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Ruter As er administrasjonsselskap for kollektiv-

trafikken i Oslo og Akershus. Oslo kommune eier 60 % 

og Akershus fylkeskommune 40 % av aksjene. 

Ruter ble etablert ved årsskiftet 2007/2008 og overtok 

samtidig funksjonene til daværende AS Oslo Sporveier 

og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. 

Årlig har Ruter over 250 millioner reiser, og mer enn 

50 % av kollektivreisene i Norge skjer i Ruters regi.

Sentrale data fra virksomheten i 2008 er gjengitt i 

spalten til høyre. For utfyllende informasjon vises det til 

Ruters årsrapport og www.ruter.no.

Reiser totalt med Ruter  242 mill 

Transportarbeid personkm med Ruter  1 870 mill 

Trafikkøkning fra 2007  6,4 % 

Reiser buss  100 mill 

Reiser metro  73 mill 

Reiser trikk  40 mill 

Reiser tog  26 mill 

Reiser båt  4 mill 

Bosatte i Oslo og Akershus  1,1 mill 

Markedsandel (motorisert) regionen  28 % 

Markedsandel (motorisert) Oslo  41 % 

Markedsandel (motorisert) Akershus  15 % 

Kundetilfredshet  90 % 

Trasélengde (metro, trikk, buss)  3 332 km 

Tilbudte avganger (metro, trikk, buss)  3 473 tusen 

Tilbudte plasskm (metro, trikk, buss)  5 854 mill 

Gjennomsnittlig belegg (metro, trikk, buss)  22,7 % 

Omsetning  4 478 mill kr 

Trafikkinntekter  2 625 mill kr 

Offentlig tjenestekjøp  1 808 mill kr 

Soliditet (egenkapitalandel)  30 % 

Energibruk Ruter  403 GWh 

Omgivelseskostnad/personkm kollektivt  0,22 kr 

Omgivelseskostnad/personkm bil  0,96 kr
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Oslo og Akershus opplever en sterk vekst i befolkning 

og næringsliv, og bredt omforente prognoser tyder på at 

veksten vil fortsette de kommende tiårene. Dette krever 

et enda mer omfattende kollektivt transporttilbud enn i 

dag. Samtidig står vi overfor betydelige miljøproblemer 

både lokalt og globalt. Ruter vil i K2010 vise strategisk vei 

til de løsningene kollektivtrafikken kan tilby på de utfor-

dringene vi står overfor.

Planen har en horisont frem mot 2030, med et raskt 

blikk mot 2060, samtidig som den er mer konkret i 

handlings- og økonomiplanperioden for de første fire 

årene 2010–2013. For å sikre en målrettet styring og at 

by- og bygdeutvikling og infrastrukturutbygging trekker 

i samme retning, må valg av løsninger skje i et rimelig 

langsiktig perspektiv. Tempoet i utviklingen er så høyt 

at en ellers raskt vil kunne komme skjevt ut og måtte 

reversere tiltak som, ut fra en umiddelbar vurdering av 

dagens situasjon, ellers kunne virke fornuftige.  

Fremleggelse av strategidokumenter fra Ruter som 

et viktig ledd i den regionale planleggingen og styringen 

av kollektivtrafikken er nedfelt i aksjonæravtalen 

mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ved 

etableringen av Ruter As som felles regionalt adminis-

trasjonsselskap. Planen er vedtatt av Ruters styre etter 

en prosess hvor organer i kollektivtrafikken og repre-

sentanter for eierne har kommet med innspill. Vi håper 

forslagene og synspunktene vil inspirere til debatt, 

refleksjon og handling, og ikke minst at dokumentet vil 

være et nyttig grunnlag når Oslo kommune, Akershus 

fylkeskommune, kommunene i Akershus og statlige 

aktører innen arealutvikling og samferdsel skal utforme 

aktuelle strategier og handlingsplaner. 

 
Forord

2030 Perspektiv

2013 Handlingsprogram

2010 Årsplan
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Ruter kan bidra sterkt til at Oslo- og Akershus-
regionen videreutvikler et funksjonsdyktig, miljøriktig 
og økonomisk effektivt transporttilbud, i et omfang 
som kan møte en sterkt voksende etterspørsel de 
kommende årtiene. Økt kollektivtrafikkapasitet og økte 
kollektivandeler er den mest effektive løsningen for å 
unngå kø, kork og kaos, og ikke minst miljøbelastninger 
lokalt og globalt. Ruters mulige bidrag til reduserte 
klimagassutslipp er betydelige også i nasjonal 
sammenheng.

Ruter er Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes 

administrative organ for kollektivtransport i regionen 

og skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og 

markedstilpasset kollektivtrafikksystem. Selskapet er 

det sentrale kompetanseorganet for kollektivtrafikken 

og skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre 

transporttilbudet i Oslo og Akershus i henhold til 

rammebestillinger fra Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune, og dermed bidra til at disse partene når 

sine mål for samferdselspolitikken. Spørsmål av prinsi-

piell politisk og/eller økonomisk betydning som ikke er 

regulert av rammebestilling eller synes avklart på annen 

måte, skal forelegges Oslo kommune og/eller Akershus 

fylkeskommune før Ruter tar bindende beslutning av 

vesentlig karakter.

Ruter baserer sin virksomhet på at Oslo kommune og 

Akershus fylkeskommune kanaliserer alle sine ressurser 

knyttet til kollektivtransport gjennom selskapet. Ruter 

får alle billettinntekter og alle tilskudd, og har ansvaret 

for å etablere trafikktilbudet gjennom kontrakter med 

operatørene.

Både drifts- og kapitalkostnader skal fremgå av 

Ruters budsjett og regnskap. Ruter skal sørge for en god 

oversikt over pengestrømmer og økonomi i alle deler 

av trafikktilbudet. Avtalene med leverandører og infra-

struktur- og vogneiere skal reflektere og synliggjøre 

drifts- og kapitalkostnadene knyttet til produksjonen 

Kontrakter med ikke konkurranseutsatte operatører 

(for tiden metro og trikk) skal baseres på rimelige krav til 

kostnadsutvikling og produktivitet i en virksomhet som er 

normalt sunt finansiert.

På vegne av Oslo kommune og Akershus fylkes-

kommune kan Ruter i utgangspunktet ivareta kollek-

tivtrafikkens interesser på administrativt nivå overfor 

statlige myndigheter, i regionale samarbeidsfora og 

overfor aktører som NSB. 

Ruter har hånd om planlegging og utvikling av kollek-

tivtrafikktilbudet på kort og lang sikt, herunder ruteplan-

legging, priser og billettsystemer, merkevarestrategi, 

informasjons- og designprogram, informasjonssystemer 

og markedsføring. Ruter stiller krav knyttet til omfang 

og funksjon/utforming for vognmateriell, stasjoner og 

stoppesteder, samt til servicenivå og kvalitet i utførelsen 

av driftsoppgaver.

Ruter utreder alternative transport- og investerings-

løsninger og gir anbefaling om eventuell gjennomføring 

overfor Oslo kommune/Akershus fylkeskommune.

Ruter skal overfor Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune minimum hvert fjerde år legge frem en 

plan for langsiktig utvikling, og hvert år et rullerende 

fireårig handlingsprogram. Ruters styrende organer er 

en avgjørende premissgiver for hvilke investeringer som 

skal gjøres i kollektivtrafikken. Ruter har ikke eget inves-

teringsregnskap, men kapitalkostnader i kollektivtra-

fikken dekkes over Ruters budsjett gjennom kontrakter 

med gjennomføringsansvarlig organisasjon.

Ruter har ansvaret for markedsføring av det 

kollektive transporttilbudet i Oslo og Akershus, herunder 

merkevarestrategi, informasjons- og designprogram 

og løpende informasjon og kundekontakt. Ruter vil 

samarbeide med operatørene om implementering og 

videreutvikling av merkevarestrategien, og operatørene 

kan utføre definerte oppgaver innen markedsføring i 

forståelse med Ruter. 

 1.1 
Ruter kan
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1. Være en kundedrevet organisasjon, som utvikler, 

markedsfører og informerer om trafikktilbudet basert 

på stadig bedre kunnskap om kundenes preferanser. 

Merkevarestrategien har som utgangspunkt at Ruter 

leverer kundene en kollektivtrafikk i hovedstadsområdet 

som fremstår samordnet, helhetlig, tydelig og slagkraftig 

for å kunne ta markedsandeler fra biltrafikken.

2. Tilby tilgjengelighet for alle kunder til et trafikktilbud 

som er sikkert og trygt og gis universell utforming så 

raskt som praktisk og økonomisk mulig. Spesialtransport 

for passasjerer med betydelig funksjonshemming skal 

inngå i Ruters tilbud.

3. Ta vare på verdiene, ved å prioritere verdibevarende 

vedlikehold og reinvestering foran tilbudsøkning og 

nyinvesteringer. Midler til fremtidig fornyelse av inves-

teringer sikres gjennom budsjettmessige avsetninger/

avskrivninger fra 2010.

4. Satse miljøeffektivt. Ruters viktigste bidrag til miljø-

forbedringer er overgang fra bil til kollektivtransport. For 

deretter å gjøre produksjonen av kollektivtrafikken mest 

mulig miljøeffektiv prioriteres bredde i tiltakene, slik 

at samlet miljøgevinst blir størst mulig raskest mulig. 

Hovedlinjen er grønn strøm for metro og trikk og biodriv-

stoff for buss. Hybridbusser kan bidra til bedre lokalmiljø 

i tettbygde områder og ytterligere forbedret miljøeffekti-

vitet. Ny miljøteknologi, som hydrogenbusser, utredes og 

testes basert på øremerkede bevilgninger. 

5. Planlegge for fordobling av trafikken. Bolig- og 

næringsutviklingen i regionen har en veksttakt som gjør 

det nødvendig å gå over fra små, relativt kortsiktige tiltak 

til å planlegge for store grep, gitt at kollektivtrafikken 

skal fylle sin rolle. I et tjueårsperspektiv synes Ruter å få 

en trafikkvekst i størrelsesorden 50 %. Skal kollektivtra-

fikken derimot ta det vesentlige av trafikkveksten, i hvert 

fall i Oslo og forstadskommunene, eller ser vi enda et tiår 

lenger frem, bør en være beredt på en fordobling. Dette 

vil etter hvert kreve helt ny infrastruktur og andre omfat-

tende tiltak for alle driftsarter. Nye jernbane- og metro-

tunneler og bybane- og bussbanetraseer må utvikles i 

samspill med offensive ideer for langsiktig arealbruk 

både i Oslo og i sentrale knutepunkter i Akershus. 

6. Samarbeide om en utbyggingspolitikk som i enda 

større grad legger til rette for effektiv kollektivtrafikk, 

og dermed kan møte sterk vekst på en funksjonsdyktig, 

miljøriktig og kostnadseffektiv måte. Dette innebærer 

blant annet konsentrasjon om knutepunkter. Ruter 

anbefaler at en i Oslo vurderer å legge opp til større 

omfang av konsentrert høyhusbebyggelse i slike knute-

punkter, og at en i Akershus vurderer tettere utbygging 

nær stasjoner, også der det i dag er dyrket mark.

7. Effektivisere, ved at trafikktilbudet utvikles og 

samordnes slik at ressursene settes inn der nytten er 

størst. I denne sammenhengen prioriteres funksjons-

dyktig transport og bedre miljø foran høy kollektiv 

mobilitet i grisgrendte områder. Rolledelingen mellom 

 1.2 
Ruter vil
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driftsartene og omfanget av mating defineres og endres 

med større vekt på fremtidig effektivitet enn tilvent 

tradisjon. Jernbanens styrke i form av høy fremførings-

hastighet utnyttes bedre ved satsing på knutepunktsta-

sjoner. Gjennomføring av en god samordningsmodell bør 

vurderes sikret ved at Ruter overtar bestillingsansvaret 

også for togtjenester. Ruter bør dessuten ha et gjennom-

gående stoppestedsansvar og styre standard på lehus 

og trafikantinformasjon mv. Produksjonen effektiviseres 

ved kontrakter med vekt på incitamenter som gir målsatt 

eller høyere kvalitet innenfor økonomisk ramme. For å 

sikre bedre kvalitet og riktig kostnadsnivå for metro og 

trikk foreslås en ny forretningsmodell, som eventuelt 

innebærer at også denne produksjonen konkurranseek-

sponeres. Økonomiske gevinster bør benyttes i arbeidet 

med å realisere målene for regionens kollektivtrafikk. 

8. Modernisere T-banen til en fornyet metro, med vekt 

på sikkerhet, trygghet, pålitelighet og reiseglede. I de 

to første fireårige handlingsprogrammene disponeres 

det vesentlige av midlene til reinvestering og fornyelse 

i det eksisterende nettet, inkludert oppgradering av 

Kolsåsbanen til tilfredsstillende metrostandard til 

Kolsås. Dessuten gjennomføres Lørensvingen, som et 

tiltak som øker kapasiteten i hele nettet og gir banetilbud 

til et stort utbyggingsområde. I et lengre tidsperspektiv 

utredes forlengelser til Ahus og Rykkinn og tverrforbin-

delse mellom Økern og Furusetbanen. Vognparken økes 

slik at fellestunnelens kapasitet utnyttes optimalt ved 

seksvognstog på alle avganger i rushtidene.

9. Utvikle trikken som moderne bybane. Strekninger 

som har eller vil få et solid trafikkgrunnlag prioriteres på 

bekostning av strekninger som svekker totaløkonomien 

og som bedre kan betjenes av buss. Dette betyr at en 

frem mot 2030 arbeider med prosesser for eventuelt 

å etablere trikk til Fornebu og Tonsenhagen, mellom 

Skøyen og Majorstuen/ Ullevål sykehus (–Rikshospitalet) 

og fra Ljabru til Hauketo. Fjordtrikken og trikk/ bybane 

langs Ring 2 utredes. Briskebylinjen vurderes nedlagt fra 

det tidspunktet fortsatt drift krever ytterligere investe-

ringer i infrastruktur eller vogner.

10. Differensiere busstilbudet. E-busslinjer skal utgjøre 

et stamnett av knutepunktstoppende gule ekspress-

busser. Flertallet av disse linjene pendler gjennom Oslo. 

Røde bybusser gir et høyfrekvent tilbud i Oslo og de 

nærmeste forstadskommunene. Grønne regionbusser 

skal trafikkere et forenklet linjenett, tilpasset bane 

og E-buss, og fortrinnsvis med timesavganger eller 

bedre. Linjer med svakt trafikkgrunnlag erstattes av 

bestillingstrafikk. Et superbusskonsept utredes for en 

pilotstrekning med godt trafikkgrunnlag og mulighet 

for separat trasé, eventuelt bussbane. Båttilbudet til 

Vollen og Slemmestad vurderes erstattet av et forbedret 

busstilbud så snart akseptabel fremkommelighet på vei 

er oppnådd. 
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 2.1 
Rammer

Rammene for Ruters virksomhet defineres av:

Ekstern organisasjon•	

Regelverk•	

Økonomi•	

Arealbruk•	

De organisasjonsmessige rammebetingelsene behandles 

sammen med effektivitetsspørsmålene.

Regelverk. Kollektivtrafikkens plass i samfunnsplan-

legging og trafikkregulering mv er preget av en blandet 

betraktning av offentlig styrt og betalt infrastruktur 

og regulering av kommersielle interesser. Som en 

konsekvens av dette kan viktige aktører og regulerende 

myndigheter av og til være i tvil om Ruter tilhører privat 

eller offentlig sektor. Kollektivtrafikken trenger en 

sterkere og mer entydig definert plass i samfunnets 

styringsmodeller for at vi skal nå omforente mål for 

kollektivtrafikkens økte rolle.

Økonomi. Ruters økonomiske rammer er gitt av billett-

inntekter, offentlig tjenestekjøp, andre inntekter som 

trafikkreklame og øremerkede bevilgninger til spesielle 

tiltak. Langsiktig forutsigbarhet er avgjørende for 

suksess. Aksjonæravtalen som ble inngått ved etable-

ringen av Ruter, har gitt slike rammer for tjenestekjøpet 

for årene 2008–2011. Summen for 2009 er 1833 mill 

kr. Aksjonæravtalen bør følges opp av en modell som 

minimum gir en fireårshorisont for tjenestekjøpet.

Oslopakke 3 gir en stabil ramme på vel 600 mill kr 

(2010) i året til driftstiltak og reinvesteringer/småinves-

teringer. For de større investeringsprosjektene har Ruter 

lagt det lokale O3-forslagets 725 mill kr i årlig gjennom-

snitt til grunn for foreslåtte prioriteringer.

Rammene er de senere årene blitt mer forutsigbare, 

men nivået er ikke tilstrekkelig til at vi kan nå målene for 

kollektivtrafikkens vekst og markedsandel.

Arealbruk. En reelt samordnet areal- og transport-

planlegging er avgjørende for at vi skal nå målene for 

kollektivtrafikkens vekst og markedsandel. Ruter finner 

det naturlig særlig å trekke frem de mulighetene som økt 

jernbanekapasitet vil gi de kommende årene. Vi bør blant 

annet få en konsekvent satsing på utvikling av stasjons-

byene i Akershus, antakelig også der det innebærer 

utbygging på stasjonsnær dyrket mark. 

For omgivelsene er de årlige kostnadene ved person-

transportsystemet i Oslo og Akershus i størrelses-

orden 10 milliarder kroner. Kollektivtrafikken bidrar 

med i underkant av 0,6 mrd kr, eller 6 % av de totale 

kostnadene ved utslipp, støy, ulykker og køer. Regnet per 

personkilometer er omgivelseskostnadene fire ganger 

høyere ved bilbruk enn ved kollektivtrafikk. For de mest 

miljøvennlige driftsartene og vogntypene er kollektiv-

trafikkens forsprang enda større. Særlig gjelder dette 

elektrisk drevet tog, metro og trikk. Disse er dessuten 

mest energieffektive. Buss med høyt belegg i tettbygde 

områder, og særlig med biodrivstoff, har også lave 

omgivelseskostnader. 

Det samlede årlige CO2-utslippet fra persontrafikken 

i Oslo og Akershus er beregnet til ca 1,6 millioner tonn, 

som tilsvarer en kostnad på inntil 3,0 milliarder kroner. 

Av dette står kolektivtrafikken for ca 5 %.

Ved å ta det vesentlige av den motoriserte trafikk-

veksten i hovedstadsområdet de kommende årene kan 

Ruter gi et, også i nasjonal sammenheng, betydelig 

bidrag til reduserte klimagassutslipp. Ruter kan spare 

samfunnet for én million tonn CO2 årlig. 

Ruters viktigste miljøoppgave er å utvikle et attraktivt 

tilbud som bidrar til at enda flere reiser kollektivt. 

Samtidig skal Ruter sørge for at kollektivtrafikken 

produseres så miljøvennlig som mulig. Dette innebærer 

blant annet å tilpasse tilbudet til etterspørselen. Der 

det er størst etterspørsel, vil det ofte være riktig å gi et 

elektrisk drevet skinnegående tilbud. 

Ruter vil fortsatt etterspørre og ta i bruk miljøvennlig 

teknologi. Skinnegående transport er klare miljøvinnere 

og har betydelig lavere eksterne kostnader regnet pr. 

passasjerkilometer enn bil. Eksempelvis gjenvinnes 

bremseenergien. Tilsvarende teknologi vil de nærmeste 

årene også bli innført på busser (hybridbusser). Dagens 

busser er i praksis utstyrt med små renseanlegg for 

å redusere utslipp av lokal luftforurensning. Ruter vil 

videreføre sin satsing med å fase inn nye busser med 

svært lave utslipp.

Ruters busser har de senere årene tatt biodrivstoff i 

bruk. Drivstoff laget av biogass fra kloakk, matavfall og 

annet organisk avfall, er antakelig neste trinn. Vi vil også 

teste ut bruk av hydrogenbusser, basert på øremerket 

økonomisk støtte.

 2.2 
Samfunnsregnskap og miljø
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 2.3 
Markedsutvikling

Hovedstadsområdet, og dermed Ruters marked, er inne 

i en sterk vekstfase, og prognosene viser at veksten vil 

fortsette de kommende tiårene. Oslo og Akershus vil i 

2030 ha 1,5 millioner innbyggere, som er en økning på 

ca 400 000. For Oslo alene betyr en økning på 210 000 at 

en by nærmere Bergen i størrelse skal innpasses i løpet 

av 20 år. En slik sterk utvikling krever en samordnet 

areal- og transportutvikling, styring av ny aktivitet til 

byer, stasjonsbyer og knutepunkter, og generelt et klart 

kollektivtrafikkorientert plangrep. 

