisasjon skal Ruter bidra til økt 
verdiskapning ved å gjennomføre gode prosesser 
ved anskaffelser, basert på forretningsmessighet 
og likebehandling, og i henhold til lov om offentlige 
anskaffelser.

Ruter har innført en forbedret og forsterket meto-
dikk for risikostyring og internkontroll i selskapet, 
tettere knyttet opp mot virksomhetsstyringen, og 
Ruters målhierarki. 

I forkant av hvert styremøte oversender admini-
strasjonen en mål- og risikostyringsrapport til 
styret. Rapporten inneholder status og resultater 
for Ruters overordnede styringsindikatorer, en 
gjennomgang av inntekter, kostnader og budsjett, 
samt en risikovurdering av de viktigste inntekts- 
og kostnadselementene. For å sikre kontinuerlig 
oppfølging av fokusområder, spesielt dersom nega-
tive tendenser forefinnes, knyttes det handlinger 
og tiltak til indikatorene. Disse følges opp frem 
mot neste styremøte.

Varsling

Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om 
eventuelle kritikkverdige forhold, og det er oppret-
tet varslingsprosedyrer som angir hvordan varsler 
skal behandles. Formålet med varslingsordningen 
er å øke tilliten til Ruter, forebygge misligheter og 
kritikkverdige forhold og utvikle etiske verdier og 
holdninger blant Ruters ansatte. En bestemmelse 
om varsling er inntatt i Ruters etiske regler. 

Ruter har inngått avtale med en ekstern tilbyder 
som bl.a. gir mulighet for anonym varsling. 

Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen avgir forslag til generalforsamlingen 
om fastsettelse av styrets godtgjørelse. General-
forsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret. 
Styrets leder og nestleder godtgjøres særskilt. 
Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig.

For en oversikt over godtgjørelse til styret, admini-
strerende direktør og revisor henvises det til note 
3 i årsregnskapet for 2015.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Godtgjørelse til administrerende direktør

Styret har etablert et kompensasjonsutvalg for 
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fastsettelse av lønn og annen kompensasjon for 
administrerende direktør. Utvalget bistår styret i 
forberedelsen av saker, men beslutninger fattes av 
det samlede styret.

Kompensasjonsutvalgets sammensetning og 
oppgaver

Kompensasjonsutvalget består av tre styremed-
lemmer, to aksjonærvalgte og en ansattvalgt. I til-
legg er administrasjonssjef sekretær for utvalget. 
Sammensetningen er med på å sikre en grundig 
og uavhengig behandling av godtgjørelse til admi-
nistrerende direktør. 

Utvalgets oppgave er å holde seg orientert om 
vederlagsordninger for ledende ansatte, herunder 
pensjonsordninger, og å bistå styret i å utarbeide 
vederlagsordning for administrerende direktør.

Ledende ansatte

Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette 
lønn og annen kompensasjon for Ruters øverste 
ledelse.

Informasjon og kommunikasjon

Ruter er omfattet av offentlighetsloven og skal der-
med føre en journal etter reglene i arkivlovgivnin-
gen. Selskapets offentlige journal ligger på www.
ruter.no og består av tre deler: Ruter generelt, 
kundesenterpost og skoleskysspost. Journalen tas 
ut i begynnelsen/midten av hver uke for foregående 
uke. Den generelle journalen legges ut på denne 
siden. De andre journalene (skoleskyss- og kunde-
henvendelser) utleveres på forespørsel.  

Kontakt med eierne

Det er utarbeidet egne retningslinjer for Ruters 
kontakt med eierne. Dokumentet beskriver hvordan 
kommunikasjonen mellom eiere og Ruter bør være, 
for å gi hensiktsmessig resultater for alle parter. 
Det blir også gjengitt hvordan eiernes styring av 
Ruter skal gjennomføres. Dette på en slik måte 
at både strategiske føringer og løpende kontakt 
hensyntas. 

Deltakere, nivå og innhold for møteplassene er 
beskrevet i bl.a. aksjonæravtalen og de årlige leve-
ranseavtalene. Ruters eiere har flere roller overfor 
selskapet, henholdsvis som eiere og tilskuddsytere, 
og deltakere og innhold i de forskjellige møtene 
skal gjenspeile og ivareta de ulike rollene på en 
hensiktsmessig måte.

Mediesaker

Når det gjelder mediesaker, samt politiske saker 
som behandles og vedtas i de respektive politiske 
organer, er det etablert faste rutiner for gjensidig 
varsling mellom Oslo kommune, Akershus fylkes-
kommune og Ruter. Rutinene er beskrevet i doku-
mentet ”Interne rutiner for varsling av mediesaker 
mellom Oslo kommune (MOS), Akershus fylkes-
kommune (AFK) og Ruter”.

Annen informasjon

Ruter utarbeider års- og halvårsrapporter med 
grunnlag i aksjelovens og regnskapslovens krav. 
Rapportene legges ut på Ruters hjemmeside 
www.ruter.no. Her legges også strategidokumen-
ter, samt øvrige rapporter om planer, utbyggings-
prosjekter og andre saker som Ruter utreder.

Selskapsovertakelse 

Ruter skal eies av Oslo kommune og Akershus fylkes
kommune, og kan ikke bli overtatt av andre eiere 
gjennom oppkjøp. Ruter avviker dermed fra NUES’ 
anbefaling på dette punktet (se også punkt 2.4).
Dersom aksjonæravtalen sies opp, skal eierne 
sørge for at Ruter blir oppløst med virkning fra 
det tidspunkt avtalen ikke lenger gjelder. Ved opp-
løsningen skal eierne i størst mulig utstrekning 
tilordnes de eiendeler og de rettigheter vedkom-
mende eier tilførte Ruter ved opprettelsen av sel-
skapet, samt tilordnes de forpliktelser som natur-
lig kan sies å tilhøre vedkommende. 

Revisor

Ruter har en ekstern, uavhengig revisor som er 
valgt etter en anskaffelsesprosess med grunnlag 
i lov om offentlige anskaffelser. 

Revisor deltar på styremøtet der årsregnskapet 
blir godkjent. Da gjennomføres det også et møte 
med styret uten administrasjonen til stede.
.
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RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. Noter 2015 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter 

5 809 632 6 617 242 7 108 296 Billett- og andre inntekter 1 7 093 956 6 605 987 5 767 540

5 809 632 6 617 242 7 108 296 Sum driftsinntekter 7 093 956 6 605 987 5 767 540

Driftskostnader

5 310 768 5 980 602 6 519 285 Tjenestekjøp og rutedrift 2 6 551 582 6 011 442 5 371 846