Av hensyn til regionens miljø og funksjonsdyktighet 

er det et bredt omforent mål at det vesentlige av veksten i 

den motoriserte trafikken skal tas kollektivt. Beregninger 

gjennomført av Ruter, i samsvar med tilsvarende utført 

av andre trafikkorganer i regionen, viser at vi innenfor 

rammen av de økonomiske og trafikkregulerende 

rammene som gjelder, ikke kan ta så store markedsan-

deler. Veksten kan likevel bli betydelig. 

Innenfor rammene kan Ruter ha 270 millioner reiser 

i 2014, som er en vekst på 15 %, og en markedsandel 

på 29 %, mot 28 % i dag. I 2030 vil antall reiser være 

360 millioner, og markedsandelen 30 %.

Med rammer mht. økonomi, regelverk og arealbruk 

som gjør det mulig å nå markedsmålene for kollektivtra-

fikken i regionen, skal Ruter ha 320 millioner reiser i 2014 

og 550 millioner i 2030. Kollektivtrafikkandelene skal 

være hhv. 33 % og 47 %.

Forutsetningene for kollektivtrafikken varierer til 

dels sterkt i regionen, med geografi, reisetidspunkt og 

type reise. Tilsvarende gjelder for kollektivtrafikkens 

rolle og markedsposisjon. Kollektivtrafikken har høyest 

markedsandel på reiser til/fra Oslo sentrum og på 

reiser i Oslo indre by. Samtidig står kollektivtrafikken 

svakere der samlet trafikkvolum er lavt, særlig i spredt 

bebygde deler av Akershus, og på ukurante tidspunkter. 

Rutetilbudet tilpasses en styrking av volummarkedene, 

hvor kollektivtrafikken gjør best mulig nytte for seg, målt 

i passasjerer, økonomi og miljø. Den største veksten må 

komme i disse markedene. 

I Oslo er kollektivtrafikkandelen av motorisert 

transport nå ca 40 %, og den vil øke til 55 % i 2030 med 

rammer som tilfredsstiller målet om å ta det vesentlig av 

trafikkveksten. Kollektivtrafikkens markedsandel vil da 

passere bilbruken i Oslo rundt 2025.
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 2.4 
Trafikktilbud

Fra enkeltlinjer til Ruternett
Kollektivtrafikkens oppgaver kan deles i tre hovedformål:

Gi mobilitet til alle, uavhengig av bil og førerkort.•	

Bidra til et funksjonsdyktig samfunn ved sikker og •	

effektiv transport, og dermed lite køer og forsin-

kelser.

Tilby mer miljøriktige transportløsninger enn bilbruk.•	

De løsningene kollektivtransporten tilbyr, varierer, eller 

bør variere, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. 

I Oslo og sentrale deler av regionen for øvrig har kollek-

tivtrafikken vesentlige oppgaver ut fra alle tre formål. 

I utkantstrøk er mobilitet stadig et poeng, mens køpro-

blemene er få og miljøbegrunnelsen svakere. 

Selv om alle innbyggere tilbys mobilitet, bør valg 

av løsning tilpasses befolkningstetthet og avstander til 

viktige målpunkter. I grisgrendte strøk er bestillingstran-

sport med minibusser eller taxi ofte mer tjenlig enn faste 

bussruter med lav og varierende frekvens, både ut fra 

brukerinteresser og hensyn til kostnadsomfang. 

I Oslo og øvrige sentrale deler av regionen er hensyn 

til samfunnsøkonomisk effektivitet et viktig argument for 

kollektivtransport og økte kollektivandeler. Ikke minst 

Statens vegvesen påpeker at overføring av bilreiser til 

kollektivtrafikk er det mest effektive tiltaket når målet er 

å redusere køer og forsinkelser, og dermed øke nærings-

livets konkurranseevne og befolkningens velferd. All 

erfaring viser for øvrig at i storbyområder medfører økt 

veikapasitet nokså raskt økt trafikk, og vi får dermed 

stadig køer, men på et samfunnsøkonomisk sett enda 

mer kostbart nivå.

Miljø- og ikke minst klimaargumentet står stadig mer 

sentralt i begrunnelsen for økte kollektivtrafikkandeler. 

Virkningene er best der kollektivtrafikktilbudet har en 

høy utnyttelse. Dette gjelder både i de sentrale delene av 

regionen og for godt belagte rushtidsruter til og fra de 

ytre delene av Akershus.

Av regionens samlede areal er det et relativt 

begrenset område som er tett utnyttet og dermed med et 

godt grunnlag for rimelig høyfrekvent kollektivtrafikk. Ut 

fra foreliggende planer ventes det ikke skapt prinsipielt 

nye utbyggingsområder de nærmeste tiårene.

Med begrensede ressurser er det et åpenbart poeng 

at innsatsen konsentreres om områder, strekninger og 

tidsperioder hvor forholdet mellom nytten og de samlede 

kostnadene er gunstigst mulig, ut fra de skisserte 

målene. En overordnet analyse, som testes gjennom 

konkrete forslag til utvikling av linjenettet, leder til 

prinsipper som skissert nedenfor. Geografisk inndeling 

er i utgangspunktet i samsvar med nytt prissonesystem. 

Bysonen. Kollektivtrafikken skal være tjenlig for de 

fleste formål og ha en standard som gjør det praktisk 

mulig å basere seg på en bilfri livsstil. Fullt driftsdøgn og 

vanligvis minst 15 minutters frekvens, høyere i indre by 

og der det ellers er godt trafikkgrunnlag. Miljøstandarden 

skal ta hensyn også til lokalmiljøet. 

Forstadssonen. Kollektivtrafikken skal være godt tjenlig 

for arbeids-, skole- og servicereiser på vanlig dagtid. 

Grunntilbudet bør minst ha halvtimesrute, høyere der det 

er godt trafikkgrunnlag.

Bygdesonen. Utenom de klart spredtbygde områdene 

skal det være et oslorettet arbeidsreisetilbud. Der det er 

et rimelig godt trafikkgrunnlag, tilbys for øvrig times-

ruter på vanlig dagtid til nærmeste tettsted/knutepunkt. 

Øvrig reisebehov kan normalt dekkes ved skoleruter 

og bestillingstransport. For byområdet Jessheim med 

Gardermoen og Kløfta bør tilbudet bygges opp som i 

forstadssonen. 

Tilgjengelighet for alle. Ruters tilbud gis universell 

utforming, med tilgjengelighet for alle. Dette stiller 

krav til stasjoner, stoppesteder, vogner, informasjon og 

oppfølgingssystemer. Nødvendige investeringer for å 

utbedre dagens system er anslått til 1,8 mrd kr. Da er 

stoppestedsoppgradering utenom tettsteder og tungt 

trafikkerte stoppesteder for øvrig i Akershus foreløpig 

holdt utenfor, da det i stedet forutsettes busser med 

utstyr som gir tilgjengelighet uten høy kantstein. I tillegg 

til investeringene kommer noe mer kostnadskrevende 

vedlikehold.

Fordoblet trafikk. Ruters trafikktilbud utvikles slik at det 

kan ta en dobling av antall passasjerer frem mot 2030. 

Dette er nødvendig for at vi i en region i sterk vekst skal 

tilfredsstille målene om at kollektivtrafikken skal ta det 

vesentlige av trafikkveksten. Gjennomførte beregninger 
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viser en mulig trafikkvekst i størrelsesorden 50 %. For 

å nå målene må følgelig utvikling av kollektivtrafikken 

følges av noe endrede rammebetingelser for bilbruk. 

50 % trafikkvekst kan gjennomføres ved en kostnads-

økning på 1,2 mrd kr, hvorav ¾ bør kunne dekkes ved 

økte billettinntekter fra økt trafikk. Økt tilskuddsbehov 

tilsvarer avskrivninger av investeringer i ny infrastruktur 

i perioden.

RuterMetro. I byområdet er T-banen, oppgradert til 

moderne metro, stammen i tilbudet, og helt avgjørende 

for Oslos funksjonsdyktighet og miljø. For å sikre bedre 

pålitelighet prioriteres fornyelse og modernisering de 

kommende årene. Vognparken økes med 96 vogner (32 

tog) til i alt 345 MX-vogner. Dermed utnyttes kapasi-

tetspotensialet i fellestunnelen, samtidig som også 

Furusetbanen og etter hvert Røabanen og Østensjøbanen 

kan få 7,5 minutters rute. Holmenkollbanen gjenåpnes 

med strømskinnedrift i 2011, og Kolsåsbanen med metro-

standard til Bekkestua samme år, og til Kolsås i 2014. 

Lørensvingen planlegges som en ny forbindelse mellom 

Ringbanen og Grorudbanen, og vil gi økt kapasitet i 

metronettet. På lengre sikt vurderes forlengelser av 

Furusetbanen til Ahus og Kolsåsbanen til Rykkinn, 

samt en forbindelse mellom Furusetbanen og Økern på 

Grorudbanen. 

RuterTrikk. Trikkenettet bør utvikles der marked, 

fremkommelighetsforhold og gjennomgående relativt 

lengre reisestrekninger enn i dag gjør det mulig å 

etablere en sunnere økonomi. Det betyr blant annet 

omlegging til Bjørvika, forbindelse i Frederiks gate, 

forlengelser til Fornebu, Tonsenhagen og Hauketo, 

og forbindelse mellom Skøyen og Majorstuen/Ullevål 

sykehus. Samtidig utredes bussdrift på Briskeby. Det 

kreves ca 40 trikker mer enn i dag. Dagens 72 vogner 

må fornyes i etapper, etter hvert som de når teknisk/

økonomisk levealder. Fjordtrikken mellom Bjørvika og 

Filipstad/Skøyen og trikk langs Ring 2 utredes nærmere 

med sikte på å avklare forholdet mellom nytte og 

kostnad. 
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RuterEkspress. Et oppgradert tilbud med gule 

knutepunktstoppende busser pendler gjennom Oslo. 

Prioriterte destinasjoner er Fornebu, Sandvika, Rykkinn, 

Bærums verk, Nittedal, Gardermoen, Lillestrøm, 

Blystadlia og Greverud.

RuterBy. Røde busser trafikkerer Oslo og byområdet 

for øvrig med høy frekvens, sikker fremkommelighet og 

god miljøstandard. Tilbudet preges av høy stoppesteds- 

og informasjonsstandard. Frekvens prioriteres foran 

flatedekning, da denne allerede er svært god. Normal 

minimumsfrekvens er 15 minutters rute – ofte bedre. 

RuterRegion. Grønne busser betjener hele regionen, men 

har ikke lokaltrafikkfunksjon i byområdet. Linjenettet 

er forenklet, med konsentrasjon om færre linjer, men 

med høyere frekvens. Normalt tilbys minst timesrute, 

i forstadssonen halvtimesrute eller bedre. Områder 

med svakt trafikkgrunnlag tilbys bestillingstrafikk som 

et bedre tilbud enn konvensjonell rutebuss med lav 

frekvens og uten stive ruter. For øvrig bygges tilbudet 

klarere opp om byer og knutepunkter som Asker, 

Sandvika, Jessheim, Lillestrøm, Kolbotn og Ski. Lettere 

bussadkomst til terminalene må prioriteres, spesielt i 

Sandvika.

RuterBåt. Nesoddbåten inngår i Ruters stamnett. 

Hurtigbåttilbudet til Vollen og Slemmestad vurderes 

erstattet av buss når god fremkommelighet på 

Slemmestadveien er oppnådd. Øybåtene gis terminal i 

Pipervika. 

Lokaltog. Jernbanen er vesentlig for regionens 

utviklingsmønster, og toget er stammen i Ruters tilbud 

i Akershus. For å sikre optimal samordning av ruter, 

billetter, priser, endringstidspunkter, informasjon, reise-

garanti, kundeservice og avvikshåndtering mv bør det 

vurderes om Ruter kan overta ansvaret for tjenestekjøp 

av lokal togtrafikk i hovedstadsområdet. Togtilbudet 

bygges videre opp om NSBs 2012-plan, med økt 

frekvens og kapasitet. Satsingen konsentreres om byer, 

stasjonsbyer og knutepunkter for øvrig, slik at togets 

potensial for kapasitet og fremføringshastighet utnyttes 

bedre. De minste stoppestedene betjenes i sum bedre 

med buss.
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 2.5 
Kvalitet

 2.6 
Effektivitet

Kundepreferanser skal alltid ligge til grunn for videre-

utvikling av rutetilbudet. I sammenligninger av kundetil-

fredshet mellom europeiske storbyer, skal Ruter være 

blant de fremste, og bli en rollemodell for markedsrettet 

tilbudsutvikling. 

Ruter skal være blant de ledende selskapene i Europa 

på pålitelighet (regularitet og punktlighet). Gjennom 

anbudene setter Ruter høye krav til komfort, utslipp og 

trafikksikkerhet, som sikrer en moderne og fremtids-

rettet busspark og fergeflåte. Nye vognanskaffelser gir 

metro- og trikkesystemet god driftsstabilitet. Det er satt 

fokus på vedlikehold for å ta bedre vare på materiell og 

infrastruktur. 

I Ruter og hos underleverandører skal det prakti-

seres en nøyaktighets- og strøkenhetskultur hvor 

det er etablert et høyt nivå på renhold og vedlikehold. 

Kvalitetsløftet omfatter stasjoner, holdeplasser og 

kjøretøy, men også interne områder som verksteder og 

kontorer. Incitamentsdelen av kjørekontrakten økes, og 

forutsatt konkurranseutsetting vurderes økning opp mot 

20 %.

Ruter skal være ledende i bruk av IKT i kollektiv-

trafikk, rettet inn mot en-til-en-kommunikasjon med 

kunden, basert på GPS, moderne betalingsløsninger og 

skreddersydd trafikantinformasjon ut fra reisehistorikk – 

innenfor personopplysningslovens rammer.

Det bør raskt komme på plass en felles reisegaranti 

for kollektivtransporten i Oslo og Akershus som også 

inkluderer tog, og dermed er uavhengig av driftsart.

Stoppestedsansvaret i Oslo bør tilbakeføres til Ruter 

som kundeansvarlig i kollektivtrafikken, og det skal være 

etablert rutiner for et strøkent vedlikehold på stasjoner 

og stoppesteder. Det må tas et krafttak for å etablere 

et høyere referansenivå for vedlikehold på metroen, og 

det skal være innført nulltoleranse for graffiti og annet 

hærverk.

Det skal opprettes en døgnåpen regional trafikk-

ledelse for avviksinformasjon og omdisponering av 

ressurser ved uforutsette hendelser. 

Ruter skal drives ut fra sunne økonomiske prinsipper, og 

fremstå med høy effektivitet når man sammenligner med 

administrasjonsselskaper i andre europeiske storbyer.

Frem til 2014 skal Ruter ha gjennomført en effek-

tivisering av trafikktilbudet som gir vesentlig mer 

kollektivtrafikk for pengene. Med en kostnadsvekst 

på 6 % kan vi ta en trafikkvekst på 15 %. Differansen 

tilsvarer 450 mill kr årlig. Veksten i offentlig tjenestekjøp 

begrenses til 100 mill kr, eller 5,5 %. Antatt befolknings-

vekst i samme periode er 8,7 %. Behovet for økt tjenes-

tekjøp er følgelig ca 60 mill kr lavere enn om en hadde 

fulgt veksten i befolkning og skattegrunnlag. Samtidig 

dekkes en ny kostnad på 100 mill kr i avskrivning av 

ny infrastruktur, og en får et bedre trafikktilbud og en 

trafikkvekst som er nær det doble av befolkningsveksten. 

Samlet effektivisering er følgelig minst 160 mill kr.

Gjennom konkurranseeksponering av all trafikk 

oppnås til enhver tid markedspris for transporttjenestene 

som produseres. Det vurderes om anbudspakkene etter 

hvert bør bli noe større og mer langsiktige, samtidig 

som videreutvikling av rutetilbudet kan gjennomføres 

underveis i anbudsperioden uten større merkostnader. 

Trikkenettet bør utvides der det er godt markeds-

grunnlag og samtidig ligger fysisk til rette, men samtidig 

reduseres på de mest trafikksvake strekningene. 

Dermed reduseres enhetskostnadene ved trikkedriften.

En moderne og driftsstabil vognpark bør holde 

vedlikeholdsbehovet på et moderat nivå. Vi bør få færre 

kostbare driftsavbrudd, og en koordinert trafikkledelse 

som får trafikken i gang og vurderer omdisponering av 

ressursene når trafikale problemer oppstår.

Senest i 2010 etableres målesystemer for kostnadene 

hos metro og trikk, for å følge med på utviklingen 

sammenlignet med andre europeiske byer og trafikk-

selskap. 

Ruter anbefaler rask fremdrift i videreføringen av 

en prosess for å få en mer effektiv forretningsmodell 

for kjøp av metro- og trikketjenester. Målet er klarere 

roller og høyere ekstern og intern effektivitet. Eventuell 

konkurranseutsetting inngår som en mulighet. Det 

legges uansett opp til at eierskapet til infrastruktur og 

vogner beholdes, og at styring av tilbudet fortsatt er 

under full offentlig kontroll. Ansattes avtaler og rettig-

heter er beskyttet ved lov om virksomhetsoverdragelse. 

Endringene vil primært gjelde ledelse og finansiering.
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 2.7 
Handlingsprogram

2009–2010
Høsten 2009 gjennomføres et mer oversiktlig •	

busstilbud i Aurskog-Høland. Det fremlegges plan 

for en jernbane- og knutepunktorientert omlegging 

av busstilbudet i Ullensaker og Eidsvoll, med sikte på 

gjennomføring i 2010.

For å få bedre tilpasning til busskapasiteten i Oslo •	

sentrum og frigjøre ressurser til mer prioriterte 

områder omlegges noen busslinjer til mating til bane. 

Enkelte rushtidsbusser vurderes snudd på Helsfyr.

Ruters trafikksentral settes i drift, og vil gi bedre •	

avviksinformasjon og rask omdisponering av tilbudet 

mellom operatørene ved større driftsstans. Sentralen 

vil samtidig gi en bedre beredskap ved katastrofer. 

Samordnet ny konkurranseutsetting av busstilbudet i •	

Oslo syd og Follo i samsvar med prinsippene i K2010.

Modernisering av metro- og trikkenettet har høy •	

prioritet. Oppgradering av Holmenkollbanen, 

Kolsåsbanen og Lambertseterbanen pågår, og 

Kolsåsbanen kan gjenåpnes til Jar.

7,5 minutters rute innføres på Furusetbanen.•	

Det skal fremlegges en konkret utredning om •	

gjennomføring av nye eller oppgraderte busslinjer 

som RuterEkspress, og rammene for ny Oslo 

bussterminal må avklares. Videre fremlegges planer 

og utredninger for innfartsparkering, Fornebubanen, 

Fjordtrikken og trikk til Tonsenhagen. 

Prosess videreføres for å få en bedre forretnings-•	

modell for kjøp av metro- og trikkedrift, med høyere 

ekstern og intern effektivitet, eventuelt konkurranse-

utsetting.

Etter kontakter med staten igangsettes felles •	

utredning om Ruters eventuelle overtakelse av bestil-

leransvaret for lokaltogtrafikk på Østlandet.

Utredning fremlegges om vognkjøp for metro (96 •	

vogner, dvs 32 tog) og trikk (80 vogner) og tilhørende 

baser – i samarbeid med vognselskapet, KTP og 

operatørene. 

2011
Ruters nye pris- og sonesystem innføres i januar/•	

februar, basert på elektronisk billettering. 

Ny forretningsmodell for kjøp av metro- og trikkedrift •	

er etablert. 

Kolsåsbanen gjenåpner til Bekkestua og Holmenkoll-•	

banen gjenåpner for ordinær trafikk. Første Ruter-

Ekspress og nytt tilbud i Oslo syd og Oppegård/Ski i 

drift.

Busstilbud som grunnlag for ny konkurranseutsetting •	

for Groruddalen og Østensjø utredes og avklares.

Nytt strategidokument K2012 fremlegges, og vil •	

sammen med ny linjenettsutredning gi revidert 

grunnlag for senere handlingsprogrammer. 

2012
Økonomisk rammeavtale med eierne oppdateres.•	

Busstrafikken i Oslo vest konkurranseutsettes i ny •	

runde.

Nytt busstilbud i Follo settes i drift. Samtidig •	

samordnes tilbudet i grenseområdet Son/Moss.

Gjennomføring av handlingsprogram for universell •	

utforming er godt i gang og trafikantinformasjons- og 

designprogrammet er etablert. Ruter ivaretar ansvar 

for terminaler, stoppesteder og trafikantinformasjon 

mv.

2013
Nytt togtilbud i samsvar med NSBs 2012-plan •	

er i gang. Ruter er bestiller av lokaltogtrafikk på 

Østlandet, dersom felles utredning og avklaring har 

gitt en slik konklusjon.

En del rushtidsbusser i vest vurderes snudd på •	

Skøyen.