188 658 199 906 236 006 Lønn og godtgjørelse 3 210 786 178 078 122 297

55 083 54 587 52 130 Avskrivninger 4 51 276 52 845 52 369

12 354 56 404 11 Nedskrivninger 4 11 56 404 12 354

252 007 282 059 317 997 Annen driftskostnad 5 301 919 268 854 220 137

5 818 871 6 573 559 7 125 430 Sum driftskostnader 7 115 574 6 567 623 5 779 003

-9 239 43 683 -17 133 Driftsresultat -21 617 38 364 -11 463

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

28 168 35 537 36 233 Renteinntekter 34 992 34 252 26 742

2 958 1 249 1 225 Annen finansinntekt 1 220 1 250 2 959

31 126 36 786 37 458 Sum finansinntekter 36 212 35 501 29 701

Finanskostnader

0 0 0 Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 5 967

0 0 -588 Rentekostn. til foretak i samme konsern 0 0 0

6 700 5 840 5 094 Rentekostnader 5 078 5 815 6 296

993 1 535 1 897 Annen finanskostnad 1 869 1 512 956 

7 694 7 375 6 403 Sum finanskostnader 6 948 7 326 13 219

23 432 29 411 31 055 Netto finansposter 29 264 28 175 16 482

14 193 73 094 13 922 Ordinært resultat før skatt 7 647 66 538 5 020

10 311 4 004 2 705 Skatt på ordinært resultat 13 0 0 0

3 882 69 090 11 216 Ordinært resultat 7 647 66 538 5 020

26 -661 133      Minoritetens andel av resultatet 0 0 0

3 856 69 751 11 083 Årsresultat 7 647 66 538 5 020

0 0 0 Overføringer og disponeringer 7 647 66 538 16 874

Resultatregnskap 2015
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31/12/13 31/12/14 31/12/15 Tall i 1 000 kr. Noter 31/12/15 31/12/14 31/12/13

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

107 451 78 626 136 613 Andre immaterielle eiendeler 4 136 312 78 400 107 137

5 185 3 764 5 Utsatt skattefordel 13 0 0 0

112 637 82 390 136 618 Sum immaterielle eiendeler 136 312 78 400 107 137 

Varige driftsmidler

1 730 732 131 486 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 604 732 860

141 394 146 974 144 396 Driftsløsøre,inventar,verktøy,kontormask. 4 129 670 143 913 135 954 

143 124 147 706 275 882 Sum varige driftsmidler 130 274 144 645 136 815 

Finansielle anleggsmidler

1 276 399 386 Investeringer i aksjer i datterselskap og 
tilknyttet selskap

164 046 21 706 15 681

0 0 4 Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0

551 3 251 3 855 Finansielle anleggsmidler 6 3 403 2 854 0

1 827 3 651 4 244 Sum finansielle anleggsmidler 167 449 24 561 15 681 

257 587 233 748 416 744 Sum anleggsmidler 434 036 247 606 259 632

OMLØPSMIDLER

Varer

544 563 152 Varelager 152 563 443

Fordringer

120 707 128 202 201 382 Kundefordringer 200 694 127 633 111 430

61 649 29 926 48 926 Andre kortsiktige fordringer 7 46 081 28 136 64 359 

182 356 158 128 250 308 Sum fordringer 246 775 155 769 175 788 

1 308 311 1 616 587 1 892 574 Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 1 821 621 1 555 883 1 237 435

1 491 211 1 775 278 2 143 034 Sum omløpsmidler 2 068 548 1 712 215 1 413 666 

1 748 798 2 009 026 2 559 779 Sum eiendeler 2 502 584 1 959 821 1 673 299

Balanse 2015

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

120 120 120 Aksjekapital 9 120 120 120

187 484 187 483 187 484 Overkurs 187 484 187 484 187 484

0 0 0 Annen innskutt egenkapital 816 816 0

187 604 187 603 187 604 Sum innskutt egenkapital 188 420 188 420 187 604 

Opptjent egenkapital

27 979 55 691 123 117 Annen egenkapital 88 160 30 023 -959

27 979 55 691 123 117 Sum opptjent egenkapital 88 160 30 023 -959

2 046 1 385 1 518 Minoritetsinteresser

217 629 244 680 312 239 Sum egenkapital 276 580 218 443 186 645 
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31/12/13 31/12/14 31/12/15 Tall i 1 000 kr. Noter 31/12/15 31/12/14 31/12/13

GJELD

Langsiktig Gjeld

Avsetning for forpliktelser

126 964 163 715 116 026 Pensjonsforpliktelser 10 105 245 146 992 97 607

0 0 2 167 Utsatt skatt 13 0 0 0

126 964 163 715 118 193 Sum avsetning for forpliktelser 105 245 146 992 97 607 

Annen langsiktig gjeld

194 125 172 860 291 576 Gjeld til kredittinstitusjoner 14 291 576 174 135 195 399

1 764 1 764 1 684 Øvrig langsiktig gjeld 1 684 1 764 1 764 

195 888 174 624 293 259 Sum annen langsiktig gjeld 293 259 175 899 197 162 

322 852 338 338 411 452 Sum langsiktig gjeld 398 504 322 891 294 770 

Balanse 2015

Oslo, 9. februar 2016

Kortsiktig Gjeld

294 475 323 352 349 127 Leverandørgjeld 345 051 321 226 293 681

1 243 1 899 322 Betalbar skatt 0 0 0

15 673 14 810 16 568 Skyldig offentlige avgifter 14 920 13 461 8 996

896 926 1 085 947 1 470 072 Annen kortsiktig gjeld 11,12 1 467 530 1 083 800 889 207 

1 208 316 1 426 007 1 836 088 Sum kortsiktig gjeld 1 827 500 1 418 487 1 191 884

1 531 169 1 764 346 2 247 540 Sum gjeld 2 226 004 1 741 378 1 486 654

1 748 798 2 009 026 2 559 779 Sum egenkapital og gjeld 2 502 584 1 959 821 1 673 299

Carl Sandstad
Styremedlem

Anita Orlund 
Styrets nestleder

Per Sanderud
Styremedlem

Hanne Nettum Breivik
Styremedlem

Ane Rongen Breivega
Styremedlem

Bernt Reitan Jenssen
Adm. direktør

Bernt Stilluf Karlsen
Styreleder

Are Kjensli
Styremedlem
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31/12/15 31/12/14 31/12/13 31/12/15 31/12/14 31/12/13

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 13 922 73 094 14 193 7 647 66 538 5 020 

- Periodens betalte skatt 41 1 243 349 0 0 0

+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler 1 185 0 1 875 1 185 0 -975

+ Ordinære avskrivninger 52 130 54 587 55 083 51 276 52 845 52 369

+ Nedskrivning anleggsmidler 11 56 404 12 354 11 56 404 12 354

+/- Endring i varelager 411 0 0 411 0 0 

+/- Endring i kundefordringer -73 180 -7 377 -23 460 -73 061 -5 311 -13 632 

+/- Endring i leverandørgjeld 25 775 28 877 -32 791 23 825 27 544 -41 900 

+/- Endringer i pensjonsavsetninger 7 630 -4 626 3 271 8 653 -4 796 2 325

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 358 946 199 201 381 077 355 399 201 123 382 480

= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 386 789 398 919 411 253 375 345 394 348 398 040

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 110 199 88 501 58 411 109 059 88 291 56 100

- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 0 -41 -462 0 -41 -462

= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -110 200 -88 460 -57 949 -109 059 -88 250 -55 637

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Egenkapitaltilskudd KLP -603 -2 183 -47 -549 -2 132 0

- Nedskrivning av aksjer i Trafikanten 0 0 0 0 0 -5 967

= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -603 -2 183 -47 -549 -2 132 5 967

= Netto endring i kontanter mv 275 987 308 275 353 256 265 737 303 965 348 370 

+/- Likviditet fra oppkjøp / nedsalg 0 0 -6 592 0 14 483 0

+ Beholdning av kontanter 01.01. 1 616 587 1 308 311 961 647 1 555 883 1 237 435 889 066