Utbygging av Oslo bussterminal kan igangsettes.•	

Utbygging av Lørensvingen er igangsatt, og trikke-•	

trasé i Dronning Eufemias gate og Bispegata bygges.

Oppgradering av Østensjøbanen er i gang.•	

Vi har fått et strøkent stasjons- og stoppestedsmiljø. •	

Reisehastighet for trikk og buss i byområdet økt med 

20 %.
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 2.8 
Økonomiplan

Økonomiplanen viser det økonomiske grunnlaget for 

gjennomføring av skissert handlingsprogram. Planen 

bygger på videreføring og inflasjonsjustering av offentlig 

tjenestekjøp og prisnivå. Prisnivået senkes imidlertid noe 

fra 2011, kompensert ved økt tjenestekjøp, som ledd i 

innføringen av nytt pris- og sonesystem.

Prioriteringsprosesser og pengestrømmer er 

samordnet for drift og investering, og for alle finansi-

eringskilder. Et slikt opplegg sikrer oversikt og trans-

parens, og denne samordningsrollen var vesentlig ved 

opprettelsen av Ruter. 

Investeringsoversikten er et innspill til prosesser 

i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 

Tiltakslisten bygger på en gjennomsnittlig årlig 

bevilgning fra Oslopakke 3 på 725 mill kr og i sum 

200 mill kr fra andre kilder.

Moderniseringsbehovene for metro og trikk er 

prioritert og dekket innenfor tyveårsperioden frem til 

2030. For å få en pålitelig drift hadde det vært ønskelig 

med rammer som gjorde en raskere fremdrift mulig.

Økonomiplanen er i fireårsperioden avhengig av 

kostnadsbesparelser på T-bane og trikk, ut over en årlig 

effektivisering på 2 %, for å gå i balanse.

Infrastrukturinvesteringer 2010–2030 

som ligger til grunn for foreslått trafikktilbud

Metro 7 219

Fellestunnelen, nytt signalsystem og 

automatisering 1 700

Holmenkollbanen, oppgradering 384

Kolsåsbanen 1 790

Lambertseterbanen,  

oppgradering av bane og stasjoner 275

Lørensvingen 800

Majorstuen/Homansbyen stasjon 1 000

Modernisering metro 1 000

Østensjøbanen,  

oppgradering av bane og stasjoner 270

Trikk 3 540

Fornebubanen: Bane- og  

bussløsninger utredes,  

inkludert nettutvikling mot Majorstuen 2 100

Modernisering trikk 680

Trikk i Dronning Eufemias gate og 

Frederiks gate 110

Trikk Ljabru–Hauketo 200

Trondheimsveien/Tonsenhagen,  

rolledeling trikk/buss 450

Buss 5 050

Bussbaner Alnabru–Bryn–sentrum og 

Storo–Bryn 2 200

Bussveier og fremkommelighet i Akershus 680

Fremkommelighet i Oslo 1 470

Oslo bussterminal  

(Vaterland, samt ny terminal Oslo S) 700

Flere/alle driftsarter 2 847

Knutepunkter, stasjoner, stoppesteder, 

innfartsparkering 1 747

Nytt trafikantinformasjon (skilt, ruteinfo) 400

Sentrumstiltak, inkl. søndre streng 100

Universell utforming 600

Sum investeringer 18 700
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2 Sammendrag

Driftsprogram (i løpende mill kr)

Regnskap 
2008

Budsjett
2009

Plan 
2010

Plan 
2011

Plan 
2012

Plan 
2013

Trafikkinntekter  2 631  2 759  2 808  2 859  3 053  3 252 

Oslo  1 469  1 420  1 437  1 508  1 600  1 696 

Akershus  969  1 141  1 168  1 144  1 240  1 338 

Skolebilletter og gebyrer snik  193  198  203  208  213  218 

Tjenestesalg  1 694  1 833  1 879  1 963  2 041  2 122 

Tjenestesalg Oslo  1 202  1 330  1 362  1 401  1 457  1 515 

Tjenestesalg Akershus  492  503  517  562  584  608 

Andre driftsinntekter  34  12  47  47  48  50 

Trafikkreklame  11  13  45  46  47  50 

Oslopakke 3  85  540  603  603  603  603 

Belønningsordning, BRA-midler osv.  68  155  135  175  205  205 

Sum inntekter  4 523  5 312  5 516  5 694  5 998  6 282 

Metro  1 061  1 325  1 473  1 432  1 460  1 557 

Trikk  662  732  683  697  725  641 

Buss  1 706  1 844  1 903  1 992  2 200  2 309 

Spesialskyss skole  112  119  125  131  137  144 

Båt  103  117  133  134  137  140 

Takstavtaler tog og annen buss  516  533  546  612  636  661 

Belønningsordning, BRA-midler osv.  68  155  135  155  185  185 

Info, salg (EBIR), markedsføring, drift Ruter  317  477  517  531  552  573 

Sum driftskostnader  4 545  5 302  5 515  5 685  6 033  6 210 

Finansposter  22  10  10  10  10  10 

Disponibelt resultat før investeringer 0 20 11 20 –25 82
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 3 
 
 
Ruters grunnlag for planlegging
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 3.1 
Visjon, verdier og posisjon

Ruter – drivkraft for en stadig bedre kollektivtrafikk  
i Oslo og Akershus 

Ruter har som posisjonsmål å være den drivkraften som 

sørger for at man får en stadig bedre kollektivtrafikk 

i Oslo og Akershus. Slik skal Ruter oppleves av sine 

interessenter. For å nå målet om en bedre samordnet og 

mer slagkraftig kollektivtrafikk er man også avhengig av 

felles idégrunnlag, verdier, visjoner og strategiske mål. 

Virksomhetsidé. Ruter arbeider ut fra følgende hensikt 

eller idégrunnlag for virksomheten, med mobilitet som et 

sentralt utgangspunkt: 

Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport 
og skaper et pulserende hovedstadsområde.

Visjon. Foreløpig er det for mange som vurderer kollek-

tivtrafikk som en sekundær løsning, som en benytter når 

køene er for lange, parkeringsplass ikke er å oppdrive, 

bilen er på verksted eller en av andre grunner ikke kan 

kjøre bil. Ruters ambisjon er å snu disse holdningene 

og være det primære valget i en dominerende del av 

markedet.

Ruters visjon er dermed å være det klart foretrukne 

alternativet i stadig flere reisesammenhenger – kundene 

velger oss fordi vi er best, og tenker kollektivtransport 

først. Sett med kundenes øyne er visjonen formulert slik: 

Jeg reiser helst med Ruter

Verdier. Ruters organisasjon bygger på et verdigrunnlag 

som igjen er utgangspunkt for konkrete spilleregler, 

fastsatt i nært samspill med de ansatte. 

Grunnverdiene er:

Pålitelig•	

Åpen•	

Nytenkende•	

Verdiene har en ekstern så vel som en intern dimensjon.

Det er en avgjørende kvalitet for kundene at tilbudet 

er pålitelig – til å stole på med hensyn til regularitet 

og punktlighet. Samtidig skal Ruter og Ruters ansatte 

fremstå som pålitelige samarbeidspartnere.

Ruter skal ha en åpen holdning overfor kunder, eiere, 

media og samarbeidspartnere. Vi skal fortelle åpent 

om våre planer, intensjoner og resultater, sørge for 

økonomisk transparens hos oss selv og for kollektivtra-

fikken for øvrig, og stille kunnskap og data til disposisjon 

for interesserte.

Ruter har et stort engasjement og hjerte for kollek-

tivtrafikken og er på lag med kundene. Ruters ekspertise 

på kollektivtrafikk i regionen og evne til relevant analyse 

benyttes til å finne også nye vinklinger og uprøvde 

løsninger i arbeidet for en stadig bedre kollektivtrafikk. 

Merkeløftet skal skape en forventning i markedet til hva 

Ruter kan og skal levere, og skal være vår konkurranse-

messige fordel. Overfor kundene kommer dette konkret 

til uttrykk gjennom trafikktilbud, trafikantinformasjon, 

kundeservice og reisegaranti. Internt skal merkeløftet 

hjelpe oss å holde riktig kurs, og tydeliggjøre hvilke 

forpliktelser vi har overfor våre kunder.

Ruter. Enkelt for deg. Bra for alle.
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 3.2 
Ruters suksess

Suksessområdene for regionens kollektivtrafikk 

Områder Ruter prioriterer å måle resultatene på, og som 

vi ønsker å bli målt på, er: 

Omdømme•	

Økonomi og styring•	

Infrastruktur•	

Eiere•	

Operatører•	

Kunder og marked•	

Sikkerhet•	

Miljø•	

Medarbeidere•	

Ruter arbeider med fastsettelse av nærmere kriterier for 

suksess. Kriteriene vil bli basert på følgende:

Omdømme. Kollektivtrafikkens og Ruters omdømme er 

vesentlig for så vel opinionens generelle oppslutning som 

trafikkpolitiske og økonomiske rammer og markeds-

suksess. I 2008 hadde 78 % av regionens befolkning et 

svært eller ganske godt inntrykk av Ruter. Omdømmet 

var klart bedre i Oslo (84 %) enn i Akershus (71 %). Ruter 

har direkte innflytelse over en klart større del av kollek-

tivtrafikken i Oslo enn i Akershus, hvor statlig togdrift 

i stor grad påvirker omdømmet. Vi vil arbeide for et 

gradvis forbedret omdømme i sum, og særlig i Akershus.

Økonomi og styring. Ruters virksomhet skal drives 

innenfor økonomisk gitte rammer, og i utgangspunktet 

med et nullresultat, som samtidig sikrer at en tar vare 

på en inflasjonskorrigert egenkapital. Ruter skal bidra 

til transparent styring av handlingsprogrammer og 

budsjetter for investeringer i kollektivtrafikkens infra-

struktur og vognpark.

Infrastruktur. Ruter skal bidra til å ta vare på og utvikle 

verdiene i kollektivtrafikkens infrastruktur, blant annet 

slik at nye etterslep i fornyelse og reinvestering ikke 

oppstår, og det kan sikres pålitelig drift, og slik at ny 

infrastruktur etableres for å betjene nye markeder.

Eiere. Ruter skal bidra til at eierne kan realisere 

sine overordnede mål for kollektivtrafikken. Tillit og 

tilfredshet hos eierne er et sentralt suksesskriterium.

Operatører. Ruter ønsker å videreutvikle et samarbeid 

med operatørene som kan bidra til økt kvalitet og 

kundetilfredshet innenfor de rammene som gis av 

kontraktene. Vi ønsker å bli verdsatt som en profesjonell 

og konstruktiv samarbeidspartner.

Kunder og marked. Det er grunnleggende for Ruters 

suksess at vi får flere kunder og økt markedsandel for 

kollektivtrafikken, og at kundetilfredsheten gradvis øker. 

Det er et bredt omforent samferdselspolitisk mål at 

kollektivtrafikken skal kunne ta det vesentligste av den 

motoriserte trafikkveksten i regionen, og særlig i by- og 

forstadsområdet.

Sikkerhet. Ruter har en nullvisjon for sikkerhet: Ingen 

skal miste livet eller bli alvorlig skadd på grunn av Ruters 

virksomhet. Samtidig skal kundene føle og oppleve 

trygghet i hele kollektivtrafikkmiljøet.

Miljø. Ruters største miljøsuksess sikres når flere 

reiser kollektivt og lar bilen stå. Samtidig skal Ruters 

produksjon skje på en måte som belaster miljøet så lite 

som praktisk og totaløkonomisk mulig.

Medarbeidere. Ruter skal være og fremstå som en 

attraktiv arbeidsplass med kompetente og fornøyde 

medarbeidere.

Ruters strategiske hovedmål

Fornøyde kunder•	

Sterk markedsposisjon•	

Intakt egenkapital•	

Attraktive arbeidsplasser •	

Målene for 2013 er kvantifisert slik:

Kundetilfredshet: 94 %•	

Kollektiv markedsandel: 29 %•	

Egenkapital: 220 mill kr•	

Medarbeidertilfredshet: 20 % økning•	
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 3.3 
Trender og utviklingstrekk

Kundene krever kvalitet 

Norge er blant de land i verden hvor befolkningen i størst 

grad har tilgang til bil. Bare 10 % har ikke tilgang til bil, 

og hele 38 % har to biler eller flere. Landsgjennomsnittet 

er 1,8 innbyggere pr bil, mot 1,9 i 2003. Akershus har 

landets høyeste biltetthet med 1,5 innbyggere pr bil i 2008 

(økt fra 1,7 i 2003). I Oslo bor det 2,0 innbyggere pr bil 

(mot 2,2 i 2003). Dette skjuler imidlertid store variasjoner, 

og i indre by er det mer enn 40 % som ikke har tilgang til 

bil. Biltrafikken har de siste årene økt i takt med biltett-

heten, men 2008 ble det foreløpige vendepunktet med 

nullvekst i Akershus og –1 % i Oslo. Prognosene for 2009 

tilsier at denne utviklingen fortsetter. 

Fra byggingen av Oslos drabantbyer med metro og 

en situasjon hvor mange kunder reiste kollektivt fordi 

de ikke hadde annet valg, ser vi i dag at de aller fleste 

av kollektivkundene har et reelt reisealternativ. Dette 

innebærer at kundene foretrekker å reise kollektivt fordi 

dette er det mest fordelaktige for den aktuelle reisen, 

i konkurranse med andre transportmidler. En økende 

andel av Oslos befolkning svarer at de ”foretrekker å 

reise kollektivt, men tar bilen når det er nødvendig”. 

Konkurransen mot personbilen utkjempes hver 

eneste dag. En forutsetning for å lykkes er at kollektiv-

trafikktilbudet er til å stole på, innehar god punktlighet 

og komfort. Oslo og Akershus kan vise en utvikling i 

retning av et mer punktlig og høyfrekvent tilbud, og en 

modernisert materiell med bl.a. nye MX-vogner, båter og 

busser. Denne moderniseringen må videreføres, i tråd 

med bilindustriens stadige reelle eller markedsførte 

forbedringer.

Konkurransefortrinn. Dernest må man søke å utvikle 

genuine og ikke-kopierbare kvaliteter som kollektivtra-

fikkens konkurransefordeler. På mange reiserelasjoner 

til/fra Oslo sentrum har kollektivtrafikken en konkurran-

sefordel på reisetid dør-til-dør og på pris. Slike kvali-

teter oppnås gjennom en videre satsing på modernisert 

skinnegående transport og fortsatt satsing på fremkom-

melighetstiltak for overflatetrafikken, i kombinasjon med 

restriktive tiltak for biltrafikken.

Satsing på gang-, sykkel- og kollektivreiser går 

gjerne hånd i hånd. En gående og/eller syklist er gjerne 

en potensiell kollektivtrafikant på andre reiserelasjoner 

eller årstider. Enkel atkomst til stasjoner og holdeplasser 

for gående og syklister, og satsning på sykkelstativer ved 

stasjoner og holdeplasser, er også gode kollektivtiltak. 

Vi innser samtidig at det finnes reisekombinasjoner 

hvor kollektivtrafikken av natur ikke er spesielt konkur-

ransedyktig, eksempelvis for reiser på tynt trafikkerte 

relasjoner (f eks fra et spredtbygd strøk til et annet, eller 

på ukurante reisetidspunkter), og for enkelte reiseformål.

Produktutvikling. Ruter er opptatt av å kunne gi et godt 

grunntilbud til trafikantene i Oslo og Akershus. De største 

effektene av satsing på kollektivtiltak oppnås imidlertid 

ved satsning på reiserelasjoner hvor vi best utnytter 

kollektivtrafikkens genuine kvaliteter, og der vi best gjør 

nytte for oss ut fra målet om best mulig kollektivtrafikk 

for pengene. Vi kategoriserer regionen i tre typer med 

tilhørende rutetilbud. De deler av dagens tilbud som er 

av mer sosial karakter, bør erstattes av bestillingstran-

sport, som i andre fylker har vist seg å utgjøre et opplevd 

bedre tilbud hos trafikantene til en lavere pris for trafikk-

selskapet. 

Videre utredes nye billettprodukter som i større 

grad bygger på prinsippet om at enhver ny reise skal ha 

en pris, i motsetning til dagens månedskort som har en 

fast pris uavhengig av bruk. Nye produkter bør dessuten 

tilpasses vår tids endrede reisemønstre, påvirket av skift 

og deltidsarbeid, hjemmekontor og tilgang til personbil 

når reisen skulle tilsi det.
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 3.4 
Samfunnsregnskap

Ruter kan spare samfunnet for én million tonn CO2 

De årlige utslipps-, støy-, ulykkes- og køkostnadene ved 

persontransportsystemet i Oslo og Akershus er i størrel-

sesorden 10 milliarder kroner, i følge samfunnsregnskap 

utarbeidet av TØI for Ruter. 56 % tilskrives Oslo. 

Kollektivtrafikken bidrar med i underkant av 

0,6 mrd kr, eller 6 % av de totale omgivelseskostnadene. 

Regnet i forhold til transportarbeid målt ved personkilo-

meter er omgivelseskostnadene ved bilbruk fire ganger 

høyere med bil enn med kollektivtrafikk. For de mest 

miljøvennlige driftsartene og vogntypene er kollektiv-

trafikkens forsprang enda større. Særlig gjelder dette 

elektrisk drevet tog, metro og trikk. Buss med høyt 

belegg i tettbygde områder, og særlig med biodrivstoff, 

kommer også svært godt ut. 

Lokale omgivelseskostnader. Ulykkeskostnader utgjør 

den største andelen av kostnadene ved persontransport-

systemet med 3,9 mrd kr. Støykostnaden utgjør 2,3 mrd. 

kr, hvor mesteparten faller på Oslo siden folketettheten 

her er størst. Køkostnader oppstår særlig i Oslo, men 

også i Akershus vest er denne kostnaden stor og utgjør 

totalt 1,9 mrd. kr fordelt på personbiler og drosjer. 

Utslippskostnadene er absolutt størst i Oslo der flest 

eksponeres for luftforurensning fra avgasser og veistøv. 

Totale utslippskostnader for partikler inkludert veistøv 

er 1,0 mrd kr, for nitrogenoksider 0,1 mrd kr og for CO2 

0,6 mrd kr.

Klimagasser. Det samlede årlige CO2-utslippet fra 

persontrafikken i Oslo og Akershus, inkludert produksjon 

av drivstoffet, er beregnet til ca 1,6 mill tonn. Av dette 

står kollektivtransport for ca 80 000 tonn, eller ca 5 %. 

Samlede CO2-kostnader for de totale utslippene er i 

størrelsesorden 500 mill kr. Det finnes internasjonale 

eksempler på en vesentlig høyere miljøkostnad per tonn 

enn de 350 kronene som TØI opererer med, og som skulle 

tilsvare aktuelle priser for klimakvoter på det interna-

sjonale markedet. Skal vi derimot legge til grunn at en 

betydelig del av klimatiltakene bør skje innenlands, kan 

for eksempel prisen for CO2-rensing ved gasskraftverk 

være vel så relevant. Her er det i praksis akseptert priser 

i størrelsesorden 2 000 kroner. Slike alternative høyere 

enhetspriser kan øke CO2-kostnadene til 2–3 milliarder 

kroner i året. Gevinstene ved overgang til kollektivtran-

sport vil i så fall øke.

Ruter kan gi et, også i nasjonal sammenheng, 

betydelig bidrag til reduserte klimagassutslipp. Uten 

tiltak kan vi lett få en økning i CO2-utslippene fra person-

trafikk på vei i størrelsesorden én million tonn i hoved-

stadsområdet frem mot 2030. Vi bør heller styre mot en 

utvikling der bane og buss tar det vesentlige av denne 

trafikkveksten. 

Skinnegående transport er klare miljøvinnere og 

har betydelig lavere eksterne kostnader regnet pr. 

passasjerkilometer enn bil. Buss har høyere eksterne 

kostnader enn bil pr. kjøretøykilometer, men med et 

rimelig bra passasjerbelegg og/eller høy miljøstandard 

på bussparken konkurrerer buss likevel godt med bil på 

utslippskostnader pr. passasjerkilometer. Båt har svært 

høye utslippskostnader, men er likevel et godt alternativ 

til bil regnet i eksterne kostnader pr. passasjerkilometer.

Lavt energiforbruk er et selvstendig poeng. Også 

her kommer de elektrisk drevne skinnegående trans-

portmidlene best ut. Metro har lavest forbruk med 

0,18 kWh per personkilometer. Trikken ligger ca 20 % 

høyere, buss på det dobbelte og båt seks ganger høyere. 