= Kontantbeholdning 31.12. 1 892 574 1 616 587 1 308 311 1 821 620 1 555 883 1 237 436

Kontantbeholdning mv framkommer slik:

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. 1 874 890 1 601 475 1 297 276 1 806 185 1 542 945 1 228 521 

+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12. 17 683 15 111 11 036 15 436 12 938 8 914

= Beholdning av kontanter mv 31.12. 1 892 574 1 616 587 1 308 311 1 821 621 1 555 883 1 237 435

Kontantstrømoppstilling 2015
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 0.  Regnskapsprinsipper 

   Notenummer:  

 1.  Billett- og andre inntekter

 2.  Tjenestekjøp og rutedrift

 3.  Lønn og godtgjørelse

 4.  Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 5.  Annen driftskostnad

 6.  Finansielle anleggsmidler

 7.  Andre kortsiktige fordringer

 8.  Bankinnskudd, kontanter og lignende

 9.  Egenkapital

 10.  Pensjonsforpliktelser

 11.  Annen kortsiktig gjeld

 12.  Konsernmellomværende

 13.  Skattekostnad på ordinært resultat

 14.  Gjeld til kredittinstitusjoner

 15.  Nærstående parter

 16.  Operasjonelle leieavtaler

 17.  Styring av finansiell risiko

 18.  Endringer i konsernstruktur

 19.  Endring i kundefordringer (underlag til kontantstrøm)

 20.  Endring i leverandørgjeld (underlag til kontantstrøm)
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REGNSKAPSPRINSIPPER

Noter 2015

Ruter As ble etablert som administrasjonsselskap 
for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fra 1. januar 
2008. Selskapet har ansvaret for å planlegge, bestille 
og markedsføre kollektivtilbudet i regionen, og er en 
sammenslåing av tidligere AS Oslo Sporveier og Stor-
Oslo Lokaltrafikk as. Selskapet er 60 % eid av Oslo 
kommune og 40 % av Akershus fylkeskommune.

Årsregnskapet for Ruter As er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regnskaps-
skikk.

Alle tall er presentert i hele tusen kroner dersom 
ikke annet er nevnt.

Ordinære billettinntekter 
Ordinære billettinntekter består av enkeltbilletter, 
24-timersbilletter, 7-dagers billetter, 30-dagersbil-
letter, 365-dagers billetter, rufuskort, sesongbetonte 
billetter og refusjoner. Det vises til note 1.

Billettinntektene kommer i hovedsak inn gjennom 
seks hovedstrømmer; mobilapp, forhandler, billett-
automater, abonnement, internett og operatører. 
Periodebilletter inntektsføres iht. kundens forven-
tede bruk mens øvrige billettinntekter inntektsføres 
iht. faktisk bruk.

Andre inntekter  
Andre inntekter består av tilskudd fra Oslo kommu-
ne, Akershus fylkeskommune, prosjektinntekter og 
andre inntekter. Tilskuddene gjøres opp med 1/12 
hver måned og inntektsføres når de mottas.

Prosjektinntekter og øremerkede tilskudd er inntek-
ter vesentlig knyttet til Oslopakke 3 og belønnings-
ordningen. Prosjektinntektene inntektsføres når 
kostnadene påløper.

Andre inntekter består i hovedsak av gebyrer, rekla-
meinntekter og leieinntekter.  Det vises til note 1.

Kjøp av transporttjenester 
Kjøp av transporttjenester består i det vesentlige av 
kostnader til kjøring av buss, t-bane, trikk og båt. 
Disse kostnadsføres iht. kontrakt.

Valuta
Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk 
valuta omregnes til balansedagens kurs.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi-
sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassi-

fisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilba-
kebetales innen ett år er klassifisert som omløps-
midler, mens øvrige eiendeler er klassifisert som 
anleggsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forven-
tes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og 
redegjøres for nedenfor.
 
Aksjer i datterselskap 
Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. 
Aksjene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke er forbigående. 

Andre aksjer 
Andre aksjer hvor selskapet ikke har betydelig inn-
flytelse balanseføres til anskaffelseskost. Invester-
ingene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdi-
fallet ikke er forbigående. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en indivi-
duell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg 
gjøres det, for øvrige kundefordringer, en uspesifi-
sert avsetning for å dekke antatt tap.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, 
bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfalls-
dato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Prosjektmidler  
De tilskudd Ruter mottar til dekning av kostnader ved 
spesielle prosjekter eller investeringer, blir det året 
tilskuddet mottas ført som ubenyttet tilskudd og gjeld 
i balansen. Pådratte kostnader knyttet til mottatte 
tilskudd motregnes fortløpende mot gjeldsforplikt-
elsen i balansen. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost 
etter fradrag for avskrivninger.  
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Pensjon
Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved 
beregning av pensjonskostnaden benyttes en lineær 
opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. 

Beregningene er basert på forutsetninger om diskon-
teringsrenter, fremtidig regulering av lønn, pensjo-
ner og ytelse fra folketrygden, fremtidig avkastning 
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetnin-
ger om dødelighet og frivillig avgang osv.  

Ruter fører estimatavvik direkte mot egenkapital i 
tråd med valg i NRS 6 om å anvende IAS 19 Ytelser 
til ansatte.  Endringer i pensjonsforpliktelsen som 
skyldes endringer i pensjonsplaner amortiseres over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 
Endringer i pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 
som skyldes endringer i og avvik mot beregningsfor-
utsetningene (estimatendringer) føres mot egen-
kapitalen.

Pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene er vurdert 
til virkelig verdi.

Stortinget vedtok endring i offentlig tjenestepensjons-
ordning 25. juni 2010.  Innføringen av levealderjust-
ering og endring av samordningsreglene var regn-
skapsmessig å anse som to planendringer. Planend-
ringen vedrørende levealderjustering ble ansett som 
juridiske bindende i 2014.  Da nye samordningsregler 
ble vedtatt, var planendringen skjedd og vedtakstids-
punktet utgjorde tidspunktet for innregning i regn-
skapet.  Planendring knyttet til levealderjusteringen 
ble regnskapsført retrospektivt ved at effekten av 
endring ble innregnet i inngående balanse i sammen-
ligningstallene.  Dette var i tråd med veiledningen 
fra Norsk Regnskapsstiftelse.  Våren 2014 ble det 
vedtatt nye regler for uførepensjon gjeldende fra 
2015. Dette ble regnskapsmessig håndtert som en 
planendring i 2014 i tråd med regnskapsstandarden, 
og ble i sin helhet tatt inn som en kostnadsreduksjon 
i regnskapet for 2014.

Operasjonell leasing
Operasjonelle leieavtaler resultatføres som  
driftskostnad som fordeles systematisk over  
hele leieperioden.
 
Skatteplikt  
Ruter er unntatt fra alminnelig skatteplikt etter 
skatteloven § 2-32, 1. ledd. Selskapet har ikke erverv 
som formål og deler ikke ut økonomisk overskudd til 
sine eiere. Effektivisering og samordning av kollek-
tivtilbudet i Oslo og Akershus er kjernevirksomheten 
til selskapet.

Konsentra AS er skattepliktig for den delen av omset-
ningen som vedrører eksterne parter. Øvrige konsern-
selskap er skattepliktige.