Ruter vil legge betydelig vekt på energieffektivitet også i 

fremtidige prioriteringer av utviklingen av trafikktilbudet.
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Samfunnets samlede omgivelseskostnader ved all persontransport i Oslo og Akershus (2008)

i Oslo i Akershus Sum

mill kr % mill kr % mill kr

Tidstap grunnet bilkøer  1 036 55  840 45  1 876 

Kostnader fra utslipp av CO2  264 48  292 52  556 

Kostnader fra utslipp av NOX  76 77  22 23  98 

Kostnader svevestøv fra eksos og veislitasje  903 90  99 10  1 002 

Støykostnader  1 558 69  695 31  2 253 

Ulykkeskostnader  1 563 40  2 356 60  3 919 

Sum eksterne kostnader  5 401 56  4 304 44  9 705
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 3.5 
Kollektivtrafikkens marked

Kraftig vekst i befolkning og arbeidsplasser

Den langsiktige prognosen for befolkningsutviklingen, 

justert for kortsiktige svingninger, viser sterk vekst. 

Norges folketall ser ut til å passere 5 mill i 2012, og 

Osloområdet er av de områder som får den sterkeste 

veksten. I K2010 legger vi til grunn PROSAMs progno-

searbeid som bygger på SSBs befolkningsprognose på 

kommunenivå. SSB anslår en vekst i folketallet på 35 

% i årene 2009–2030. Driverne for veksten er særlig 

fødselsoverskudd, sentralisering og tilflytting fra 

utlandet. 

 2009 Estimat 2030 Endring

Oslo 575.475 785.000 + 36 %

Akershus 527.625 700.000 + 33 %

Sum Ruter 1.103.100 1.485.000 + 35 %

Relativt sett er det i Oslo anslått at veksten mot 2030 

blir sterkest i bydelene Gamle Oslo (65 %), Bjerke og 

Søndre Nordstrand (begge 57 %) og Grünerløkka (48 %). 

I Akershus er det særlig Ullensaker (63 %) og Skedsmo 

(48 %) kommuner som får den sterkeste prosentvise 

veksten. I absolutte tall er vekstprognosen for folkerike 

Bærum kommune også høy (27.000, som innebærer at en 

by på størrelse med Lillehammer skal innpasses over 20 

år), selv om dette ikke gir seg like godt uttrykk i relative 

størrelser (25 %). Dette er viktige parametre for planleg-

gingen av framtidens kollektivtilbud. 

Veksten i antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus for 

perioden 2010–2030 er estimert til 32 %, eller 200 000 

nye arbeidsplasser. Veksten er noe større i Oslo enn i 

Akershus.

I Oslo er det bydelene Sagene og Gamle Oslo (dobling) 

og Nordre Aker (45 %) som kan forvente sterkest relativ 

vekst i antall arbeidsplasser i et 2030-perspektiv. I 

Akershus er det Sørum, Ski og Vestby kommuner som 

kan forvente sterkest relativt vekst. 

Arbeidsplassprognosen er ikke splittet på nærings-

grupper. Vi har imidlertid grunn til å regne med en 

betydelig vekst i service- og omsorgsyrker, som ofte 

innebærer mer utradisjonelle reisemønstre som følge 

av skiftarbeid, deltidsstillinger og lengre åpningstider. 

Andre storbyer i Europa erfarer nå en tredje rushtidstopp 

i kollektivtrafikksystemet på kveldstid, bl.a. som en 

konsekvens av nye reisemønstre. Ruter forsøker å ligge i 

forkant av endringer i etterspørsel, bl.a. ved å analysere 

trafikkdata på enkeltavganger for å unngå frakjøringer og 

få en bedre markedstilpasning av tilbudet. 

2060. I et 2060-perspektiv, hvor usikkerheten i estimatet 

øker vesentlig, er et scenario at folketallet i Norge 

passerer 7 millioner. Dette vil i så fall innebære en 

dobling av folketallet i Oslo og Akershus i forhold til i dag. 

Selv om dette strategidokumentet konsentrerer seg om 

planperioden fram til 2030, kan det være nyttig å tenke 

på hvordan kollektivtilbudet må se ut i 2060 for å ta unna 

mer enn det dobbelte av dagens trafikk. Et slikt blikk 

kreves, om ikke annet enn for å bidra til økt langsiktighet 

i planleggingen av ny infrastruktur, og at det ikke foretas 

grep som er til hinder for eventuelle framtidige tiltak.

Finanskrisen. I en 2030-sammenheng blir konse-

kvensene av den globale finanskrisen som verden for 

tiden er inne i, å regne for en kortvarig justering av 

den langsiktige veksten. I den grad finanskriser kan 

sammenlignes, har vi gått tilbake til årene etter 1988 for 

å se på makroøkonomiens påvirkning av antall kollek-

tivreiser i Oslo. Her finner vi en samvariasjon mellom 

netto jobbskaping, tilskuddsandeler fra eierne og antall 

kollektivreiser, hvor trafikkutviklingen var negativ i en 

periode med høy arbeidsledighet i 1988–1992. Teorien 

tilsier at lavere sysselsetting skulle innebære både en 

direkte effekt på etterspørselen etter kollektivreiser, 

samt en indirekte effekt fordi redusert skatteinngang kan 

resultere i lavere tilskudd til Ruter og dermed rutekutt. 

Netto jobbskapning er foreløpig nokså stabil i vår 

region, og de mest pessimistiske anslagene for vekst i 

arbeidsledigheten synes så langt ikke å ha slått til. Det 

er likevel grunn til å følge utviklingen tett, slik at rutetil-

budet møter etterspørselen i markedet og ellers er i 

harmoni med det offentlige tjenestekjøpet. 



K 2010 35

3 Ruters grunnlag for planlegging

Motorisert kollektivtrafikkandel i kommunene i 2008 (SSB) øverst og fylkesvis utvikling siden 2005 (Ruter MIS) nederst.
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Trafikkutvikling mot 2030. Oppdaterte prognoser for 

utvikling i befolkning og arbeidsplasser har vært viktige 

forutsetninger for rutetilbudet som foreslås i K2010. 

Selv om antall kollektivreiser per innbygger skulle 

holdes uendret, ville en vekst i folketallet på 35 % til 

2030 innebære en tilsvarende og svært sterkt etter-

spørselsøkning, med tilsvarende behov for økt kapasitet 

og nye linjer. Mye tyder imidlertid på at reiseaktiviteten 

fortsatt vil øke, samtidig som miljø- og funksjonsargu-

menter taler for at kollektivtrafikken vil ta en større del. 

Ruters ambisjon er således høyere enn bare å ta trafikk-

veksten – vi skal også ta større andeler av den motori-

serte transporten. Rutetilbudet i 2030 er derfor dimen-

sjonert for å ta en trafikkvekst på minst 50 %. 

Dagens rammebetingelser er som følger: 

Trikk- og bussholdeplasser i Oslo sentrum har •	

allerede i dag for liten kapasitet, og vi sliter med 

dårlig fremkommelighet mange steder. 

På bybusslinjene er det trolig en begrensing for hvor •	

høy frekvens det er mulig å kjøre uten at det fører 

til lavere kvalitet på tilbudet (punktlighet og frakjø-

ringer). 

Lokaltogene har utfordringer knyttet til kapasitet i •	

rushtidene og nedslitt infrastruktur.

På metroen representerer fellestunnelen gjennom •	

sentrum en kapasitetsbegrensing som bør kunne 

løses fram mot 2030 ved å kjøre lengre tog og 

investere i nytt signalsystem, eventuelt med 

automatisk togframføring. I et lengre perspektiv 

trengs imidlertid en løsning som håndterer en vekst 

på mer enn 100 %. 

Tunge infrastrukturtiltak er nødvendige for å oppnå 

Ruters ambisjoner for trafikkutviklingen, og i en del grad 

mer omfattende infrastrukturtiltak enn det som ligger 

inne i foreliggende investeringsprogrammer. Videre er 

det god langsiktighet i å jobbe for god fremkommelighet 

for overflatetrafikken og bedre samordning av kollek-

tivtrafikken i knutepunkter og uten organisatoriske 

barrierer. 
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 3.6 
Kollektivtrafikkens rammer

Ruters virksomhet er avhengig av statlige så vel som 
lokale rammer og vedtak
Ansvaret for lokal kollektivtrafikk tilligger i utgangs-

punktet fylkeskommunene og Oslo kommune. Statens 

viktigste bidrag ligger i rammebetingelser gjennom 

fastsettelse av lover og forskrifter, og ikke minst 

kommunalt inntektsgrunnlag. Det lokale ansvaret øker 

fra 2010, når de fleste kollektivtrafikkinvesteringer 

overføres fra tidligere riksvei- til nytt fylkesveiansvar.

For togtilbudet har Staten valgt å opprettholde en 

direkte styring gjennom Samferdselsdepartementets 

tjenestekjøp fra NSB. Dette gjelder også det lokale togtil-

budet, som i det sentrale Østlandsområdet. 

Både stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner 

trekker opp positive mål for kollektivtrafikkens utvikling, 

og de senere årene har forståelsen for kollektivtra-

fikkens betydning for storbyenes funksjonsdyktighet og 

miljø vært økende. Planer og strategier i Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune legger opp til en klar 

styrking av kollektivtrafikkens rolle. Disse strategiene 

ligger – så langt de rekker – til grunn også for Ruters 

strategiarbeid. En sentral, gjennomgående ambisjon 

synes å være at kollektivtrafikken skal kunne ta det 

vesentlige av veksten i den motoriserte persontran-

sporten. 

Aksjonæravtale. Etableringen av Ruter som felles 

administrasjonsselskap fra 1.1.2008 er et konkret bidrag 

til en mer slagkraftig kollektivtrafikk i hovedstadsom-

rådet. Gjennom aksjonæravtalen har partene forpliktet 

seg til minst å opprettholde tjenestekjøpet uendret de 

første fire årene. Oslo kommune har prioritert å øke 

tjenestekjøpet vesentlig ut over dette, slik at det i 2009 

er på 1 330 mill kr. Sammen med Akershus fylkeskom-

munes tjenestekjøp på 503 mill kr, driftsmidler fra 

Oslopakke 3 og andre tilskudd utgjør samlet tjenestekjøp 

i 2009 2 171 mill kr, eller vel 40 % av Ruters omsetning.

Ved Oslo kommunes behandling av Ruters strate-

giske kollektivtrafikkplan K2009 la byrådet sterk vekt 

på å ta vare på verdiene i eksisterende nett for å sikre 

et funksjonelt tilbud for de reisende. Byrådet ønsket 

videre at neste strategiske plan, K2010, i større grad 

skal fokusere på forbedret kvalitet og effektivitet i 

kollektivtrafikken. Videre nevnes økt incitamentsdel i 

kontraktene, konkrete effektiviseringskrav til opera-

tørene for metro og trikk og fjerning av dobbeltfunksjoner 

mellom Oslo kommunes hel- eller deleide kollektivtra-

fikkselskaper.

Bystyret vedtok 11.12.2008 følgende:

Oslo bystyre fastholder enigheten om Oslopakke 3.1. 

Oslo bystyre understreker viktigheten av at oppfølgingen 2. 

av Ruters strategiske kollektivtrafikkplan sikrer en 

utvikling der kollektivtransporten øker sin trafikkandel 

på bekostning av bilbruk.

Byrådet bes komme tilbake til finansieringen av viktige 3. 

enkelttiltak og investeringsprosjekter, herunder 

prosjekter som ligger i alternativ Kursendring i Ruters 

strategiske kollektivtrafikkplan K2009, i forbindelse med 

de årlige budsjettforslagene.

Byrådets redegjørelse om K2009 – Ruters strategiske 4. 

kollektivtrafikkplan 2009–2025 – tas til orientering.

Akershus fylkeskommune har ikke behandlet K2009 

politisk. Administrativt er det blant annet gitt uttrykk for 

at K2010 bør være spisset med utgangspunkt i eksiste-

rende politiske og økonomiske rammer. En bør få frem 

oppnådde og forventede gevinster av sammenslåingen.

Arealplanmyndigheten tilligger i utgangspunktet Oslo 

kommune og de 22 kommunene i Akershus. Ruter ønsker 

en bedre samordning av areal- og transportplanleg-

gingen for større områder, som delregionene i Akershus. 

Slik samordning gir bedre rammer for utvikling av en 

attraktiv og samtidig økonomisk rasjonell kollektiv-

trafikk. 

Oslopakke 3 inneholder tiltak for 53,4 mrd kr før infla-

sjonskorrigering i løpet av 20 år. Driftsmidler til kollektiv-

trafikk gjennom Ruter kom i gang fra 1.8.2008, mens de 

store investeringsprosjektene i vei- og kollektivtrafikk-

tiltak starter med handlingsprogramperioden i Nasjonal 

transportplan fra 2010. Vi er gjennom Oslopakke 3 sikret 

årlige midler på minst 600 mill kr (2010) til forbedret drift 

og småinvesteringer og reinvesteringer. Hvilke summer 

som vil være til disposisjon for større investeringer i nye 

kollektivtrafikkprosjekter, er ennå ikke endelig avklart. 

Det lokale forslaget til Oslopakke 3 innebærer et årlig 

gjennomsnitt på ca 725 mill kr (2010). 

Det vises for øvrig til styringsgruppens forslag, som 

presentert 21.9.2009, og gjengitt i kapittel 6. Forslaget 

innebærer et årlig gjennomsnitt på 1 435 mill kr til 

kollektivtrafikken de første fire årene. 
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 3.7 
Kollektivtrafikkens muligheter

Høy samfunnsnytte av kollektivtrafikktiltak 
Kollektivtrafikken i hovedstadsområdet er i klar 

fremgang, samtidig som biltrafikken reduseres. Ruter 

tar markedsandeler. Samtidig finnes det store, foreløpig 

uutnyttede muligheter. Disse mulighetene gjør at Ruter 

er godt forberedt til å møte de oppgavene vi bør ha med å 

ta den økte etterspørselen som følger av en region i sterk 

vekst, og den økte markedsandelen som følger av mål om 

bedre miljøløsninger og en mer effektiv trafikkavvikling. 

Kapasitet og kvalitet kan forbedres relativt raskt ved 

tiltak som mer langsiktig og forutsigbar finansiering, 

klarere sammenheng mellom drift og investering og 

tydelige krav til resultater hos også ikke konkurranse-

utsatte operatører. For øvrig bør bedre forretningsmo-

deller, som eventuelt inkluderer full konkurranseekspo-

nering, kunne utløse betydelige midler som i så fall burde 

settes inn i økt kapasitet og kvalitet. 

Satsing på kollektivtrafikk har lett for å bli investe-

ringsorientert. Én ting er at fornyelses- og vedlikeholds-

behov kan lide under dette. Et annet forhold er at inves-

teringene ikke alltid settes inn først der driftsbehovene 

er størst, og ikke minst at en ikke alltid har materiell og 

driftsmidler til å ta tilgjengelig infrastruktur i effektiv 

bruk. Ruter har også i K2009 påpekt at både jernbanens 

og metroens tunneler i Oslo kan avvikle det doble av 

dagens trafikk, bare en har et effektivt signalsystem, nok 

vogner og driftsmidler til fulle toglengder på alle tog, 

og for metroens del også en utbedret Nationaltheatret 

stasjon. 

Tilsvarende raske resultater kan vi få ved mer omfat-

tende satsing på kundeorientert informasjonsteknologi.

Nytte av kollektivtrafikkinvesteringer. Spillereglene for 

beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet påvirker 

sterkt utviklingen av transportsystemet i Norge, og gir 

dermed også avgjørende rammer for Ruters virksomhet. 

I praksis er tidskostnader nokså dominerende på 

nyttesiden. Spart tid per kilometer tas imidlertid over 

tid igjen ved større aksjonsradius og økte reiselengder, 

og dermed økt transportarbeid. Selv om det er nytte i 

form av økt konkurransekraft for næringslivet ved en 

slik utvikling, har byspredningen klart negative miljø-

konsekvenser. Miljøkonsekvenser er for øvrig blant de 

aspektene som kan antas for lavt priset i norske standard 

nytteberegninger. 

Blant forhold som ikke er inkludert i kvantifiserte nytte-

beregninger, er økt produktivitet, endret bokvalitet, økt 

arbeidskrafttilbud og andre arealbruksvirkninger. Høyere 

utnyttelse ved nye banebaserte kollektivtrafikktilbud 

legger til rette for økt produktivitet og konkurranse-

kraft. Eksempler i vår region er Nydalen ved Ringbanen 

og Lillestrøm etter Gardermobanen. Foreløpige studier 

indikerer muligheter for å kvantifisere en mernytte i 

området 5–10 %. Men fortsatt vil det være nytteaspekter 

ved kollektivtrafikktiltak som ikke er tallfestet.

Særlig i storbyområdene har kollektivtrafikken 

muligheter for å bidra enda bedre til et mer funksjons-

dyktig, konkurransedyktig og produktivt samfunn. Økt 

bevissthet omkring disse forholdene – som en viktig 

supplering av miljøaspektene – bør bidra til at Norge 

utvikler samfunnsstyringsmodeller som bringer kollek-

tivtrafikksatsingen på nivå med de beste europeiske 

modellene.

Skatter, avgifter og regelverk. Sporveien og senere 

Ruter har arbeidet aktivt for å få hensyn til kollektivtra-

fikkens kapasitet, standard og fremkommelighet bedre 

inn i trafikkstyrende regelverk og håndbøker. Etter 

hvert er mye oppnådd innen Statens vegvesens ansvars-

område. Imidlertid ønskes raskere og mer konsekvent 

oppfølging av samferdselspolitiske mål i avgiftspolitikk 

og politiets prioriteringer.

Et av de vanskelige områdene som gjenstår, er skatt-

legging av arbeidsgiverbetalte månedsbilletter og tilsva-

rende. Ruter finner stadig dette klart målmotstridende, 

så lenge bilbrukere ikke beskattes for arbeidsgiverbetalt 

parkering. Vi anbefaler om nødvendig at gjennomførte og 

igangsatte utredninger videreføres i et bredt sammensatt 

utvalg, og at en i denne sammenheng også går gjennom 

erfaringene fra nærliggende land som praktiserer 

skattefrie månedsbilletter.

Fremtidens byer. Det statlig initierte samarbeidet om 

Fremtidens byer, som blant andre Oslo og Bærum deltar 

i, bør utvides, slik at en ved siden av de tekniske miljø-

aspektene tar opp andre sider ved bylivet, hva slags 

bysamfunn vi ønsker oss og hva slags rolle kollektivtra-

fikken skal ha utover å bidra til reduserte utslipp.
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Et kollektivtrafikkorientert byplangrep gir økt trivsel, bedre miljø og færre køer. Illustrasjon av muligheter i Storgata i Oslo. 
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 3.8 
Kollektivtrafikkens utfordringer

Monopolleverandører gir utfordringer for effektivitet 
og rolleforståelse
Effektiv bruk av offentlige midler handler om at trafi-

kantene og samfunnet skal få et best mulig kollektiv-

tilbud ut av hver krone som investeres i kollektivtran-

sporten. 

God effektivitetsutvikling er avhengig av klare roller 

og gjensidig oppgaveforståelse. I dag er situasjonen 

preget av manglende fokus. Operatørene ønsker også 

å være en aktiv samfunnsaktør, og bruker ressurser på 

dette. Samtidig har Ruter gått inn på områder som bør 

håndteres av operatørene. En slik situasjon øker selvsagt 

antall innspill og bredden i debatten. Imidlertid er det 

kostnadskrevende for alle deltakende parter, og kanskje 

mest alvorlig, det går ut over effektiviteten i utførelsen av 

kjerneoppgavene. Det trengs en bedre forretningsmodell. 

I juni 2009 kom det i stand rammeavtaler mellom 

Ruter As og henholdsvis Oslo T-banedrift AS og 

Oslotrikken AS, som plasserer ansvaret for viktige deler 

av kollektivtilbudet (f eks tilbudsutvikling, infrastruktur, 

markedsføring og kommunikasjon). 

Konkurranseeksponering. Utskillelsen av et adminis-

trasjonsselskap fra AS Oslo Sporveier i 2006 og etable-

ringen av Ruter i 2007, åpner muligheten for utskillelse 

av operatørselskapene i en eller flere enheter, og for 

konkurranseeksponering av alle driftsarter. Dagens 

organisasjonsmodell (dvs. overgangsløsningen) har 

iboende svakheter, som synliggjøres ved de årlige 

forhandlingene om driftsavtaler med de interne leveran-

dørene. Forhandlingene er lite reelle, fordi Ruter står 

for praktisk talt alle operatørens inntekter. Vi oppfatter 

imidlertid situasjonen slik at endelig organisasjon nå er i 

ferd med å komme på plass. 

Ruter anbefaler uavhengig av intern organisering at 

det startes opp en prosess for å finne en bedre forret-

ningsmodell, og som kan gi høyere ekstern og intern 

effektivitet. Denne prosessen kan eventuelt ende opp i 

konkurranseeksponering av skinnegående trafikk innen 

utgangen av 2011. Alternativet er, slik vi ser det, heller en 

integrert modell enn dagens overgangsløsning. Basert 

på Ruters øvrige erfaring med konkurranseeksponering, 

kan effektivitetsgevinsten ligge på 15–30 %. En slik 

besparelse bør reinvesteres i det samme tilbudet, i form 

av stadig flere avganger og høyere komfort.