Skattekostnaden i konsernets resultatregnskap 
omfatter både periodens betalbare skatt og endring 
i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 % på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksister-
er mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier, samt skattemessig underskudd til fremfø-
ring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reverseres i samme periode er 
utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den 
grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Kontantstrøm  
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsik-
tige, likvide plasseringer. 

Fusjon
Ruter As og Trafikanten AS ble fusjonert våren 2014, 
og er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 
1. januar 2014.  Sammenligningstall for 2013 er ikke 
omarbeidet og gjelder Ruter As.

Konsolideringsprinsipper  
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ruter As 
og datterselskapene Konsentra AS, Trafikanten AS, 
AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk as, Oslo 
og Akershus Trafikkservice AS og Norsk Reiseinfor-
masjon AS.  Ruter har fra 2013 solgt seg ned fra 51 % 
til 41 % av aksjene i Interoperabilitetstjenester AS 
og Interoperabilitetstjenester AS er fra og med 2013 
regnskapsmessig behandlet som et tilknyttet selskap. 
Trafikanten AS ble fra 2014 fusjonert inn i Ruter AS. 

Fra november 2015 har Ruter As kjøpt opp eiendoms-
selskapene Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 
AS og Persveien 34/36 ANS. Disse selskapene inngår 
nå i konsernet.

Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet 
var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellom-
værende mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede 
prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme 
regnskapsprinsipper som morselskapet.

Datterselskapene balanseføres i konsernregnskapet 
basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaff-
elseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld 
i datterselskapene, som oppføres i konsernregnska-
pet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell 
mer- eller mindreverdi ut over hva som kan henføres 
til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som 
goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives 
lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede 
levetid. Tilknyttet selskap er i konsernregnskapet 
presentert etter egenkapitalmetoden.



   1. BILLETT- OG ANDRE INNTEKTER

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

1 072 860 1 176 102 1 319 095 Enkeltbilletter 1 319 095 1 176 102 1 072 860

9 416 0 0 Kupongkort * 0 0 9 416

66 801 74 025 85 197 24-timers billetter 85 197 74 025 66 801

94 901 104 734 114 464 7-dagersbilletter 114 464 104 734 94 901

1 596 751 1 699 814 1 813 920 30-dagersbilletter 1 813 920 1 699 814 1 596 751

49 856 55 082 78 569 Andre billettslag 78 370 55 082 49 856

6 543 9 664 8 295 Andre billettinntekter 8 295 9 664 6 543

-10 884 -8 412 -6 932 Refusjon av billetter, innbytte -6 932 -8 412 -10 884

2 886 244 3 111 008 3 412 607 Sum ordinære billettinntekter 3 412 409 3 111 009 2 886 245

56 015 58 625 62 638 Skolekort grunnskolen 62 638 58 625 56 015

88 022 93 204 100 365 Skolekort videregående skole 100 365 93 204 88 022

10 423 11 401 11 471 Skolekort Oslo 11 471 11 401 10 423

154 460 163 230 174 474 Sum andre billettinntekter 174 474 163 230 154 460

1 152 655 1 608 288 1 657 252 Tilskudd Oslo kommune ** 1 657 252 1 608 288 1 152 655

719 000 741 071 774 853 Tilskudd Akershus fylkeskommune 774 853 741 071 719 000

6 677 6 775 5 666 Tilskudd andre -2 614 6 775 6 677

379 572 392 937 351 000 Tilskudd Oslopakke 3  Oslo 351 000 392 937 379 572

268 000 302 000 333 000 Tilskudd Oslopakke 3  Akershus 333 000 302 000 268 000

0 19 519 46 550 Tilskudd utredninger Oslopakke 3 46 550 19 519 0

3 500 52 817 111 567 Tilskudd belønningsordningen Oslo 111 567 52 817 3 500

2 529 404 3 132 407 3 279 889 Sum tilskudd og prosjektinntekter 3 271 609 3 123 407 2 529 404

66 012 70 336 75 915 Gebyrinntekter snik 75 915 70 336 66 012

6 726 13 459 17 852 Inntekter særavtaler 17 852 13 459 6 726

166 786 135 801 147 560 Leieinntekter anlegg, prosjekttilskudd, re-
klameinntekter, annet 141 698 124 545 124 694

239 524 219 597 241 327 Sum andre inntekter 235 465 208 341 197 432

5 809 632 6 617 242 7 108 296 Billett- og andre inntekter 7 093 956 6 605 987 5 767 540

*    Salg og bruk av kupongkort opphørte våren 2013.    
**  Pengestrømmene knyttet til vognleie for trikker og T-banevogner til Oslo Vognselskap AS er endret fra 2014.
      Vognleien følger kontraktene og pengestrømmen fra Oslo kommune og Oslopakke 3 går i sin helhet gjennom   
      Ruter via Sporveien Oslo AS til Oslo Vognselskap AS, og utgjorde i 2015 hhv. MNOK 416,3 og MNOK 217,7.

Innkreving av Oslopakke 2-midler 
I Oslo behandles ikke innkreving av Oslopakke 2-midler særskilt i regnskapet, men forutsettes å dekke vognleie for MX3000.
I Akershus er dette påslaget i billettprisen øremerket reinvestering i infrastrukturen, og avsettes i eget fond opprettet av Akershus 
Fylkeskommune.  For 2015 utgjør dette TNOK 31 893.
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   2. TJENESTEKJØP OG RUTEDRIFT

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

2 172 647 2 287 959 2 400 670 Tjenestekjøp buss 2 400 442 2 287 959 2 172 647

1 207 812 1 582 001 1 615 611 Tjenestekjøp T-bane 1 615 611 1 582 001 1 207 812

624 436 770 214 789 803 Tjenestekjøp sporvogn 789 803 770 214 624 436

146 480 165 672 198 494 Tjenestekjøp båt 198 494 165 672 146 480

157 201 166 624 169 383 Tjenestekjøp spesialskyss skole 170 522 166 624 157 748

10 934 5 733 6 605 Oppdragskjøring 5 693 5 733 2 675

4 319 510 4 978 202 5 180 566 Kjøp av transporttjenester 5 180 566 4 978 202 4 311 798

730 320 733 696 1 040 403 Takstavtaler tog 1 040 403 733 696 730 320

23 810 22 956 23 386 Takstavtaler buss 23 386 22 956 23 810

34 218 31 583 31 893 Brukerbetaling Oslopakker 31 893 31 583 34 218

788 348 788 235 1 095 682 Takstavtaler inkl. Oslopakker 1 095 682 788 235 788 348

147 656 152 092 171 662 Driftstilsk.,husleie anlegg, bill.kontroll og annet 203 958 182 932 214 157

55 254 62 073 71 376 Provisjoner til forhandlere 71 376 62 073 57 543

5 310 768 5 980 602 6 519 285 Tjenestekjøp og rutedrift 6 551 582 6 011 442 5 371 846

Operasjonelle leieavtaler 2015 2014 2013
Finansiert fra Ruter vha Oslopakke-3 midler 217 733 221 078 162 135
Finansiert av Oslo kommune 416 271 415 905

Total vognleie T-banevogner betalt fra Ruter As til 
Sporveien Oslo AS 634 004 636 983 162 135

Endringen i vognleie  fra 2013 til 2014 er innfasing av opsjon nummer 3 MX3000 (nye T-banevogner) 
og endret pengestrøm.  Pengestrømmen knyttet til vognleie for trikker og T-banevogner til Oslo 
Vognselskap AS ble endret fra 2014.  Pengestrømmen følger kontraktene og går fra Ruter via 
Sporveien Oslo AS til Oslo Vognselskap AS.  Fra 2014 til 2015 har det vært en nedgang i vognleien 
knyttet til MX3000 grunnet redusert nivå på avsetninger til det periodiske vedlikeholdet.  