Moderniseringsbehov. Det er dokumentert et stort behov 

for reinvesteringer i infrastrukturen for å opprettholde 

dagens standard, og ta igjen et opparbeidet etterslep. 

Moderniseringsbehovet er kvantifisert til over 4 milli-

arder kroner. Ruter oppfatter at det er bred enighet 

om nødvendigheten av slike tiltak, og det er vedtatt en 

betydelig økning i bevilgninger til infrastrukturmoderni-

sering de seneste årene. 

Av de største og viktigste pågående prosjektene er 

oppgradering og fornyelse av Kolsåsbanen, oppgra-

dering av stasjoner i Groruddalen og oppgradering av 

Lambertseterbanen og Holmenkollbanen. 

Tradisjonelt har det vært en utfordring å prioritere 

oppgraderinger av eksisterende anlegg parallelt med 

investeringer i nye. For å unngå at det oppstår nye 

vedlikeholdsetterslep er det viktig at investeringer i 

nye anlegg følges opp med avskrivninger som kan sikre 

senere vedlikehold og reinvestering av nybyggene.

Fremkommelighet. Buss og trikk har fortsatt ikke den 

prioriteten i trafikken som deres transportoppgaver 

og -kapasitet tilsier. En økt reisehastighet på 20 % i 

byområdet er et realistisk mål. Parallelt med flere 

kollektivfelt og mer aktiv signalprioritering trengs nye og 

mer offensive tiltak. Ruter anbefaler i denne sammen-

hengen videreføring av ideen om en bussbane langs 

Ring 3.

Oslopakke 3. I Oslopakke 3 er det for første gang avsatt 

bompengemidler til drift av kollektivtilbudet. Ruter 

har det koordinerende ansvaret for disponering av vel 

600 mill 2010-kroner til driftstiltak, småinvesteringer 

og reinvesteringer i Oslo og Akershus for perioden 

2008–2027. I den anledning er det sannsynligvis fornuftig 

at noe av driftsmidlene brukes til reinvesteringer i 

starten av programperioden, for å sikre et tilfredsstil-

lende nivå på infrastrukturen, mot at det kjøres et styrket 

tilbud på den oppgraderte infrastrukturen mot slutten av 

perioden. 

Oslopakke 3 er sannsynligvis Norges største 

samferdselssatsing noensinne, men det er nødvendig å 

påpeke at pakken ikke dekker de investerings- og moder-

niseringsbehovene som er nødvendige for å gi byen og 

regionen et kollektivtrafikktilbud basert på foreliggende 

vekstprognoser, og samtidig unngå at nye vedlikeholds-

etterslep dannes. 
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Ring 3 i Oslo er en viktig busstrasé, men med betydelige fremkommelighetsproblemer for bussene og lite trivelige stoppesteder og 
gangadkomster. Ruter har fremmet en idéskisse til bussbane, som illustrert her mot Sinsen. Andre steder følges andre  traseer enn 
bilveien der målpunktene tilsier det, f eks ved Økern. En bussbane vil være velegnet for høystandard superbusser. 
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 4.1 
Merkevare

Ruter. Enkelt for deg. Bra for alle.

Kollektivtrafikken i hovedstadsområdet må på solid 

grunnlag fremstå samordnet, helhetlig, tydelig og 

slagkraftig for å kunne ta markedsandeler fra biltra-

fikken. Dette er utgangspunktet for Ruters merkeva-

restrategi. Merkevarestrategiens oppgave er å forsterke 

eksisterende og fremtidige kunders preferanse for Ruter, 

slik at disse velger å reise kollektivt i størst mulig grad. 

Den skal bidra til å realisere visjonen «Jeg reiser helst 

med Ruter». 

Ruter er et nytt merkenavn som må gjøres kjent i 

markedet. Navnet og symbolet er særegent, noe som lett 

kan utnyttes i markedskommunikasjon. Ruter har mange 

kommunikasjonsflater som er med på å bidra til å skape 

høy oppmerksomhet og kjennskap til merkevaren. 

Ruter er den helhetlige tilbyderen av kollektivreiser 

og skal bidra positivt til de ulike operatørenes suksess. 

Samtidig skal operatørene bidra til at kundene opplever 

et tydelig, helhetlig og tilgjengelig tilbud før, under og 

etter reisen. Implementeringen av merkevarestrategien 

skjer i samarbeid mellom Ruter og operatørene.

Merkeløftet – Enkelt for deg. Bra for alle – skal skape en 

forventning i markedet til hva Ruter kan og skal levere, 

og skal være vår konkurransemessige fordel.  Overfor 

kundene kommer dette konkret til uttrykk gjennom 

trafikktilbud, trafikantinformasjon, kundeservice og 

reisegaranti. Internt skal merkeløftet hjelpe oss å holde 

riktig kurs, og tydeliggjøre hvilke forpliktelser vi har 

overfor våre kunder. Merkeløftet skal speile Ruters 

ambisjon om ønsket oppfatning blant de viktigste inter-

essenter, hvorav kundene står først i rekken. Ruter er 

en servicedrevet merkevare der de ansatte i hovedsak 

bærer merkevaren, ikke varene eller produktene.  Alle 

må derfor ta eierskap til Ruters løfte, enten de jobber i 

administrasjonen eller kjører på vegne av Ruter.

Merkeløftet dekker hensikten ved sammenslåingen av 

Sporveien og SL og er attraktivt både internt og eksternt. 

Det er relatert til de viktigste kjøpsgrunnene og forplikter 

til innovasjon i årene fremover. Merkeløftet er konkret og 

favner både den enkelte kunden og fellesskapet.

Merkevarearkitekturen er premissene for hvor mange 

merkevarer og identitetselementer kundene skal være 

eksponert for når de kjøper og bruker kollektivtra-

fikktjenester. Arkitekturen bestemmer også hvordan 

elementene skal virke sammen rent visuelt på alle typer 

kommunikasjonsflater. Valget av merkevarearkitektur tar 

utgangspunkt i «merkekjernen». Det vil si hva Ruter skal 

være for sine kunder – uttrykt i én kortfattet setning:

Et helhetlig og tilgjengelig kollektivreisetilbud i en pulse-

rende hovedstadsregion.

Med Ruter velger du det mest egnede transportmid-

delet for ditt behov. Ruters finmaskede rutenett, samt 

mangfold i transportformer gjør det tilgjengelig. Det skal 

være enkelt og effektivt å reise med Ruter. Informasjon 

og billetter er lett tilgjengelig. Ruter bidrar til at regionen 

fungerer, at mennesker møtes og at oppgaver løses. Vi 

opererer i hele hovedstadsområdet.

Med dette utgangspunktet jobbes det for å etablere 

Ruter som en samlende merkevare for nettverket av 

kollektivtrafikktilbud i regionen – en monolittisk merke-

arkitektur. Dette vil sikre at det er ett selskap som 

fremstår som ansvarlig overfor kundene, på tvers av 

driftsarter og geografiske skillelinjer. Dette er i tråd 

med intensjonene bak det å etablere et felles selskap 

for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, som var å tilby 

et helhetlig, sømløst og reisevennlig tilbud over hele 

regionen. Ruter-navnet og nettverksymbolet vil fortelle 

alle om ett og samme kollektivnett i hele regionen der 

Ruters kort og billetter gjelder.

Kollektivtrafikkens historie og kultur

Ruter har og tar ansvar for kollektivtrafikkens historie 

og kultur, og utnytter disse elementene konstruktivt i 

markedsføringen. Oppgavene ivaretas dels i samarbeid 

med interesseorganisasjoner, men det vil etter hvert 

melde seg behov for økte og profesjonelle ressurser. 

Tilstrekkelig plass til Sporveishistorisk museum er en 

utfordring.
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Enkelt for individet
Ruter gjør det enkelt for sine reisende å komme seg dit man 
vil. Ruter gjør stadige bestrebelser for å forenkle alle sider av 
kollektivtransporten.

Positivt for fellesskapet
Ved at Ruter bidrar til å øke andelen av kollektiv 
passasjertransport, skaper man en bedre fungerende region 
og et adskillig bedre miljø.

Ruter. Enkelt for deg. Bra for alle.
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 4.2 
Trafikantinformasjon

Riktig informasjon skal gjøre det enkelt å reise 
kollektivt for så vel faste som nye og tilfeldige kunder

En enkelt tilgjengelig kollektivtransport forutsetter 

et gjennomarbeidet og godt vedlikeholdt og oppdatert 

system for trafikantinformasjon. Behovene vil være ulike 

for daglige brukere og tilfeldig reisende, men konse-

kvensene av svikt vil uansett virke negativt på oppslut-

ningen om Ruters tilbud.

Skiltprogram. Kollektivtrafikken gir i mange sammen-

henger et uryddig inntrykk, kan fremstå som komplisert 

og uoversiktlig for mange, og være utfordrende å bruke 

og bevege seg i. Ruter har derfor tatt initiativ til et nytt 

trafikantinformasjons- og designprogram for kollek-

tivtrafikken i Oslo og Akershus (TID). Hovedmålet for 

prosjektet er å utvikle og implementere et program 

som gjør at kunden opplever kollektivtilbudet i Oslo og 

Akershus som helhetlig, tydelig og enkelt å forholde seg 

til. 

Skiltprogrammene som styrer trafikantinformasjon 

på stoppesteder og stasjoner i dag, ble utarbeidet 

på 80-tallet av Sporveien og SL, og har ikke i nevne-

verdig grad blitt videreutviklet. Gjennom TID vil vi få et 

nødvendig og etterlengtet løft, som vil legge til rette for 

at kollektivtrafikken fremstår ryddig, enkelt og attraktivt, 

og tar mer plass og synlighet i konkurranse mot bilbruk. 

TID skal bidra til å tilgjengeliggjøre kollektivtrafikken 

ved at det blir enklere å reise kollektivt, og at terskelen 

reduseres for å velge metro, buss, trikk, båt og tog 

fremfor bil. 

For å sikre optimal forankring, gjennomslag og 

fremdrift, og koordinering med andre relevante pågående 

prosjekter, er alle aktører med en rolle i kollektivtra-

fikken i Oslo og Akershus representert i prosjektets 

referansegruppe.

Krav til universell utforming gir retningslinjer for 

utvikling av trafikantinformasjonen, og bør brukes som 

en hjelp i utviklingsarbeidet. 

Ny teknologi. Informasjon og dialog med de reisende 

skjer i mange og ulike kanaler; visuell, lyd/tale, taktil, 

interaktivt og personlig. Ruter har ambisjoner om at 

enhver kanal skal gi korrekt og relevant informasjon, og 

skal i seg selv være en salgskanal for kollektivtrafikken. 

Ved å være synlig i byen og regionen på stoppesteder 

og stasjoner, ved informasjonssøyler, lehus, sanntids-

skilt, metroinnganger osv, bevisstgjøres eksisterende og 

potensielle kunder om at kollektivtrafikken er til stede og 

er et godt alternativ når transportbehov skal dekkes.

For å imøtekomme kundenes behov og forventninger 

til god, rask og relevant informasjon, vil Ruter sikre at 

relevante nyvinninger kommer den kollektivreisende 

til gode. Trafikanten jobber kontinuerlig med tekniske 

forbedringer på internett, wap, SMS mv., der særlig 

GPS-basert og kundetilpasset sanntidsinformasjon på 

mobiltelefon er blant de siste nyvinningene som vil være 

spennende å få tilrettelagt for bredere kundegrupper 

og gå kommersielt ut i markedet med. Et enda tettere 

samarbeid mellom Ruter/Trafikanten og operatørene vil 

bidra til bedre intern informasjonsflyt. 

Vel så viktig er det for Ruter å ivareta mangfoldet 

av kunder ved å legge til rette for den som f eks ønsker 

en-til-en-dialog, som forholder seg kun til trykt materiell 

eller som har spørsmål om kollektivtrafikken og ønsker 

et personlig svar. Kundene skal sikres god tilgjengelighet 

til rute- og prisinformasjon, oppfølging av klager og 

innspill til forbedringer, behandling av drosjerefusjon og 

reisegaranti, og håndtering av andre henvendelser.

Trafikanten. Ruter tilbyr kundeservice delvis gjennom 

internt kundesenter og delvis gjennom Trafikanten. 

Denne oppdelingen og rolledelingen er moden for 

gjennomgang, i samarbeid også med Trafikantens øvrige 

eiere. 

Ruters koordinerende ansvar for kollektivtrafikken 

i regionen, og erkjennelsen av at avvikshåndtering i 

trafikken ikke er god nok, ligger til grunn for etablering 

av en informasjons- og samordningssentral, nærmere 

omtalt i punkt 4.20.
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Nationaltheatret knutepunkt er eksempel på et område som trenger god trafikantinformasjon for å sikre at det skal være rimelig 
enkelt å finne fram.
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 4.3 
Miljø

I Oslo og Akershus utgjør transportsektoren den største 
miljøutfordringen. Dette gjelder viktige områder som 
lokal luftforurensning, støy, nedbygging av natur og 
ikke minst klimaendringer.

Et godt utgangspunkt for miljøriktige transportløsninger 

er å tilrettelegge samfunnet slik at de fleste av oss kan 

bo, arbeide, handle og ha våre fritidsaktiviteter i samme 

område, slik at vi ikke trenger å reise så langt. Dette 

handler utvilsomt om å utvikle attraktive og miljøvennlige 

byområder og tettsteder med aktiviteter som bidrar til at 

vi ønsker å oppholde oss i og bruke tilbudet i nærmiljøet. 

Deretter må det tilrettelegges for at nødvendige motori-

serte reiser kan foregå så miljøvennlig som mulig. 

Når en full trikk må stoppe for rødt lys, tilsvarer 

dette å stoppe en bilkø på 1,5 kilometer. At mange reiser 

sammen er utvilsomt miljøeffektivt. At mange reiser 

sammen vil også bidra til at vårt nærmiljø blir mer 

attraktivt ved at det blir tryggere, mindre barrierer, 

mindre kø og mindre forurensning. Ruters oppgave 

er nettopp å utvikle et attraktivt kollektivtilbud som 

bidrar til at mange reiser sammen. Et godt tilbud fra 

Ruter bidrar til at man kan la bilen stå eller leve uten 

bil. Omgivelseskostnadene per personkilometer er fire 

ganger høyere med bil enn kollektivt i vårt område.

Miljøteknologi. Ruter har også som en sentral oppgave å 

sørge for at kollektivtrafikken produseres så miljøvennlig 

som mulig. Dette innebærer blant annet å tilpasse 

tilbudet i forhold til etterspørselen. Der det er størst 

etterspørsel, vil det ofte være riktig å gi et elektrisk 

drevet skinnegående tilbud. 

Ruter må etterspørre og ta i bruk miljøvennlig 

teknologi. Eksempelvis gjenvinner våre skinnegående 

transportmidler bremseenergien. Tilsvarende teknologi 

vil de nærmeste årene også bli innført på busser (hybrid-

busser). Dagens busser er i praksis utstyrt med små 

renseanlegg for å redusere utslipp av lokal luftforu-

rensning. Ruter vil videreføre sin satsing med å fase 

inn nye busser med svært lave utslipp av lokal luftforu-

rensning. Nye lettere båter som anskaffes, har forbedret 

skrog og bedre motorteknologi og bruker mindre energi 

og har lavere utslipp.

Vår tids kanskje største miljøutfordring er klimaend-

ringene. Vi må dramatisk redusere våre utslipp fra bruk 

av fossil energi. Ruter legger derfor opp til å fase ut bruk 

av fossil energi frem mot 2020. Dette vil vi gjøre ved kjøp 

av fornybar elektrisk energi og fornybart drivstoff. 

Energieffektivitet. Høy energieffektivitet er et 

selvstendig poeng. De elektrisk drevne skinnegående 

transportmidlene kommer best ut. Metro har lavest 

forbruk med 0,18 kWh per personkilometer. Trikken 

ligger ca 20 % høyere, buss på det dobbelte og båt seks 

ganger høyere. Ruter vil legge betydelig vekt på energief-

fektivitet også i fremtidige prioriteringer av utviklingen av 

trafikktilbudet.

Biodrivstoff. Ruters busser har de senere årene tatt 

biodrivstoff i bruk. 20 busser benytter seg av bioetanol 

laget i Norge fra trevirke. Dessuten øker forbruket av 

biodiesel gradvis, og Ruter har allerede mange busser 

som har en innblanding av biodiesel høyere enn 5 %. 

Drivstoff laget av biogass fra kloakk, matavfall og 

annet organisk avfall produseres allerede i Oslo, og 

produksjonen i Oslo og Akershus vil øke i årene som 

kommer. Produksjonen vil om få år være stor nok til 

flere hundre busser. Ruter har en ambisjon om å ta i 

bruk denne biogassen til bussdrift.  Biogass vurderes 

i dag som det mest miljøvennlige drivstoffet. Dette 

skyldes blant annet at ved produksjon av biogass får man 

naturgjødsel som et restprodukt, som kan erstatte fossil 

kunstgjødsel. Dessuten hindrer man at avfallet råtner og 

produserer klimagasser.

Ruter vil også teste ut bruk av et fåtall hydrogen-

busser. Dette er basert på øremerket økonomisk støtte.

Kollektivtransporten representerer, selv når den 

kjører på fossilt drivstoff, en bedre miljøløsning enn at 

hver person kjører egen bil. Utfasing av fossil energi 

gir klart økte kostnader. Det blir feil om bedre miljøløs-

ninger skal finansieres innenfor dagens tilskuddsramme, 

dvs. med kutt i tilbudet fordi kjøringen blir mer kostbar. 

Ruter trenger bred og langsiktig støtte til miljøsatsingen. 

De økonomiske konsekvensene kan dels håndteres 

gjennom økt tjenestekjøp fra Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune. Men det bør ikke minst være et poeng 

for statlige støtteordninger at økt og bedre kollektiv-

transport i hovedstadsområdet har betydelige miljø- og 

klimavirkninger også i nasjonal sammenheng. Bedre 

miljøinnretning bør også være et mer konsekvent avgifts-

politisk moment.
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 4.4 
Priser og billetter

Forenkling fra 88 til 4 prissoner og ny billetteknologi

Ved etableringen av Ruter lå det en forventing om en 

bedre samordnet og mer slagkraftig kollektivtrafikk i 

Oslo og Akershus. Et vesentlig element i dette arbeidet er 

å forenkle pris- og billettsystemet i regionen, gjennom 

endringer i soner og billettslag. Omleggingen av 

systemet kombineres med ny teknolog ved nytt 

elektronisk billettsystem. Dette tilrettelegger for enkle 

betalingsløsninger, høy grad av selvbetjening og gjør det 

lettere å reise kollektivt også utenom tilvante reise-

mønstre. 

Dagens prissystem i Osloområdet er en kombinasjon 

av enhetstakst i Oslo, sonetakst i Akershus (kombinert 

med lokaltakst for korte reiser) samt kilometertakst for 

NSB-reiser til og fra stasjoner utenfor Akershus. Med om 

lag 26 milliarder kombinasjoner av sonerelasjoner og 

billettslag er det åpenbart et potensial for forenkling.  

Ny prisstrategi. Ruter anbefalte i desember 2008 en ny 

prisstrategi overfor Oslo kommune og Akershus fylkes-

kommune. Anbefalt alternativ A3 innebærer at dagens 88 

soner erstattes med 4 store soner, slik at de aller fleste 

av dagens kunder er innom kun én eller to soner på sine 

daglige reiser. Forenklingen er mulig ved primært å ta 

hensyn til de store trafikkstrømmene i Oslo og nabokom-

munene, som reiser i én, to eller høyden tre av dagens 88 

soner. Tilsvarende legges mindre vekt på svakt trafik-

kerte relasjoner i de ytre delene av Akershus og på 

hensyn til f eks lik pris for sammenlignbare reiselengder.

Bare en liten andel av de reisende (5 %) vil i fremtiden 

måtte betale mer enn to soner. Sammenlignet med 

dagens priser er det de som reiser lengst som får størst 

prisfordel, uten at det slår særlig ut på totalinntektene, 

fordi reisevolumet er relativt sett lite. Bærum øst er 

innlemmet i Oslosonen, bl.a. for å tilrettelegge for 

selvbetjente løsninger i hele banenettet, samt å fjerne 

dagens upraktiske sonegrense på fylkesgrensen i vest. 

Utjevning av prisnivået mellom Oslo og Akershus er 

en forutsetning for forenkling og harmonisering av 

regionens priser. Gitt at oslotrafikantene ikke skal betale 

mer, for på den måten å oppnå tilstrekkelig utjevning, 

kreves et økt tilskudd fra Akershus i størrelsesorden 200 

mill kr.  Ruter har også utredet priskonsekvenser av 

alternative tilskudd, f eks ca 100 mill kr. 

Alle berørte parter synes enige om at dagens 

prissamarbeid mellom Ruter, NSB og nabofylker på 

Østlandet skal beholdes og videreutvikles. Kundene skal 

møte ett prissystem, uavhengig av driftsart og selskap. 

Endringer i Ruters pris- og sonesystem har konse-

kvenser også ut over Oslo og Akershus. Dette gjelder ikke 

minst samarbeidspartnerne NSB, Østfold kollektivtrafikk 

og Vestviken kollektivtrafikk (på vegne av Buskerud 

fylke). Særlig for NSB vil det være utfordrende at 

prisnivået  for enkeltreiser er markert lavere for reiser til 

og fra Oslo innenfor enn utenfor Akershus’ ytre grense. 

Dette gjelder uavhengig av at prisdifferansen mellom 

Ruter-priser og ordinære NSB-priser forutsettes 

kompensert økonomisk. Innføring av en ny regional 

prisstrategi som gir en mer konkurransedyktig kollektiv-

trafikk, omfattes også av interesse fra Samferdselsde-

partementet ut fra så vel overordnede samferdselspoli-

tiske mål som tjenestekjøper for togtilbudet. Et statlig 

økonomisk bidrag til gjennomføring av det forenklede 

prissystemet, og spesielt den delen som kommer 

togreisende til gode, er ønskelig og vil bidra til oppfyl-

lelse også av nasjonale mål. 

Elektronisk billettering. Ruter har nå kjøpt oslodelen av 

nytt elektronisk billettsystem av Kollektivtransportpro-

duksjon AS for 261,5 mill kr. Dermed får Ruter hånd om 

drift og forvaltning av elektronisk billettsystem i både 

Oslo og Akershus. Når Ruter nå overtar systemet, er det 

basert på en vurdering av at selskapet, som ansvarlig for 

lansering av elektronisk billettering overfor kundene, i 

fortsettelsen best vil kunne håndtere de utfordringene 

som fortsatt er knyttet til systemet. Fokus vil være å 

sikre gode kundeopplevelser samt økonomisk trygghet 

og forutsigbarhet  for selskapet 

Innføringen av elektronisk billettering er krevende, 

for både Ruter, frontpersonalet og kundene. Omleggingen 

skjer derfor trinnvis, med mulighet for optimalisering for 

hver ny målgruppe og hvert nytt billettprodukt som 

innlemmes i systemet. Elektroniske billetter er tatt i bruk 

av noen kundegrupper og videre gjennomføring skjer 

med kundenes erfaringer og interesser som ledestjerne.

Videre utviklingsmuligheter og nye bruksområder for 

elektronisk billettering, med ytterligere økt kundenytte 

som mål, utredes når de nå forutsatte funksjonene er 

endelig på plass. 
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Utdrag fra foreslått pristabell

Enkeltreise fra Flexus 30 dagers billett Ekstra tilskudd 
(mill 2010-kr)1 sone 2 soner 3 soner 1 sone 2 soner 3 soner

24 37 50 650 1070 1490 0

24 37 50 620 1040 1460 49

24 37 50 590 1010 1430 98

23 35 47 570 990 1410 196



K 201054

 4.5 
Arealbruk og kollektivtrafikk

Utvikling av stasjonsbyer bør stå sentralt

Det er Ruters oppgave å tilby et attraktivt og miljøvennlig 

kollektivtrafikktilbud i større deler av hovedstadsom-

rådet. Suksess er imidlertid avhengig av samspill med 

et kollektivtrafikkorientert arealplangrep. Ved enhver 

utbygging bør en først undersøke om og hvordan området 

kan betjenes kollektivt. Dersom kollektivtrafikk i stedet 

skal være et reparerende tiltak etter en planlegging 

og utbygging på biltrafikkens premisser, blir resultatet 

aldri godt, og ikke i samsvar med de målene som settes i 

overordnede planer.

Knutepunkter. En miljømessig effektiv lokalisering av 

arbeidsplasser og boliger er nødvendig for å begrense 

det totale transportomfanget og oppnå høye kollektivtra-

fikkandeler. Dette krever blant annet et bedre samspill 

mellom arealutviklingsplaner og kollektivtrafikkplaner, 

både på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Følgende 

plangrep bør legges til grunn:

Konsentrasjon av utbyggingen til Oslo sentrum og •	

indre sone og prioriterte knutepunkter i Oslo og 

Akershus.

Sentralisert plassering av arbeidsintensivt næringsliv •	

er av særlig viktighet, også fordi det da er lettere å få 

etablert en restriktiv parkeringspolitikk.

Boliger og arbeidsplasser plasseres i eller mellom •	

allerede utbygde områder, slik at det naturlig legges 

til rette for effektive kollektivtrafikklinjer med høy 

frekvens. 

Oslo kommune og gradvis også kommunene i Akershus 

slutter seg i utgangspunktet ofte til disse prinsippene. 

I praksis er imidlertid stadig bilen i alt for stor grad 

en premiss i planleggingen, og det er fremdeles en 

manglende forståelse for hvilken arealutvikling som er 

nødvendig for å kunne etablere et kollektivtilbud som kan 

konkurrere effektivt med bilbruk. Isolerte utbyggings-

områder, uten sammenheng med etablerte strukturer, 

og samtidig uten tilknytning til kollektivtrafikknettet, 

bør søkes unngått. Uheldige eksempler er Pepperstad 

skog i Vestby og Neskollen i Nes. Områder som er utbygd 

med blindveier, blant annet for å unngå gjennomgangs-

trafikk med bil, kan få grunnlag for et bedre busstilbud 

ved sammenhengende bussveier. Et eksempel på hvor 

det kan bygges slik bussvei er mellom Heksebergåsen i 

Sørum og Vardeåsen i Skedsmo.

Togets rolle. Satsing på utvikling av det regionale togtil-

budet er en avgjørende betingelse for en effektiv, konkur-

ransedyktig hovedstadsregion med bærekraftige trans-

portløsninger. Nytt dobbeltspor i vest og det kommende 

nye dobbeltsporet til Ski må sikres optimal nytte. Ruter 

legger til grunn at NSBs 2012-plan er starten på en 

utvikling hvor vi også sikres et høyfrekvent og kapasi-

tetssterkt togtilbud på den nye infrastrukturen. Lokalt 

og regionalt må vi følge opp for å utnytte mulighetene. I 

noen grad kan det skje ved omlegging fra buss til tog ved 

mating. Det viktigste grepet som kan gjøres, er imidlertid 

konsekvent å satse på at den betydelige befolknings- 

og arbeidsplassveksten som ventes i regionen de 

kommende tiårene, konsentreres om stasjoner ved 

jernbanen i Akershus – stasjonsbyer – og tilsvarende ved 

banestasjoner i Oslo og bysonen for øvrig. Dermed vil 

kollektivtrafikkens konkurransekraft styrkes betydelig, 

samtidig som baneandelen av kollektivtrafikken øker.

Jordbruksarealer. Jernbanen og stasjonene er av 

naturlige årsaker i stor grad etablert i jordbruksområder. 

Ved stasjonsbyene som har fått eller vil få et moderne 

togtilbud, bør en imidlertid søke økt nytte av så vel de 

betydelige investeringene som større ressurser til 

togdrift. Dette kan skje ved å vurdere styrt utbygging av 

boliger og arbeidsplasser også på jordbruksarealer, og 

da som utvidelse eller etablering av stasjonsbyer. 

Naturlige eksempler på muligheter for en slik politikk 

har vi ved Østfoldbanens relativt nye dobbeltspor mellom 

Ski og Moss. For de to knutepunktstasjonene Vestby 

og Ås bør det være særlig aktuelt å satse mer aktivt på 

stasjonsbyer med en stor del av trafikkgrunnlaget i gang- 

og sykkelavstand fra stasjonen. Tilsvarende utbyggings-

mønster kunne prioriteres på Romerike, både for Hoved-

banen og en oppgradert Kongsvingerbane. Ruter forstår 

at avveiningene omkring utbyggingsmønster inneholder 

mange aspekter og at det ikke finnes enkle svar, men vil 

invitere til samarbeid om utredning om hvilken arealbruk 

som samlet sett er best miljøpolitikk.

I bysonen er det vesentlig at tilrettelegging for høy 

utnyttelse i sentrum med Fjordbyen og i knutepunkter 

som Lysaker, Majorstuen, Økern og Bryn fortsetter, i 

samspill med videreutvikling av det banebaserte kollek-

tivtrafikktilbudet.
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Ås stasjonsby, hvor vi i dag kan se toget i åkeren, bør utvides også på dyrket mark (øverst). Jessheims offensive byplan (nederst)
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 4.6 
Sikkerhet og trygghet

Sikkerhetspolitikken bygger på en nullvisjon

Grunnlaget for sikkerhetspolitikken er at ingen skal 

miste livet eller bli alvorlig skadd på grunn av Ruters 

virksomhet.

Ruters ansvar er gjennomgående og overordnet, og 

kommer primært til uttrykk gjennom økonomiske priori-

teringer, planløsninger og de sikkerhetskravene som 

stilles til operatørene. 

Regelverk. Operatørene er underlagt sikkerhetsbestem-

melser i respektive lov- og regelverk. Baneoperatørene 

følger jernbaneloven med forskrifter, mens bussdriften 

er underlagt veitrafikkloven og båttrafikken sjøfarts-

loven. Som samordningsorgan kan Ruter konstatere at 

lovreguleringen bygger på til dels ulike prinsipper og har 

ulikt ambisjonsnivå på de tre områdene. Videre kan vi 

savne mekanismer som sikrer best mulig total sikkerhet 

sett i forhold til ressursinnsatsen, på tvers av drifts-

arter og myndighetsområder. Spesielt for busstrafikk 

i byområder kan det være grunnlag for at Ruter tar 

initiativ til en gjennomgang som blant annet innebærer 

en tilnærming til de risikoanalysene og -kravene som 

gjelder for banetrafikk. Det sikkerhetsansvaret som 

så vel bestiller som operatør har overfor kundene, er 

antakelig ikke godt nok reflektert i det regelverket som i 

dag følger direkte av veitrafikkloven.

Høyt sikkerhetsnivå. Kollektivtrafikken i hovedstadsom-

rådet har et høyt sikkerhetsnivå, og sannsynligheten for 

alvorlige ulykker er følgelig lav. I 2008 mistet én person 

livet (trikkeulykke), mens i alt fem ble alvorlig skadd (én 

trikk, to metro og to buss). Av de i alt seks var én person 

passasjer, som ble skadet ved fall om bord i trikk.

Samtidig føler kundene at kollektivtrafikken er 

svært sikker og trygg. På dette området ligger Oslo 

og Akershus også relativt godt an i nordisk/europeisk 

benchmarking.

Trygghetsaspektet stadig viktigere for kundene

Mens sikkerhet er konkret målbart og følges av krav 

og regler, er trygghetsaspektet i høy grad også følel-

sesbetont. Opplevd og følt trygghet kan raskt bli et mer 

avgjørende kvalitetsaspekt og dermed en enda viktigere 

konkurransefaktor for kollektivtrafikken enn det vi 

erfarer i dag. Her kan det være spesielt nyttig å høste 

internasjonale erfaringer og ta konsekvenser av dem 

før problemene blir mer uhåndterbare. Sporveien og 

den daværende T-baneorganisasjonen deltok tidligere 

i et prosjekt tilknyttet den internasjonale kollektivtra-

fikkorganisasjonen UITP. Arbeidet vil bli søkt videreført i 

hensiktsmessig form.

Tagging, graffiti og annet hærverk er blant forhold 

som gjør at kundene føler kollektivtrafikkens omgivelser 

utrygge. Ruter anbefaler i prinsippet en nulltoleranselinje 

på dette området, og vil gi prioritet til rask istandsettelse 

dersom skade skjer.

Ruter skal sørge for at kundene er og føler seg trygge 

når de reiser med bane, buss og båt hele driftsdøgnet. 

Trivelige omgivelser, strøkent vedlikehold, god belysning 

og avpasset tilstedeværelse er viktige virkemidler for 

å skape trygghet. Alle vogner og utvalgte stasjoner og 

stoppesteder skal utstyres med trygghetskamera.
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 4.7 
Tilbudsstandard

Standarden differensieres
Kollektivtrafikken har tre hovedoppgaver:

Gi mobilitet til alle, uavhengig av bilhold og førerkort.1. 

Bidra til et funksjonsdyktig samfunn ved effektive 2. 

transportløsninger, og lite køer og forsinkelser.

Tilby mer miljøriktige transportløsninger enn bilbruk.3. 

De løsningene kollektivtransporten tilbyr, varierer, eller 

bør variere, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. 

I Oslo og sentrale deler av regionen for øvrig har kollek-

tivtrafikken vesentlige oppgaver ut fra alle tre formål. 

I utkantstrøk er mobilitet stadig et poeng, mens køpro-

blemene er få og miljøbegrunnelsen svakere. 

Selv om alle innbyggere tilbys mobilitet, bør valg 

av løsning tilpasses befolkningstetthet og avstander til 

viktige målpunkter. I grisgrendte strøk er bestillingstran-

sport med minibusser eller taxi ofte mer tjenlig enn faste 

bussruter med lav og varierende frekvens, både ut fra 

brukerinteresser og hensyn til kostnadsomfang.

I Oslo og øvrige sentrale deler av regionen er hensyn 

til samfunnsøkonomisk effektivitet et viktig argument for 

kollektivtransport og økte kollektivandeler. Ikke minst 

Statens vegvesen påpeker at overføring av bilreiser til 

kollektivtrafikk er det mest effektive tiltaket når målet er 

å redusere køer og forsinkelser, og dermed øke nærings-

livets konkurranseevne og befolkningens velferd. 

Miljø- og ikke minst klimaargumentet står stadig 

mer sentralt i begrunnelsen for økte kollektivandeler. 

Virkningene er aller best der kollektivtrafikktilbudet har 

en høy utnyttelse. Dette gjelder både i de sentrale delene 

av regionen og for godt belagte rushtidsruter til og fra de 

ytre delene av Akershus.

Med begrensede ressurser er det et åpenbart poeng 

at innsatsen konsentreres om områder, strekninger og 

tidsperioder hvor forholdet mellom nytten og de samlede 

kostnadene er gunstigst mulig, ut fra de skisserte 

målene. Ruter legger opp til at vi i kommende planer for 

trafikktilbudet og nye anbudspakker vil definere et grunn-

tilbud for delregioner og kommuner basert på følgende:

Bysonen. Kollektivtrafikken skal være tjenlig for de 

fleste formål og ha en standard som gjør det praktisk 

mulig å basere seg på en bilfri livsstil. Fullt driftsdøgn og 

vanligvis minst 15 minutters frekvens, høyere i indre by 

og der det ellers er godt trafikkgrunnlag. Nattbuss hele 

uken utredes. Miljøstandarden skal ta hensyn også til 

lokalmiljøet. 

Forstadssonen. Kollektivtrafikken skal være godt 

tjenlig for arbeids-, skole- og servicereiser på vanlig 

dagtid. Grunntilbudet bør minst ha halvtimesrute, høyere 

der det er godt trafikkgrunnlag.

Bygdesonen. Utenom de klart spredtbygde områdene 

skal det være et oslorettet arbeidsreisetilbud. Der det er 

et rimelig godt trafikkgrunnlag, tilbys for øvrig times-

ruter på vanlig dagtid til nærmeste tettsted/knutepunkt. 

Øvrig reisebehov kan normalt dekkes ved skoleruter 

og bestillingstransport. For byområdet Jessheim med 

Gardermoen og Kløfta bør tilbudet bygges opp som i 

forstadssonen. 

Kvalitetsarbeid. Trafikktilbud videreutvikles fra enkelt-

linjer til et ruternett som skal være sikkert, trygt, 

punktlig, komfortabelt, fattbart og strøkent. Dette skal gi 

seg uttrykk også i høy kundetilfredshet. 

Kundene legger vekt på punktlighet og frekvens, 

områder hvor kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 

ikke kommer spesielt godt ut. Dette gjelder både ved 

rangering hos oss og i benchmarking med øvrige 

nordiske hovedsteder og et par andre europeiske 

byområder. Videre er informasjon ved forsinkelser, 

omlegginger og innstillinger stadig et svakt punkt. 

Oslofolks vurdering av prisen (valuta for pengene) er blitt 

markert bedre etter prisreduksjonen på månedsbilletter 

i 2008. Befolkningen i Oslo og Akershus føler gjennom-

gående at det er trygt og sikkert å reise kollektivt, og 

troen på kollektivtrafikkens rolle i samfunnet er stor.

Ruter vil ha fokus på punktlighet i samarbeidet med 

operatørene. Gjennomføringen av trafikantinforma-

sjons- og designprogrammet vil gjøre det klart enklere 

å orientere seg i kollektivtrafikken, samtidig som 

omgivelsene blir triveligere. Etablering av en trafikk-

sentral for bedre å håndtere avvik bør gi resultater.

Det har vært en uheldig tradisjon for å akseptere 

nesten-riktige løsninger når det gjelder vedlikeholds-

standard og informasjonsskilting, til dels også punkt-

lighet. Krav til gjennomføring av fastsatt kvalitet skal 

stå sentralt i oppfølgingen av operatører og leveran-

dører og dermed være tilknyttet incentiver. I den store 

sammenhengen er de økonomiske konsekvensene ofte av 

marginal karakter. Og en vil heller aldri komme noen vei i 

kvalitetsarbeidet dersom alle store problemer skal være 

løst før en kan gå løs på de litt mindre utfordringene.
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Prinsipper for kollektivbetjening i Ruters område (øverst).  
Kundenes vurdering av ulike kvalitetselementer ved kollektivtilbudet (nederst).

Antall avganger

Viktighet

Punktlighet

Mulighet for sitteplass

Transportmiddelets komfort

Reisetiden fra dør-til-dør

Ventetiden ved bytte mellom transportmidler

Mulighet for å reise direkte uten overgang/bytte av transportmiddel

Gangavstand fra bosted til stasjon/holdeplass

Gangavstand fra arbeidsplass/skole til stasjon/holdeplass

Informasjon om forsinkelser på holdeplass /stasjon

Beskyttelse mot vær og vind på holdeplass/stasjon

Prisen på kollektivreisen
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 4.8 
Effektivisering

Potensial for ekstern og intern effektivisering 

Ruters oppgave i effektiviseringssammenheng er å 

definere et effektivt, kunderettet tilbud og sørge for 

markedsføring og billettinntekter, slik at en i sum får en 

optimal utnyttelse av det offentlige tjenestekjøpet. Ruter 

kan levere: 

Et optimalt rutenett, som setter ressursene inn der de •	

gjør størst nytte. 

Informasjon og profilering som gir enklere tilgang til •	

kollektivtrafikken. 

Samarbeid med andre aktører for å gi et komplett •	

tilbud, eksempelvis NSB, ekspressbussnæringen og 

nabofylkenes kollektivtrafikkorganer. 

Et prissystem som bidrar til å gjøre det enklere å •	

reise kollektivt og sikrer inntektene. 

Styring av operatører og infrastrukturutbyggere mht. •	

økonomi og kvalitet. 

Operatørenes oppgaver er så kostnadseffektivt som 

mulig å produsere gitt volum til gitt kvalitet, samt å bidra 

med aktiv deltakelse i samspill med Ruter om forbe-

dringer innenfor eget område. Mye er oppnådd, og som 

eksempler nevnes forbedret pålitelighet på metroen og 

bedre ressursutnyttelse på trikken, ved innføring av økt 

frekvens («rullende fortau»).

For å ivareta oppgavene enda bedre trenger Ruter og 

operatørene mer informasjon om hvor kostnadseffektivt 

Oslos kollektivtrafikk drives. For buss- og båttrafikken 

opererer vi for tiden i et velfungerende marked for kjøp av 

tjenester, med et tilstrekkelig antall aktører som sikrer at 

en riktig markedspris oppnås ved utlysning av nye anbud. 

Skinnegående trafikk er ikke konkurranseeksponert, 

og dermed trengs andre metoder for å holde følge med 

kostnadsutviklingen. 

Forprosjekt. Ruter har gjennomført et forprosjekt vedrø-

rende effektivitet og organisering, hvor svenske og tyske 

konsulenter har gjort en sammenligning av sentrale 

nøkkeltall for den skinnegående trafikken i Oslo mot 

sammenlignbare byer i utlandet. Noen sentrale funn: 

Trikkens effektivitet er lavere enn i sammenlignbare •	

byer. Dette henger primært sammen med at trikken i 

Oslo har et svakt trafikkvolum å fordele høye system-

kostnader på. 