   3. LØNN OG GODTGJØRELSE

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

134 685 146 007 162 506 Lønn 146 348 130 135 86 103

23 823 23 127 33 836 Pensjonskostnader ekskl. arbeidsgiveravgift 31 341 20 947 16 236

22 792 25 815 27 822 Arbeidsgiveravgift 24 856 23 066 14 903

7 358 4 957 11 842 Øvrige lønns- og personalkostnader 8 241 3 930 5 055

188 658 199 906 236 006 Sum lønn og godtgjørelse 210 786 178 078 122 297

233 249 265 Gjennomsnittlig antall årsverk 233 214 133

Bortsett fra vanlige lønnsforskudd er det ikke gitt lån til ansatte

Godtgjørelse til styret, administrerende direktør og revisor, tall i hele kr.

929 384 801 438 969 530 Utbetalt styrehonorar 969 530 801 438 784 984

1 074 438 1 303 475 1 225 701 Honorar lovpålagt revisjon 981 616 1 065 835 466 570

106 775 14 985 54 658 Honorar for attestasjoner 0 14 985 106 775

46 465 109 275 63 072 Honorar for skatterådgivning 42 369 82 775 34 105

0 782 703 1 675 075 Honorar for andre tjenester utenom revisjonen 1 675 075 782 703 0

Lønn                        Pensjonskostnad* Annen godtgjørelse

Lønn adm. direktør kr. 1 847 599  kr. 328 106  kr. 17 953

* Årets pensjonsopptjening       

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til administrerende direktør eller styrets medlemmer.  Administrerende direktør har 6 mnd 
oppsigelsestid og rett til inntil 6 mnd etterlønn utover oppsigelsestiden. Administrerende direktør får dekket kostnader til hjemmekontor, 
avis, telefon og telekommunikasjon.  I tillegg dekkes pensjon iht de samme reglene som for alle andre ansatte i Ruter As  (ref. note 10). 
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RUTER KONSERN

Tall i 1 000 kr. Bygninger og
eiendommer

Maskiner og
anlegg

Driftsløsøre,
inventar og

kontormaskiner

Hydrogen-
busser Sum

Anskaffelseskost per 01.01.2015 24 291 7 188 373 390 13 086 417 955

Anskaffelseskost Persveien Eiendom 1 AS                    120 384  120 384

Anskaffelseskost Persveien 23 AS 32 921 32 921

Tilgang kjøpte driftsmidler 33 347 33 347

Endring anlegg under utførelse -19 692 -19 692

Avgang solgte driftsmidler 3 421 3 421

Anskaffelseskost  31.12.2015 177 596 7 188 383 624 13 086 581 494

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015 24 392 5 351 201 844 9 378 240 965

Akk.avskr. Persveien Eiendom 1 AS 12 232 12 232

Akkumulerte nedskrivninger 1 315 51 100 52 415

Balanseført verdi 31.12.2015 140 972 522 130 680 3 708 275 882

Årets avskrivninger 128 268 19 076 2 617 22 089

Årets nedskrivninger

Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. 
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:      
Bygninger og annen fast eiendom   10-40 år  
Maskiner og inventar                           3-10 år
Hydrogenbusser              5 år

IMMATERIELLE EIENDELER    

RUTER AS

Tall i 1 000 kr.                                                                                                     Elektronisk
billettsystem

Immaterielle
eiendeler Sum

Anskaffelseskost per 01.01.2015 120 200 138 338 258 538

Tilgang kjøpte driftsmidler 87 792 87 792

Avgang solgte driftsmidler 3 3

Anskaffelseskost  31.12.2015 120 200 226 127 346 327

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015 78 296 105 408 183 704

Akkumulerte nedskrivninger 23 957 2 355 26 312

Balanseført verdi 31.12. 2015 17 947 118 364 136 312

Årets avskrivninger 6 010 23 868 29 878

Årets nedskrivninger 10 10

   4. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

VARIGE DRIFTSMIDLER

RUTER AS

Tall i 1 000 kr. Bygninger og 
eiendommer

Maskiner og
anlegg

Driftsløsøre, inventar 
og kontormaskiner

Hydrogen-
busser Sum

Anskaffelseskost per 01.01.2015 1 279 7 188 357 267 13 086 378 820

Endring anlegg under utførelse -19 692 -19 692

Tilgang kjøpte driftsmidler 32 448 32 448

Avgang solgte driftsmidler 3 421 3 421

Anskaffelseskost  31.12.2015 1 279 7 188 366 602 13 086 388 155

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015 674 5 349 190 065 9 378 205 466

Akkumulerte nedskrivninger 1 315 51 100 52 415

Balanseført verdi 31.12.2015 605 524 125 437 3 708 130 274

Årets avskrivninger 128 268 18 388 2 617 21 401

Årets nedskrivninger
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NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER 

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

12 354 56 404 0 Nedskrivning av utstyr til billettsystem 0 56 404 12 354

0 0 11 Nedskrivning av diverse utstyr 11

12 354 56 404 11 Sum 11 56 404 12 354

I 2014 ble det gjennomført en større nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler knyttet til Ruters billettsystem. Dette 
gjaldt i hovedsak Thalesutstyr, og relaterer seg til igangsatte prosjekter for å skifte ut utdatert teknologi på buss og trikk i Oslo.  Det ble 
også gjennomført en virtualisering og sentralisering av Thales servermiljø.

UTBETALINGER VED KJØP AV ANDRE INVESTERINGER

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

-14 183 -23 992 -22 575 Utstyr billettsystem -22 575 -23 992 -14 183

-2 790 -261 -899 Kontormaskiner -261 -778

-4 246 -5 088 -1 806 Inventar -1 806 -5 088 -4 216

0 0 Eiendom, bygninger

0 0 Hydrogenbusser

-21 219 -29 341 -25 280 Sum driftsløsøre, inventar og kontormaskiner -24 381 -29 341 -19 177

-37 192 -20 499 -66 160 Utvikling IT, lisenser, programvare og 
andre immaterielle eiendeler -65 919 -20 499 -36 923

-37 192 -20 499 -66 160 Sum andre immaterielle eiendeler -65 919 -20 499 -36 923

-38 451 -18 759 Anlegg under utførelse -18 759 -38 451

-58 411 -88 291 -110 199 Sum -109 059 -88 291 -56 100

RUTER KONSERN

Tall i 1 000 kr. Goodwill Elektronisk
billettsystem

Andre imma- 
teriell eiendeler Sum

Anskaffelseskost per 01.01.2015 7 743 120 200 146 656 274 599

Tilgang kjøpte driftsmidler 88 033 88 033

Avgang solgte driftsmidler 3 3

Anskaffelseskost 31.12.2015 7 743 120 200 234 686 362 629

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015 7 743 78 296 113 655 199 694