Metroens effektivitet er også noe svakere enn •	

sammenlignbare byer, men er langt bedre enn 

trikken. Spesielt førerkostnadene og vedlikeholds-

kostnadene trekker ned effektiviteten. For metro kan 

det synes som om lav kvalitet er hovedutfordringen.

Det betales relativt mye i vognleie, men dette må sees •	

i sammenheng med at leien også finansierer framtidig 

vognfornyelse.

Det opereres med en høyere vognreserve enn hva •	

som er vanlig i sammenlignbare byer.

Det gjennomførte arbeidet er et forprosjekt, og Ruter vil 

ta initiativ til at arbeidet følges opp med en fase 2 hvor 

funnene kvalitetssikres, og det identifiseres forbedringer 

som kan implementeres raskt og gi positive bidrag 

selv på kort sikt. Operatørene har en naturlig rolle i 

prosjektet. Basert på dette arbeidet bør det dessuten 

etableres en hensiktsmessig, løpende måling av nøkke-

lindikatorer for å følge opp effektivitetsutviklingen.

Konsulenten har også vurdert om vår organisering 

av kollektivtrafikken er hensiktsmessig, spesielt i lys av 

ny EU-forordning nr. 1370/2007 om offentlig persontran-

sport på jernbane og vei. Potensialet ved omorganisering 

vurderes som stort, tatt i betraktning den svake effek-

tiviteten. EU-forordningen trer i kraft i desember 2009, 

og fastslår konkurranseutsetting som grunnprinsipp 

med visse unntak. Ett av unntakene er interne kjøp (dvs. 

tildeling av kjøreavtaler til egne selskaper). Konsulenten 

mener at det trolig vil kunne regnes som interne kjøp når 

Ruter kjøper tjenester fra kommunens metro- og trikke-

selskaper for kjøring i Oslo, og dermed ha hjemmel for å 

unnlate konkurranse, gitt høy risiko for operatøren ved 

inntektsansvar eller høye incentiver. Om samme unntak 

kan gjelde for drift i Akershus, er mer tvilsomt og krever 

i tilfelle videre utredning. Ved interne kjøp kreves innsyn 

og transparens i kostnadselementene i kontraktene, og 

dette tilsier fokus på enhetskostnader og nøkkeltall i 

tiden fremover.

Forretningsmodell. En mer effektiv forretningsmodell 

med klare roller vil være et bidrag til bedre kvalitet og 

høyere produktivitet. Dersom konkurranseutsetting 

velges, legges det normalt til grunn at tilbudet fortsatt er 

under full offentlig kontroll og eierskapet til infrastruktur 

og vogner beholdes. Ansattes avtaler og rettigheter er 

beskyttet ved lov om virksomhetsoverdragelse.
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 4.9 
Tilgjengelighet for alle

Universell utforming er utfordrende, men nødvendig 

Kollektivtrafikken skal så langt det er praktisk mulig 

være tilgjengelig for alle. Dette følger av kollektivtra-

fikkens idé, og er nå slått fast i ny diskriminerings- 

og tilgjengelighetslov, som etter hvert følges opp i 

forskrifts- og regelverk. Tilgjengeligheten skal sikres 

ved midlertidig eller varig funksjonshemming og for 

eksempel for reisende med barnevogn. Virkemiddelet 

er å følge prinsippene for universell utforming for hele 

reisekjeden. Etter hvert har vi fått tekniske løsninger og 

hjelpemidler som gjøre det enklere å følge opp tilgjenge-

lighetskravene uten prohibitive kostnader. Men fortsatt 

trengs det betydelige investeringer, økte årlige drifts-

midler og ikke minst mental omstilling til nye priorite-

ringer og rutiner.

Ruter legger vekt på følgende tiltaksgrupper:

Utvikling av interne styrings- og rapporterings-1. 

systemer som er nødvendig for at effekten av øvrig 

innsats skal bli mest mulig målrettet.

Bedre tilgjengelighet til ruteinformasjon. 2. 

Oppgradering av fysisk tilgjengelighet til de enkelte 3. 

driftsarter etter nytte-/kostnadsvurderinger.

Investeringsbehov. Ruter har foretatt en kartlegging av 

tiltaksbehov med økonomiske konsekvenser. Behovene 

summeres til 1,8 milliarder kroner.

Vel én milliard gjelder buss, fordelt jevnt på Oslo 

og tettsteder og ellers tungt trafikkerte stoppesteder i 

Akershus. Knapt 500 millioner trengs til metro, inkludert 

sporjustering, ca 60 millioner på trikk, 30 millioner til 

båter og brygger, 20 millioner til billettautomater og ca 10 

millioner til informasjon og diverse.

For å sikre en holdbar gjennomføring av tilgjengelig-

hetsstrategien bør Ruter først arbeide med utvikling av 

systemer og kompetanse, kartlegging og informasjon. 

Økt tempo i gjennomføring av tiltak er først hensikts-

messig etter at disse grunnleggende forholdene er på 

plass, ikke minst for å sikre kvaliteten i drift og vedli-

kehold. Utbedringsprogrammet for de nærmeste årene 

består derfor av tiltak som allerede er forberedt eller 

igangsatt.

Busstilbudet utvikles slik at det blir full tilgjengelighet 

på stamruter og i alle tettsteder. Stoppesteder med mye 

trafikk prioriteres. Områder med lite trafikk betjenes 

anropstyrt med materiell som gir tilgjengelighet for alle 

uten infrastruktur i form av høye holdeplasser. Status i 

2010 vil være at det i Oslo er utbygd ca 100 holdeplasser 

med høystandard på to linjer og at noen få holdeplasser 

har fått tilsvarende standard i Akershus. 

Trikkenettet videreutvikles til alle holdeplasser får 

høystandard. Nybygging skal inkludere ledelinjesystem. 

Ledelinjer på eksisterende høystandardholdeplasser 

legges ved generelt vedlikehold eller etter at øvrig 

utbygging er gjennomført. Eldre vogner uten laventré 

skiftes etter hvert ut. Status i 2010 vil være at over 

halvparten av holdeplassene har fått høystandard og at to 

av linjene betjenes fullt ut med trikker som gir tilgjenge-

lighet. Øvrige holdeplasser kan utbedres innen 3–4 år. 

T-banen har behov for sporjusteringer, generell stasjons-

oppgradering med ledelinjer, informasjon og belysning, 

og økt tilgjengelig for bevegelseshemmede med heis som 

hovedtiltak, og lange slakere ramper der hvor det ligger 

godt til rette for det. Status i 2010 vil være at det ofte er 

manglende tilgjengelighet til stasjonene fordi rampene 

er for bratte (1:10) og fordi det er varierende og for stor 

avstand mellom vogner og plattformer.

Båt. Nye båter i nesoddsambandet har sammen med 

bryggeutbedringer og ny terminal på Nesoddtangen gitt 

dette tilbudet et tilgjengelighetsløft. For øybåtene stilles 

det krav i nye anbud, samtidig som det søkes samarbeid 

om mer tilgjengelige brygger og gangveier. 
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Manglende tilpasning mellom vogn og plattformkant er et tilgjengelighetsproblem på flere metrostasjoner (Nationaltheatret). 
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 4.10 
Fremkommelighet og gatebruk

Mål om 20 % økt reisehastighet i byområdet

Trikk og buss i Oslo og Akershus har lavere prioritet i 

trafikken enn i tilsvarende byområder i Europa som det 

er naturlig å sammenligne med. 

For å få gjennomslag for mer funksjonelle og miljø-

riktige trafikkløsninger trengs det et konstruktivt 

samspill mellom myndigheter og myndighetspersoner 

som kontrollerer de aktuelle virkemidlene. For politiske 

myndigheter gjelder dette på to nivåer. På statlig nivå 

er fastsettelse av lov og forskrift vesentlig, inkludert 

politiets håndhevelse av trafikkregulerende skilt. På 

lokalt nivå, som i bystyret i Oslo og kommunestyrene 

i Akershus, skapes rammene for kollektivtrafikkens 

fremkommelighet blant annet ved planer etter plan- og 

bygningsloven og trafikksaneringsplaner.

For å få til bedre fremkommelighet er det nødvendig 

at en konsekvent prioriterer kollektivtrafikken. Det betyr 

at bilen må få mindre prioritet enn den har i dag. 

Planer for bedre fremkommelighet. Ruter har som 

mål å øke reisehastigheten for trikk og buss med 

20 % i rushtidene i forhold til referansetidspunktet 

vinteren 2002/2003. Målet ble i 2003 fulgt opp av 

Samferdselsdepartementet gjennom en handlingsplan 

for fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og 

Akershus. 

Utfordringen i fremtiden blir å sikre kollektivtrafikken 

traseer der fremkommeligheten er forutsigbar, punkt-

ligheten god og reisehastigheten konkurransedyktig i 

forhold til bil. Det vil si at der kapasiteten ikke er stor nok 

i rush til at kollektivtrafikken kan kjøre uhindret, må det 

arbeides for å få egne kollektivtraseer i form av kollek-

tivfelt, bybanestrekninger for trikk og egne bussbaner 

for buss. På strekninger der det ikke er mulig å få til 

egne traseer, må en ta i bruk tilfartskontroll for å sluse 

kollektivtrafikken frem til egen trasé. I tillegg kreves 

en optimalisert aktiv signalprioritering for kollektivtra-

fikken.

Ruter vil fortsatt arbeide for at det blir gjennomført 

flest mulig fremkommelighetstiltak for kollektivtra-

fikken der det er dokumentert nytte, og være en pådriver 

overfor veiholderne slik at de fortsetter det arbeidet de 

har påbegynt og øker innsatsen for kollektivtrafikken. 

Ved siden fortsatt utvikling av aktiv signalprioritering er 

det mest påtrengende med tiltak for områdene og strek-

ningene listet opp til høyre. 

Gatebruken i Oslo sentrum må bli langt bedre tilrettelagt 

for trikk og bybuss, med prioriterte gater og tilstrekkelig 

kapasitet, ikke minst på stoppestedene. Hovedgrepet bør 

være som i forslag til sentrumsplan i sin tid utarbeidet 

av Samferdselsetaten i samarbeid med blant andre 

daværende Sporveien og SL.

Regionbuss bør følge Ring 1, prioritert med kollek-

tivfelt. Bybuss har nordre streng som hovedtrasé, 

supplert av søndre streng. Hvis stoppestedet ved 

Nationaltheatret skal betjenes også fra nordre streng, er 

det nødvendig å åpne gaten foran teatret for busstrafikk. 

I søndre streng skal det være en klar prioritering av 

trikketrafikk, supplert av nordre streng.

Til erstatning for nedlagte stoppesteder på Wessels 

plass bør det etableres ny trikkeholdeplass i Prinsens 

gate ved Øvre Slottsgate og bussholdeplasser i Nedre 

Vollgate ved Frimurerlogen.

Stoppestedsarealene bør økes, også for å sikre 

universell utforming i praksis.

Kollektivtraseene på Jernbanetorget og i Prinsens 

gate, Tollbugata, Stortingsgata, Roald Amundsens 

gate/ Universitetsgata, Kristian Augusts gate, Grensen, 

Kirkeristen, Storgata, Nygata og Biskop Gunnerus’ 

gate bør være reservert trikk og buss, med unntak for 

atkomsttrafikk. Reserveringen av kollektivtraseene skal 

overvåkes ved fotoboks eller på annen effektiv måte.

Planen bør suppleres av plan for parkeringshus i 

sentrumsranden, med atkomster som ikke er i konflikt 

med fremkommelighet for kollektivtrafikken.
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Områder og strekninger som særlig trenger fremkommelighetstiltak. En bussavgang kan erstatte 60 biler. Kollektivfelt gir bussen 
en plass som bedre samsvarer med dens rolle og personkapasitet, som her på Ring 2.

 
Fremkommelighetstiltak

Oslo
Munkedamsveien/Ring 1

Hauketoområdet

Enebakkveien ved Abildsø

Hans Nielsen Hauges gate

Storoområdet

Vækerøveien ved Røa

Tvetenveien ved Tveita

Nordstrandveien ved Sæter

Ring 3

Vogts gate

Bogstadveien/Hegdehaugsveien

Tollbugata/Strandgata

Strømsveien ved Alna

Enebakkveien ved Ryen

Kierschows gate

Årvollveien

Akershus
Slemmestadveien

Vollsveien

E18 vestover fra Lysaker

Jessheimområdet

Sandvika terminal

Gamle Ringeriksvei

Riksvei 22 mot Lillestrøm

E6 nordover

Solheimveien/Karihaugveien

Snarøyveien
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 4.11 
Knutepunkter og terminaler

Et velfungerende nett trenger gode knutepunkter 

Gode knutepunkter er et helt vesentlige ledd i en god 

kollektivtrafikk. Det ligger i kollektivtrafikkens natur 

at det ikke er mulig å etablere et nett som kan tilby alle 

direktereiser til alle målpunkt. Et godt kollektivnett 

forutsetter derfor små og store knutepunkter for effektiv 

omstigning og korrespondanse – og samtidig større 

terminaler.

NSB legger opp til et vesentlig bedre togtilbud i aksen 

mellom Asker og Gardermoen i forbindelse med ferdig-

stillelse av nytt dobbeltspor mellom Asker og Lysaker 

i 2012. Når nytt dobbeltspor også er etablert til Ski, vil 

NSB dessuten kunne gi et bedre tilbud på Østfoldbanen.

Et togtilbud med høyere frekvens vil medføre at jernba-

nestasjonenes betydning som byttepunkter i regionens 

kollektivnett vil bli viktigere. Det samme gjelder for 

byens metrostasjoner, som også er i ferd med å få høyere 

frekvens.  Skal stasjoner fungere som gode bytte-

punkter, er det en rekke forhold som må ivaretas. Særlig 

viktig er god fremkommelighet for kollektivtrafikken, 

stoppestedsarealer med tilstrekkelig kapasitet for buss 

med tilhørende reguleringsplasser, og korte og gode 

gangakser mellom transportmidlene.

Plansamordning. En god regional utvikling tilsier en 

samordnet areal- og transportplanlegging som sikrer at 

knutepunktene for kollektivtrafikken bidrar til et ønsket 

by- og tettstedsmønster. Det vises i denne sammen-

hengen blant annet til den prioriteringen av stasjons-

byene som er omtalt i punkt 4.5. Ruter vil advare mot i 

utgangspunktet «enkle» løsninger hvor knutepunkter 

etableres direkte i tilknytning til motorveikryss, dersom 

dette ikke er ledd i en samlet plan som ivaretar ønsket 

utviklingsmønster for fremtidig arealbruk.

Området Oslo S er knutepunktenes knutepunkt. 

Tog, buss, metro og trikk har her årlig 75–80 millioner 

passasjerer, omtrent 10 % av landets kollektivtrafikk. 

Korrespondansemulighetene er langt bedre enn i 

noe annet knutepunkt, samtidig som mange viktige 

målpunkter ligger i nærheten. På den annen side finnes 

det relasjoner med så godt trafikkgrunnlag at veien om 

Oslo S vil være en omvei, og der knutepunkter f eks langs 

Ring 3 vil ha en svært nyttig funksjon.

Et godt samspill mellom Oslo S/Jernbanetorget og 

øvrige knutepunkter er nødvendig både for å gi kundene 

et godt tilpasset tilbud, og for å kunne prioritere en 

riktig fordeling av det knapphetsgodet som plass i Oslo 

sentrum er. Det pågår et utredningssamarbeid for å finne 

frem til en riktig rolledeling mellom knutepunktet Oslo 

S og andre viktige knutepunkter i Oslo, som Lysaker, 

Skøyen, Majorstuen, Økern og Bryn/Helsfyr. Dette 

arbeidet vil også gi et bedre grunnlag for dimensjone-

ringen av knutepunktet Oslo S, inkludert ny bussterminal.

Ny Oslo bussterminal. Bussterminalen på Vaterland 

er navet til busstrafikken i Osloregionen og Norge. I 

dag er det i overkant av 1 000 avganger på en vanlig 

hverdag. Dette er mer enn det dobbelte av hva busster-

minalen ble dimensjonert for da den ble bygd. Ruters 

regionale busser utgjør ca 55 % av den totale trafikken. 

Fjernbussenes andel har vært økende. Busstrafikken kan 

ikke fylle sin rolle uten en velfungerende bussterminal 

med tilstrekkelig kapasitet sentralt plassert som del av 

knutepunktet Oslo S.

Det forventes fortsatt vekst i busstrafikken 

til terminalområdet. I Nasjonal transportplan gir 

Regjeringen Oslo S med bussterminalen særskilt omtale. 

Bussterminalen forespeiles et øremerket økonomisk 

bidrag på 200 mill kr, samtidig som det forutsettes statlig 

riksveitilknytning.

Målet for arbeidet er dels å få god nok kapasitet 

og kvalitet for terminalen i seg selv, og ikke minst å 

sikre Norges klart viktigste kollektivknutepunkt bedre 

overgangsmuligheter mellom fjernbuss, regionbuss, 

bybuss, tog, metro, trikk og for så vidt båt. Ruter vurderer 

det som maktpåliggende at rammene for igangsatt og 

kommende planarbeid rundt Oslo S nå blir slik at kollek-

tivtrafikkfunksjonene blir en helt sentral premiss, og 

at kollektivtrafikkens aktører gis en tilsvarende plass i 

styringen av prosessen. 

Ruter legger til grunn at det raskt oppnås 

gjennomslag for en planløsning som gir direkte samloka-

lisering med sentralstasjonen for hele eller store deler 

av bussterminalen, for eksempel på lokk over noen av 

sporene.
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Vaterland bussterminal har i overkant av 1000 avganger pr dag, som er mer enn det dobbelte av hva bussterminalen er dimensjonert 
for (øverst). Ny bussterminal bør ligge sentralt på knutepunktet Oslo S, for eksempel på lokk over deler av sporene (nederst).
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 4.12 
Innfartsparkering

Potensial for mer innfartsparkering i ytre deler  
av regionen

Innfartsparkering er et godt tilbud til en del kunde-

grupper, og et sentralt ledd i en god trafikkpolitikk, når 

en kan få et bra samspill mellom kollektivtrafikkens og 

bilens sterke sider. Ruter arbeider med en utredning i 

samarbeid med andre aktører, som Statens vegvesen, 

Jernbaneverket og Trafikketaten.

I dag har regionen samlet ca 5 700 innfartsparke-

ringsplasser, vesentlig ved jernbanestasjoner i Akershus. 

Innenfor Oslo er det nærmere 700 plasser ved jernbanen 

og ca 300 ved metrostasjoner. De fleste er avgiftsfrie. 

Utnyttelsen varierer sterkt. Den klart største i Oslo er 

Rosenholm, med 200 plasser ved grensen til Oppegård. 

Denne har bare vel 40 % belegg. Både analyser og 

erfaringer viser at innfartsparkering generelt er et bedre 

grep lenger ute i regionen enn i Oslo. 

Behov og nytte varierer. 82 % av Oslos befolkning har 

mindre enn 10 minutters gangavstand til et kollek-

tivtilbud som går hvert kvarter eller oftere. Hvis vi 

utvider gangomlandet til 15 minutter, er det 99 % av 

Oslos befolkning som når et slikt kollektivtilbud. På 

denne bakgrunn er behovet for innfartsparkering i Oslo 

begrenset. 

I Akershus er det derimot bare 30 % av befolkningen 

som har mindre enn 10 minutters gangavstand til et 

kollektivtilbud som går minst en gang i kvarteret. Dette, 

kombinert med lavere arealkostnader og mulighet for 

rask jernbane- eller busstransport til Oslo sentrum, 

gjør innfartsparkering til et langt mer interessant 

virkemiddel. I Akershus og andre østlandsfylker kan det 

også konstateres at etterspørselen er relativt høy og at 

plassene er godt utnyttet. 

Det er også et poeng at en mer aktiv og subsidiert 

tilrettelegging for innfartsparkering kan undergrave 

trafikkgrunnlaget for matebusser som man uansett 

ønsker å gi til bydelssentra i Oslos ytre bydeler. 

Konkurranse om arealene og høye arealkostnader bidrar 

til at godt lokaliserte og trygge parkeringsplasser vil 

være kostbart i anlegg og drift ved de fleste metrosta-

sjonene. Resultatet kan enten bli avvisende avgifter eller 

subsidiebehov i konkurranse med øvrig tjenestekjøp til 

drift av kollektivtransporten. Innfartsparkering i Oslo må 

generelt ha et betydelig omfang om den skal ha nevne-

verdig betydning som virkemiddel. Dette kan lett komme i 

konflikt med ønsket om tette og attraktive lokalsentra.

Nytten av innfartsparkering er særlig stor i de 

ytre delene av Akershus og der en har god sentrums-

forbindelse med høyfrekvent bane eller buss med 

separat trasé, men hvor nettet ellers er grovmasket og 

lavfrekvent, ofte fordi bosettingsmønsteret er spredt. 