Akkumulerte nedskrivninger 23 957 2 365 26 322

Balanseført verdi 31.12. 2015 17 947 118 666 136 613

Årets avskrivninger 6 010 24 035 30 045

Årets nedskrivninger 10 10

Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Goodwill                                                5 år
Elektronisk billettsystem                 10 år
Immaterielle eiendeler                 3-10 år
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   6. FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Tall i 1 000 kr. Forretningskontor Eierandel Pålydende Antall eiet av Ruter Resultat Bokf. verdi

Datterselskap

Konsentra AS                          Oslo                     100,00% 5 000 1 000 3 672 15 000

Trafikanten AS                          Oslo                     100,00% 100 1 000 -5 100

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS Oslo 100,00% 100 1 000 -14 120

AS Oslo Sporveier                          Oslo                     100,00% 100 1 000 -14 120

Norsk Reiseinformasjon AS                          Oslo                     100,00% 50 000 30 873 0

Oslo og Akershus Trafikkservice AS Oslo 71,40% 100 9 187 457 5 967

Persveien Eiendom 1 AS Oslo 100,00 % 63 1 000 1 971 127 926

Persveien 23 AS Oslo 100,00 % 1 100 000 284 14 427

Persveien 34/36 ANS Oslo 100,00 % -4

Andre selskap

Interoperabilitetstjenester AS                         Oslo                        41,00% 1 000 373 376

Visit Oslo AS                      Oslo                          0,50% 10 000 1 10

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser / KLP 3 403

Sum aksjer og andeler i andre selskaper 167 449

Fra november 2015 ble eiendomsselskapene Persveien Eiendom AS, Persveien 23 AS og Persveien 34-36 ANS kjøpt opp av Ruter As. 
Ruter As eierandel i Interoperabilitetstjenester AS er redusert fra 43 % i 2014 til 41 % i 2015 gjennom nedsalg.  Egenkapitaltilskudd i 
KLP er balanseført og verdsatt til anskaffelseskost.

    7. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

14 963 773 -1 047 Forskuddsbetalte kostnader/påløpt inntekter Oslo -1 266 773 14 963

6 141 0 2 849 Forskuddsbet. kostnader/påløpt inntekter Akershus 2 751 0 6 141

7 028 11 720 12 453 Diverse periodiseringer 9 959 9 813 9 745

33 515 17 549 34 638 Tilgode offentlige avgifter 34 638 17 549 33 515

61 649 30 043 48 926 Sum andre fordringer 46 081 28 136 64 365

   5. ANNEN DRIFTSKOSTNAD

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

8 379 9 156 4 357 Rutetabeller, trafikkinformasjon og kart 4 472 9 156 8 379

37 136 37 451 34 361 Salgstiltak og reklame 33 799 36 552 36 752

19 221 19 451 23 027 Kostnader lokaler 21 249 18 446 13 311

50 871 45 183 49 939 Konsulentbistand prosjektering, utredninger 49 637 45 183 37 027

29 218 43 786 53 563 Konsulentbistand org. utvikling, elektronisk 
billettering, juridisk m.v 52 651 41 834 28 282

1 711 -568 1 522 Tap ved avhending anleggsmidler og kundefordringer 1 257 -568 945

69 319 74 168 86 200 Drift og vedlikehold 81 718 70 959 64 198

36 153 53 434 65 030 Diverse kostnader 57 136 47 293 31 242

252 007 282 059 317 997 Sum annen driftskostnad 301 919 268 854 220 137
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    8.  BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

912 675 1 054 102 907 985 Driftskonto 839 280 995 572 843 932

90 845 143 683 464 448 Billettautomatkonto 464 448 143 683 90 845

286 014 395 739 492 661 Andre bankinnskudd 492 661 395 739 286 014

9 627 13 672 16 230 Bundne skattetrekksmidler 15 436 12 938 8 914

8 804 9 038 10 912 Husleiedepositum 9 459 7 599 7 396

334 352 338 Myntbeholdning i automater 338 352 334

1 308 300 1 616 586 1 892 574 Sum bankinnskudd og kontanter 1 821 621 1 555 883 1 237 435

Ruter har stilt en garanti på TNOK 5 250 til Nordea.  Garantien gjelder Unibuss AS leasing av 5 stk. leddbusser fra 2010.  I tillegg er det stilt 
garanti overfor Skandinaviska Enskilda Banken AB på TNOK 35 409.  Garantien gjelder Unibuss leasing av 30 stk. leddbusser fra 2012. 

   9. EGENKAPITAL

Aksjonær                                                                              Aksjer           Pålydende Bokført

Akershus fylkeskommune                                                                              480 stk. 100 kroner 48 000

Oslo kommune                                                                                               720 stk. 100 kroner 72 000

Sum aksjekapital 1 200 stk  120 000

Det er kun en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

RUTER AS

Tall i 1 000 kr. Aksjekapital Overkurs Annen innskutt EK Annen EK Sum

EK 01.01.2015 120 187 484 816 30 023 218 443

Estimatavvik knyttet til pensjoner 50 490 50 490

Resultat 2015 7 647 7 647

EK 31.12.2015 120 187 484 816 88 160 276 580

RUTER KONSERN

Tall i 1 000 kr. Aksjekapital Overkurs Annen innskutt EK Annen EK Minoritetsandel Sum

EK 31.12.2015 120 187 484 55 691 1 385 244 680

Estimatavvik knyttet til pensjoner 56 343 6 343

Resultat 2015 11 083 133 11 216

Egenkapital 31.12.2015 120 187 484 123 117 1 518 312 239
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   10. PENSJONSFORPLIKTELSER

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

Netto pensjonskostnad

20 217 26 085 31 718 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 23 759 23 759 13 759

10 057 13 688 9 615 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 8 659 12 260 7 035

30 274 39 773 41 334 Brutto pensjonskostnad 37 388 36 019 20 794

7 423 9 908 8 135 Forventet avkastning 7 363 8 909 5 203

972 1 229 1 481 Administrasjonskostnader 1 316 1 091 645

-7 967 -843 Resultaført  planavvik -7 254

23 823 23 127 33 836 Netto pensjonskostnader før arbeidsgiveravgift 31 341 20 947 16 236

3 359 4 310 4 805 Arbeidsgiveravgift 4 419 3 976 2 289

27 181 27 437 38 641 Netto pensjonskostnader etter arbeidsgiveravgift 35 760 24 923 18 524

284 163 389 970 369 764 Pensjonsforpliktelser 31.12. 333 904 350 176 193 876

(inkl. beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering)

284 163 389 970 369 764 Beregnet pensjonsforpliktelse  31.12.15 333 904 350 176 193 876

172 091 246 221 268 016 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 241 665 221 348 106 187

14 894 19 965 14 277 Arbeidsgiveravgift 13 006 18 164 9 919

126 965 163 714 116 026 Netto pensjonsforpliktelse 105 245 146 992 97 608

Økonomiske forutsetninger

4,00% 2,30% 2,70 % Diskonteringsrente 2,70 % 2,30% 4,00%

4,00% 3,20% 3,30 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,30 % 3,20% 4,00%

3,75% 2,75% 2,50 % Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,75% 3,75%

3,50% 2,50% 2,25 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,50% 3,50%

2,72% 1,73% 1,48% Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,48 % 1,73% 2,72%

K2013BE K2013BE K2013BE Dødelighetstabell K2013BE K2013BE K2013BE

Andel som tar ut AFP ( Uttak fra 62 år)

Normalt uttak innenfor KLP-området ved 70 års aldersgrense er iht. fellesordningen 45 %

Kollektivporteføljen til KLP har følgende aktivasammensetning

Aksjer 19,80 % 20,40 % 16,90 %

Eiendom 12,80 % 11,10 % 12,30 %

Utlån 12,30 % 10,90 % 10,90 %

Likviditet/pengemarked 7,60 % 8,60 % 10,20 %

Omløpsobligasjoner 20,60 % 21,40 % 20,90 %

Anleggs- / HTF-obligasjoner 26,90 % 27,60 % 28,80 %

Verdijustert avkastning for 2015 er 2 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.  
Ruter fører årets estimatavvik direkte mot egenkapitalen, og for 2015 utgjør det 50,5 mill. kr. for Ruter As og 56,3 mill. kr. for 
konsernet.  
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    11. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

I tillegg til inntekter relatert til salg av transporttjenester til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har Ruter As mottatt tilskudd 
til øremerkede oppgaver.  Disse tilskuddene har investeringskarakter eller er bevilget til bestemte formål, og føres over balansen som 
en gjennomstrømning.  Når det gjelder en total oversikt over alle investeringer i kollektivtrafikken i 2015 vises det til eget oppsett i 
årsrapporten.

Finansieringskildene fremgår av tabellen under.  

Ubenyttet pr Ubenyttet pr Ubenyttet pr

Tall i 1 000 kr. 2015  2014  2013

Oslopakke 3-midler 162 909 180 259 63 077

Finansieringsmidler Hynor 25 152 28 144 20 622

Tilgjengelighetsmidler 98 -866 -639

Belønningsmidler 321 396 234 408 163 918

Finansieringsmidler fra Oslo kommune 10 556 18 000 10 000

KID-midler (Kollektivtrafikk i distriktene) -687 -1 566 -1 233

Ubenyttet tilskudd til øremekede oppgaver per 31.12.  519 424 458 379 255 745

Skyldige inndrevne Oslopakke 2-midler til Akershus fylkeskommune 0 0 8 555

1. års avdrag lån 27 042 21 263 21 263

Skyldig opptjente feriepenger 16 581 14 862 9 710

Forhåndsbetalte billetter 152 804 130 970 135 334

Påløpte produksjonskostnader Oslo 83 741 101 893 99 151

Påløpte produksjonskostnader Akershus 625 746 312 379 329 396

Diverse kortsiktig gjeld 42 192 44 054 30 053

Sum annen kortsiktig gjeld 1 467 530 1 083 800 889 207

    12. KONSERNMELLOMVÆRENDE

RUTER AS RUTER AS

Tall  i 1 000 kr. 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Salg av tjenester Kundefordringer             

Konsentra AS 24 0 0 6 0 0

Trafikanten AS * 0 0 2 508 0 0 434

Oslo og Akershus Trafikkservice AS 135 45 0 0 56 0

Totalt 159 45 2 508 6 56 434

Andre fordringer 

Trafikanten AS* 0 0 0 0 0 70

Totalt 0 0 0 0 0 70

Kjøp av tjeneste                     Gjeld 

Konsentra AS 30 610 31 379 26 637 0 0 293

Trafikanten AS* 0 0 47 821 0 0 1 151

Norsk Reiseinformasjon AS 116 111 0 0 0 0

Oslo og Akershus Trafikkservice AS 1 300 1 300 0 0 0 0

Totalt 32 026 32 790 74 458 0 0 1 444

        Annen gjeld

Trafikanten AS * 0 0 0 0 0 5 268

Totalt 0 0 0 0 0 5 268

* Trafikanten AS ble fusjonert med Ruter As i 2014. 
Transaksjoner mellom nærstående parter er gjort i henhold til Ruters prinsipper om armlengdes avstand.    
Majoriteten av transaksjonene mellom de nærstående partene relateres til administrasjonstjenester.   
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   13. SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT

RUTER KONSERN

Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013 

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt 322 1 990 2 079
Årets skatteeffekt av endret skattesats 0 2 002 273
Endring i utsatt skatt 539 12 3 431
For mye avsatt skatt og bokført utsatt skattefordel 2014 1 845 0 4 498

Sum skattekostnad 2 705 4 004 10 281

Beregning av årets skattegrunnlag
Resultat fra skattepliktig virksomhet 9 929 6 557 3 747
Permanente forskjeller -3 910 -1 836 56
Estimatavvik pensjoner 0 0 -17 252

Endring i midlertidige forskjeller 1 487 2 311 19 323

Bruk av underskudd til fremføring -531 0 -1 233

Effekt av fisjon -8 663

Grunnlag betalbar skatt -1 687 7 032 4 641

Midlertidige forskjeller

Underskudd til fremføring -2 845 0

Fordringer -351 -59 -70

Anleggsmidler 2 946 -8 830 -9 126

Andre forpliktelser 0 0

Pensjoner -948 -16 722 -44 989

Sum midlertidige forskjeller -1 198 -25 611 -54 185

Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/skattefordel 9 842 -33 665

Utsatt skattefordel i balansen * 2 161 -6 004 -5 541

Betalbar skatt i balansen
Årets betalbare skatt 322
Avgitt konsernbidrag 0

Betalbar skatt i balansen 31.12.2015 322

Konsernets skattekostnad utgjør ikke 27 % av resultat før skatt som en følge av at resultatet i morselskapet Ruter As er skattefritt. 
  

    14. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

RUTER KONSERN RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

Langsiktig gjeld

195 399 174 135 291 576 Langsiktig gjeld 291 576 174 135 195 399

490 1 764 1 684 Langsiktige forpliktelser 1 684 1 764 1 764

195 888 175 899 293 260 Sum 293 260 175 899 197 162

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

110 345 89 082 69 733 Gjeld til kredittinstitusjoner 69 733 89 082 110 345

Lån fra DnB ifb med kjøp av eiendommene i Persveien er sikret med pant i aksjer og eiendommene. Lånet er på TNOK 144,4. I Ruters 
regnskap er bokført verdi av aksjer i Persveien Eiendom 1 AS TNOK 127,9 og i Persveien 23 AS TNOK 14,4.  Verdien av eiendommene i 
Persveien Eiendom 1 AS og Persveien 23 AS henvises tll note 4, varige driftsmidler Ruter konsern.
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Oslo kommune     
Oslo kommune eier 60 % av aksjene i Ruter As. 
Ruter As har i 2015 gjennomført salg av transport-
tjenester til Oslo kommune for TNOK  1.657.252.  
Dette utgjør driftstilskudd og tilskudd til øremerke-
de oppgaver som tas over driften.  Driftstilskuddet 
gjøres opp med 1/12 hver måned, og inntektsføres 
når det mottas, mens tilskudd til øremerkede opp-
gaver inntektsføres med like andeler iht når de er 
mottatt i året.  Pengestrømmen knyttet til vognleie 
for trikker og T-banevogner til Oslo Vognselskap er 
endret fra 2014.

Pengestrømmen følger kontraktene og går fra 
Ruter via Sporveien Oslo AS til Oslo Vognselskap AS.
      
Akershus fylkeskommune   
Akershus fylkeskommune eier 40 % av aksjene i 
Ruter As.  Ruter har i 2014 gjennomført salg av 
transporttjenester til Akershus fylkeskommune for 
TNOK 774.853.  Dette utgjør driftstilskudd og tilskudd 
til øremerkede oppgaver som tas over driften.  
Driftstilskuddet gjøres opp med 1/12 hver måned, 
og inntektsføres når det mottas, mens tilskuddet til 
øremerkede oppgaver inntektsføres med like ande-
ler iht. når de er mottatt i året.   
      
Sporveien Oslo AS  
Sporveien Oslo AS er 100 % eiet av Oslo kommune 
og står for den utførende delen av kollektivtilbudet 
for trikk, t-bane og buss.  Ruter As har en ramme-
avtale om banetrafikk med Sporveien Oslo AS, og 
kjørekontrakter med Unibuss AS.  I tillegg inngås 
kontrakter knyttet til mottatte tilskudd til øremer-
kede oppgaver. Det vises til note 11.      
       
   

Oslo Vognselskap AS    
Oslo Vognselskap AS er 100 % eiet av Oslo kom-
mune. Selskapet har som oppgave å finansiere og 
anskaffe nye skinnegående vogner, oppgradere 
eksisterende vogner, fastsette krav til vedlikeholdet 
av vognene herunder ivareta avsetninger for perio-
disk vedlikehold, leie ut vognene til operatørene og 
følge opp leveranser av vogner fra leverandørene.  
 
Konsentra AS     
Konsentra AS er et 100 % eiet datterselskap av 
Ruter As. Konsentra AS selger, administrerer og 
planlegger persontransport for mennesker som 
ikke kan benytte det ordinærer kollektivtilbudet.   
      
Interoperabilitetstjenester AS
Interoperabilitetstjenester AS  er 41 % eiet av Ruter 
As. Selskapet forestår innsamling og videreforde-
ling av transaksjoner og andre elektroniske data fra 
elektroniske billettsystemer i Norge. I dette ligger 
også å utarbeide grunnlag for inntektsavregning 
mellom operatører som benytter slike systemer for 
persontransport.      
    
Samarbeidende tjenesteytere på rutedrift   
Som døtre av Ruter As leier Oslo og Akershus 
Trafikkservice AS ut lokaler til Ruter As mens Norsk 
Reiseinformasjon AS bidrar med reiseinformasjon.

Datterselskapene Persveien Eiendom 1 AS, Pers-
veien 23 AS og Persveien 34 / 36 ANS er kjøpt opp av 
Ruter As i 2015 for fremtidig utvikling av bussanlegg.

  15. NÆRSTÅENDE PARTER
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  16. OPERASJONELLE LEIEAVTALER

                    RUTER  AS         RUTER KONSERN

Tall i 1 000 kr. 2015 2016-2028 2015 2016-2028

Kontormaskiner 4 021 6 056 4 021 6 056

Fast eiendom * 79 443 657 005 81 206 665 012

Bil 93 102 93 102

Sum 83 557 663 164 85 320 671 170

* På de aller fleste av disse anleggene er det avtale om fremleie.

* Et årsbeløp på leie av bussanlegg på TNOK 8 760 for 2015 på Brubakkveien er ikke med i denne oppstillingen.

Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:

Tall i 1 000 kr.    RUTER AS RUTER KONSERN

Innen 1 år 83 557 85 320

1 til 5 år 302 778 310 497 

Etter 5 år 277 116 275 352

Sum 663 451 671 170

Fiansiell risiko    
Rutiner for risikostyring følges opp av administrasjonen.  De viktigste finansielle risikoer konsernet er utsatt for er knyttet til renterisiko, 
kredittrisiko og til en viss grad valutarisiko gjennom innkjøp.  I tillegg ligger det en finansiell risiko knyttet til endringer i indekser for 
lønn, rente, diesel samt andre indikatorer i forhold til  kjørekontrakt med bussoperatørene.  Inntektsfordelings- og prisavtalen med 
NSB,  basert på telling av reisemønster blant kundene, kan få store beløpsmessige konsekvenser.    
            
Kredittrisiko    
Ruter handler kun med godkjente kredittverdige motparter.  Alle kommersielle private motparter, som får kreditt hos konsernet, skal 
kredittvurderes  og godkjennes. Dette gjelder spesielt forhandlere ved salg av billetter for Ruter. I enkelte tilfeller må det stilles garanti. 
Reitan-gruppen er den største forhandleren.  Kredittrisikoen anses som lav i forhold til statlige og kommunale kundeforhold.  Risikoen 
med hensyn til størrelsen på beløp er også lav i forhold til salg til enkeltkunder ettersom billetten kan sperres for videre bruk ved man-
glende betaling.

Motpart for pensjonsmidler er KLP og for likvider DNB, og risikoen knyttet til disse anses som lav. Konsernet anser  sin maksimale 
risikoeksponering å være  balanseført verdi av  kundefordringer samt kortsiktige og langsiktige fordringer.  

 17. STYRING AV FINANSIELL RISIKO
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Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

Konsernets inntekter fra Trafikantenkonsernet er                                                                                             0 0 30 726

Styret i Ruter og Trafikanten vedtok i desember 2013 å fusjonere de to selskapene.  Fusjonen ble gjennomført i 2014. Sammenligningstall 
er ikke endret. Interoperabilitettstjenester er solgt fra en eierandel på 43 % i 2014 til 41 % i 2015.  Interoperabilitetstjenester AS inngår fra 
2014 ikke lenger i Ruters konsernregnskap. Selskapet behandles nå som et tilknyttet selskap.
Fra november 2015 er eiendomselskapene Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS og Persveien 34/36 ANS kjøpt opp av Ruter As og 
inngår nå i konsernet. 

    19. ENDRING I KUNDEFORDRINGER

RUTER KONSERN                             RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

6 122 -4 011 - 30 096 Billettsalg -30 096 -4 011 6 122

-29 419 -7 785 - 32 677 Skoleskyss - 32 677 -7 785 -29 419

8 159 757 - 4 171 Snikgebyr - 4 171 757 8 159

-8 322 3 662 - 6 243 Andre - 6 118 5 728 1 506

-23 460 -7 377 -73 186 Sum - 73 061 -5 311 -13 632

Endringen skyldes vesentlig forskyvning i betalingsdato slik at innbetaling til Ruter skjer senere.    

   20. ENDRING I LEVERANDØRGJELD

RUTER KONSERN                               RUTER AS

2013 2014 2015 Tall i 1 000 kr. 2015 2014 2013

4 847 13 036 3 067 Produksjonsselskap 3 067 13 036 4 847

-37 638 15 839 22 714 Andre 20 758 14 508 -46 747

-32 791 28 875 25 781 Sum 23 825 27 544 -41 900

 18. ENDRINGER I KONSERNSTRUKTUR
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Design
Craft Oslo/craftww.no

Papir
Scandia  2000 White
Omslag  240g 
Innmat  115g 

Fotografer
Bonanza AS/Iver Gjendem/Grim Evensen
Catch Light Fotostudio/Mikkel Moxnes
Fotograf Birdy/Birgitte Heneide
Nicki Twang

Typesnitt
DIN

Trykk
07 Media AS
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Ruter As
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo
Telefon (+47) 400 06 700
www.ruter.no