Da er bruk av bil til stasjon eller bussknutepunkt et 

godt supplement. Det er naturlig å legge til grunn at 

innfartsparkering i økende omfang etableres som tilbud i 

Akershus og det sentrale Østlandsområdet for øvrig. 

På tross av betenkeligheter ved massiv satsing på 

innfartsparkering i Oslo er det grunn til å understreke at 

et visst omfang av parkeringsplasser – både ved metros-

tasjoner og jernbanestasjoner – kan være nyttig for å tilby 

fleksibilitet for trafikanter som kombinerer kollektivreise 

til jobb med lokal kjøring til for eksempel barnehage 

og butikk. Undersøkelser i regi av Oslopakke 2-samar-

beidet viser et interessant potensial ved for eksempel 

stasjonene Lambertseter og Mortensrud, ved kombinert 

bruk av dagens kundeparkering. Ruter ønsker å følge opp 

disse mulighetene, sammen med bedre tilrettelegging på 

Rosenholm jernbanestasjon.

Ved siden av innfartsparkering er det et viktig bidrag 

til økt attraktivitet og fleksibilitet å legge mer bevisst til 

rette for skyssing. 

Sentrumsranden. Mens innfartsparkering primært 

sikter mot betjening av arbeidsreiser, skal parkeringshus 

i sentrumsranden og ved baneknutepunkter i Oslo særlig 

være et tilbud for forretnings-, service-, innkjøps- og 

fritidsreiser. Skjerming av Oslo sentrum mot uønsket 

biltrafikk, og dermed bedre tilrettelegging for kollek-

tivtrafikk, gående, syklende og byliv generelt, krever et 

bevisst plassert nett av lett tilgjengelige parkeringshus i 

sentrumsranden, og i hvert fall ikke innenfor Ring 1.
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Viktige innfartsparkeringsplasser sett i sammenheng med Ruters stamnett.

Eidsvoll

Dal

Kongsvinger

Kløfta

Borgen

Lillestrøm

Blystadlia

Fetsund

Sørumsand
Rånåsfoss

Årnes

Mortensrud
Hauketo

Rosenholm

Oppegård st
Vevelstad
Langhus

Ski

Ås

Vestby

Sonsveien

Kolbotn

Fagerstrand

Vollen

Spikkestad

Drammen

Moss

Drøbak Mysen

Nesoddtangen

Berger stadion

Skoklefall

Stabekk
Blommenholm

Ring 3

Ring 2

Jessheim

Nittedal

Jaren/Gjøvik

Innfartsparkering med mer enn 50 plasser

Gardermoen

Eidsvoll verk

Ask

Bjørkelangen

Skedsmokorset

Olavsgaard

Grorud

Lørenskog st

Slattum

Strømmen

Blylaget

Bærums verk

Rykkinn

Slependen

Asker

Heggedal
Vinter-

bro

Røa
Eiksmarka

Skøyenåsen

Østerås Oslo
sentrum

Enebakk

Lokaltog

RuterEkspress

RuterRegion hovedstrekning

RuterBåt hovedstrekning

RuterMetro
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 4.13 
Modernisering

Moderniseringsbehov på over 4 milliarder kroner 

Det har gjennomgående vært lagt vekt på å opprettholde 

og utvikle et godt trafikktilbud, også i perioder når det 

offentlige tjenestekjøpet har vært redusert. Samtidig har 

det vært betydelig større vilje til nyinvestering enn til å 

satse på vedlikehold og reinvestering. Oslopakkene, som 

i utgangspunktet var bundet til nyinvestering, forsterket 

dette bildet, selv om det de senere årene er etablert 

fleksible løsninger. Særlig har metroen fått fornyel-

sesmidler gjennom bevilgninger til økt sikkerhet og 

hastighet. Oslopakke 3 følger dette opp mer prinsipielt, 

med en årlig ramme på 156 mill kr (2010) til oppgradering 

av metroen og andre småinvesteringer.

Etterslep. Som en konsekvens av slike prioriteringer 

over lang tid har særlig infrastrukturen forfalt. Dette 

er kanskje tydeligst illustrert ved Kolsåsbanen, som 

i praksis har vært drevet på nedslitingsbasis, og hvor 

tilstanden til slutt var slik at vi måtte stenge for trafikk 

før oppgraderingsplanene og finansieringen av den var 

avklart. Slike situasjoner vil Ruter sette alt inn på å unngå 

at vi skulle oppleve igjen. 

Det ble i 2001 definert et akutt fornyelsesbehov på 

1,6 mrd kr i signalanlegg, strømforsyning, betongkon-

struksjoner, skinner, sviller osv. Dette etterslepet er nå 

i hovedsak innhentet. I mellomtiden har nye etterslep 

oppstått eller er blitt oppdaget, f eks ved anleggs- eller 

vedlikeholdsarbeider, eller ved grundigere gjennomgang. 

Modernisering. Innhentingen av etterslep gir oss 

imidlertid ingen moderne og effektiv kollektivtrafikk. Det 

løser den umiddelbare krisen, og kan bringe standarden 

tilbake til opprinnelig nivå, som regel etablert for flere 

tiår siden. Gammel infrastruktur trenger derfor moder-

nisering, for å bli brakt opp på en konkurransedyktig 

standard, i tråd med hva vår tids kunder forventer. 

Kollektivtransportproduksjon AS har lagt frem skisser 

til fornyelses- og moderniseringsbehov for metro og 

trikk på i sum mer enn 4 milliarder kroner. Behovet 

fordeles med ca 3,5 mrd kr for T-banen og vel 700 mill 

kr for trikken. Behovene gjelder så vel skinnegang som 

underbygning/overbygning, signalanlegg og verksteder 

og vognhaller mv. Moderniseringsbehovene for stasjoner, 

stoppesteder og terminaler gjelder alle driftsarter. 

Skulle vi ha som en rimelig ambisjon å dekke disse 

behovene i løpet av 10 år, ville det til illustrasjon kreve 

hele potten til småinvesteringer mv på 156 mill kr i året 

og samtidig vel tredelen av de vel 725 mill kr årlig som 

er til disposisjon til nyinvesteringer i lokalt forslag til 

Oslopakke 3.  

Avskrivninger. Dessuten: For nå å ta vare på verdiene og 

unngå at nye etterslep oppstår, er løpende reinvestering 

nødvendig. Reinvesteringsbehovet reflekterer gjenan-

skaffelsesverdien, som for metro- og trikkenettet er 

anslått til 15+3,5=18,5 mrd kr. Det gjennomsnittlige årlige 

reinvesteringsbehovet er på ca 370+80=450 mill kr. Dette 

er 200 mill kr eller 80 % mer enn det som hittil har ligget 

inne i budsjettene. En gradvis årlig økning i reinveste-

ringene inntil løftet på 200 mill kr er nådd, er gitt prioritet 

av Ruter i handlingsprogrammer og budsjetter. I praksis 

tilsvarer dette løftet en varig videreføring av det fornyel-

sesprogrammet som ble etablert i 2001.

For nyinvesteringer, inkludert f eks oppgraderingen 

av Kolsåsbanen, må nå avskrivninger eller annen form 

for avsetninger til fremtidige reinvesteringer inn fra 

første dag. Dette er nærmere drøftet i kapittel 5.

Metro og trikk for vårt århundre. Etter gjennomført 

modernisering vil Oslo-området ha et metro- og trikke-

tilbud klart for å tilfredsstille vårt århundres kundekrav 

til punktlighet, komfort og strøken kvalitet for øvrig.

Spesiell oppmerksomhet er det naturlig å vie mulig-

hetene for hel- eller delvis automatisering av metroen 

når signalanlegg skal fornyes. Automatisk drift vil blant 

annet øke praktisk kapasitet i fellestunnelen. I utgangs-

punktet legges det til grunn at togene fortsatt skal være 

bemannet, men da slik at personalet er tilgjengelig for 

kundene, blant annet som bidrag til økt trygghet og bedre 

informasjon.

Trikkemoderniseringen må følges av klare krav til 

design og støydempende vedlikehold. Helt nye rutiner for 

skinnesliping innføres tidlig i handlingsprogramperioden 

2010–2013.
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Moderniseringsbehov på infrastrukturen, som her på Torshov (øverst).  
Resultat av modernisering av Carl Berners plass stasjon (nederst).
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 4.14 
Fra T-bane til moderne metro

Stammen i Ruternettet i Oslo 
T-banen hadde 73 millioner passasjerer i 2008, som 

er ca 40 % av Ruters trafikk i Oslo. Trasélengden er 76 

km, antall stasjoner 100 og det tilbys årlig ca 2,8 mrd 

plasskm. Nærmere hver tredje motoriserte reise til og 

fra sentrum i rushtidene skjer med T-bane, som dermed 

har avgjørende betydning for byens funksjonsdyktighet. 

Oslos banenett er gradvis utviklet fra den første 

forstadsbanen til Holmenkollen i 1898. Etter hvert har 

driften tatt opp i seg andre forstadsbaner. Nordens første 

undergrunnsbane kom mellom Nationaltheatret og 

Majorstuen i 1928, og fra 1966 fikk vi etappevis åpning av 

et relativt omfattende T-banenett i Oslos østlige bydeler. 

Nettene i øst og vest ble bundet sammen på Stortinget 

stasjon i 1987, og pendeldrift med gjennomgående tog 

kom fra 1993. Stor variasjon i marked, byggeår, tekniske 

løsninger og organisasjon har lenge vært en utfordring 

for driftsarten. Nye tiltak har måttet leve ved siden av 

gamle løsninger, til dels preget av betydelig forfall og 

manglende modernitet. Lav driftspålitelighet har vært en 

medfølgende konsekvens.

Modernisering. Ruter ønsker å prioritere og markere en 

kraftig satsing på utvikling av det etablerte, sammen-

satte nettet til en topp moderne og enda mer attraktiv 

metro. Fellestunnelens kapasitet må utnyttes maksimalt, 

og i praksis gir dette 2 minutters rute. De fem mest 

trafikkerte grenbanene kan få 7,5 minutters rute. 

Satsingen tydeliggjøres ved innføringen av metrobe-

grepet, som samtidig markerer tilhørighet til en interna-

sjonal familie av effektive banenett i storbyer. 

Kollektivtransportproduksjon AS har beregnet 

et fornyelses- og moderniseringsbehov for metroen 

på ca 3,5 mrd kr. Eventuelle nettutvidelser kommer i 

tillegg til dette. Fire noenlunde like store poster, hver 

med 700–800 mill kr, er strømforsyning, signalanlegg, 

sikringsanlegg og selve banetraseene. Deretter følger 

stasjonene med 400 mill kr. Ruter vil vurdere hel eller 

delvis automatisert drift i tilknytning til fornyelsen av 

signal- og sikringsanlegget. Som nevnt i punkt 4.13 kan 

automatisert drift på fellesstrekningen gjennom sentrum 

gi betydelige gevinster for kapasitet og punktlighet. Det 

er ikke intensjonen å kjøre ubemannede tog, men betje-

ningen vil være tilgjengelig for kundene og bidra til økt 

trygghet og bedre informasjon.

Metrotunnelen gjennom sentrum har potensial for 

omtrent dobling av dagens trafikk, gitt tilstrekkelig 

vognpark, et oppgradert signalsystem og utbedring av 

Majorstuen og Nationaltheatret stasjoner. Metroen kan 

da tilby ca 50 000 plasser i timen mot sentrum. Først på 

lengre sikt – etter 2030 – vil det eventuelt være behov 

for en ny metrotunnel under et da utvidet Oslo sentrum. 

Traseen for en slik eventuell tunnel bør utredes i nær 

sammenheng med ønsket by- og sentrumsstruktur – og 

sammen med byplanmyndighetene. 

Vogner og baser. Det er nå i alt kjøpt 249 MX-vogner, 

og metroen har dermed en moderne vognpark for dagens 

trafikk. Full utnyttelse av fellestunnelen mht frekvens 

og toglengde gir sammen med trafikk på gjenåpnet 

Kolsåsbane og Holmenkollbane samt på Lørensvingen 

behov for brutto 345 vogner, eller ytterligere 96 vogner 

(32 tog). Flere vogner krever økt basekapasitet (verksted 

og vognoppstalling mv) til ca 200 vogner i tillegg til Ryen.

Kolsåsbanen oppgradert til metrostandard gjenåpnes 

til Bekkestua i 2011 og til Kolsås i 2014. For strekningen 

mellom Bekkestua og Kolsås arbeider Ruter med alter-

native standardnivåer, med sikte på om mulig å redusere 

anleggskostnadene. I et mer langsiktig perspektiv frem 

mot 2030 utredes eventuell videreføring til Rykkinn.

Holmenkollbanen skal være oppgradert med 

strømskinne, men ellers ikke til full metrostandard, til 

ski-VM vinteren 2011. Den vil da kunne trafikkeres med 

MX-tog. Hvilken vogntype som senere skal brukes på 

Holmenkollbanen i ordinær trafikk, utredes særskilt.

Lørensvingen er en mulig ny forbindelse mellom 

Grorudbanen og Ringbanen, inkludert ny stasjon i 

byutviklingsområdet på Løren. Forbindelsen øker 

praktisk kapasitet i hele metronettet, ved at det blir bedre 

balanse mellom øst og vest i fellestunnelen. I praksis 

kan ledig plass gi rom for 7,5 minutters rute også på 

Østensjøbanen. Forprosjektering pågår. 

Furusetbanen kan eventuelt og på noe sikt forlenges 

til Ahus i Lørenskog. En ny skråforbindelse i Groruddalen 

mellom Furuset og Økern bør også utredes nærmere, 

sett i sammenheng med planer for utvikling av areal-

bruken i området. For øvrig vil en slik sammenknytning 

av Furusetbanen og Grorudbanen/ Lørensvingen/ 

Ringbanen kapasitetsmessig åpne muligheter for 7,5 

minutters rute også på Lambertseterbanen.
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 4.15 
Trikkens rolle

Trikken må utvikles innenfor forutsigbare rammer 
Trikken har ca 40 millioner passasjerer i året, som er 

ca 20 % av Ruters trafikk i Oslo. Trikken gir således et 

betydelig bidrag til Oslos transportkapasitet og dermed 

funksjonsdyktighet, særlig i indre by. Men trikken har 

også et bystrukturerende betydning. Man ser og vet hvor 

den går, og innretter og orienterer seg etter det. Trikken 

er ikke minst bærer av byhistorie og bykultur, og har 

miljøfortrinn sammenlignet med driftsarter basert på 

fossile brensler, og som gir støv fra vei- og dekkslitasje.   

Når vi likevel får tilbakevendende diskusjoner om 

trikkens rolle og fremtid, og eventuell overgang til 

bussdrift, skyldes dette mye at kostnadsnivået ut fra 

dagens rammer er på omtrent det doble av en tilsva-

rende bussproduksjon. Samtidig medfører svakheter 

ved vognpark og infrastruktur at støynivået er høyere og 

komforten lavere enn det som i utgangspunktet gjelder 

for trikken som en egentlig støysvak driftsart. 

Bybanesuksess. Trikk eller bybane er internasjonalt 

en sterkt voksende driftsart i det kapasitetsmessige 

mellomrommet mellom metro og buss. Internasjonale 

analyser viser at trikken har en attraktivitet som driftsart 

som gjør at den, alle andre forhold like, får i størrelses-

orden 20 % mer trafikk enn buss. Undersøkelser i Oslo 

(TØI) indikerer 8 %. Mange av de byene som i dag har 

suksess med sin trikkesatsing i form av økt kollektiv-

trafikk og fornyede bysentra, nedla imidlertid det gamle 

sporvognsnettet på 1950- eller 60-tallet, og har bygd opp 

et moderne trikketilbud mer eller mindre fra grunnen 

av. Bergens åpning av Bybanen i 2010 på ny trasé, men i 

samme korridor som tidligere nedlagt trikk til Minde og 

lokaltog til Nesttun, er et nærliggende eksempel på en 

slik utvikling. 

Som ledd i T-baneutbyggingen fattet også Oslo 

kommune nedleggelsesvedtak for trikken (1960), men 

vedtaket ble ikke fullt gjennomført, og opphevet i 1977. 

Deretter har situasjon vært mer preget av bevaring enn 

av utvikling. Vikatrikken, forlengelsen til Rikshospitalet 

og den pågående utbyggingen til Bekkestua er unntak fra 

dette hovedinntrykket. For svak dynamikk har blant annet 

hatt som resultat at markedet til dels har forskjøvet seg 

bort fra de historiske trikkegatene, og at det i de samme 

gatene ikke har vært vurdert som praktisk eller politisk 

mulig å gi trikken tilstrekkelig grad av skjermet trasé, og 

dermed god nok fremkommelighet. En slik utvikling har 

begrenset inntektspotensialet og økt kostnadene.

Fremtidig kostnadsbilde. Når vi nå skal vurdere trikkens 

rolle i regionens kollektivtrafikk, må vi ved siden av de 

bypolitiske aspektene se på markedsgrunnlag, kapasi-

tetsbehov, attraktivitet og kostnadsutvikling. Med 

det anbefalte linjenettet for 2030 vil trikketilbudet bli 

vesentlig bedre utnyttet enn i dag, blant annet ved at faste 

kostnader fordeles på en større produksjon og at infra-

strukturen blir bedre utnyttet. Effektivitetsvirkningen 

av en ny forretningsmodell, som eventuelt inkluderer 

konkurranseeksponering, anslås til 15–30 %. Inkluderes 

en slik effekt, vil gapet mellom fremtidig trikkedrift og 

moderne bussdrift (biohybrid) reduseres til ca 20 %. 

Når Ruter forsøker en strategi med å satse på trikken, 

alternativt til gradvis avvikling, skyldes det forhold også 

ut over det som er kvantifisert i analysen. Flere passa-

sjerer per enhet er en fordel med de kapasitetsbegrens-

ningene som ligger i Oslos sentrumsgater, samtidig 

som øvrige bypolitiske aspekter antas å kunne forsvare 

i størrelsesorden 20 % høyere kostnader. I 2030-situa-

sjonen tilsvarer dette et ekstra behov for tjenestekjøp i 

området 200–250 mill kr.

Nettutvikling. En bærekraftig rolle for trikken innebærer 

at den utvikles som moderne bybane, gjennomgående 

for noe lengre reisestrekninger enn i dag. Linjer som 

har eller vil få et solid trafikkgrunnlag, prioriteres på 

bekostning av tilbud som svekker totaløkonomien og som 

bedre kan gis med buss. Dette betyr at en frem mot 2030 

arbeider med prosesser for eventuelt å etablere trikk til 

Fornebu og Tonsenhagen, mellom Skøyen og Majorstuen/ 

Ullevål sykehus/ Rikshospitalet og fra Ljabru til Hauketo. 

Fjordtrikken og trikk/ bybane langs Ring 2 utredes. 

Briskebylinjen vurderes nedlagt fra det tidspunktet 

fortsatt drift krever ytterligere investeringer i infra-

struktur eller vogner.

Fornebu har et godt trafikkgrunnlag for banebet-

jening, og Ruter utreder bybane på felles oppdrag 

fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. 

Utredninger om forholdet mellom buss og trikk i 

Trondheimsveien og mot Tonsenhagen viser at trikk til 

Tonsenhagen – eller bare buss i Trondheimsveien – gir 

bedre økonomi enn dagens kombinasjonsdrift nedenfor 

Sinsen.
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Over: I utgangspunktet koster en plasskilometer med trikk omtrent det dobbelte av en plasskilometer med buss i Oslo. For eventuelt 
å gi tilsvarende tilbud med buss som med trikk, vil totalkostnadene i år 1 ikke bli vesentlig redusert grunnet omstillingskostnader, 
investeringer og gjenværende faste trikkekostnader. Dette er markert med lysere rødt i busstolpen for år 1. I et 2030-perspektiv er 
det forutsatt at trikkenettet utvikles til å betjene mer trafikktunge markeder enn i dag. Kostnadene for så vel trikk som buss øker for 
å kunne øke tilbudet tilsvarende, men den relative differansen reduseres til ca 80 %. Med effektiviseringstiltak for trikk tilsvarende 
konkurranseeksponering og merkostnader ved moderne, miljøvennlige hybridbusser reduseres kostnadsdifferansen til 25–30 %. 

Under: Foreløpig skisse av mulig fjordtrikk foran Havnelageret.



K 201076

 4.16 
Busstilbudet

Markedsvariasjoner tilsier differensiering
Ruter tilbyr et omfattende bussnett, som årlig (2008) har 

100 millioner passasjerer. Samlet trasélengde er 3215 

kilometer, og det produseres 2 500 millioner plasskilo-

meter fordelt på 2,9 millioner avganger hvert år. 

Gjennomsnittlig plassutnyttelse er 31 %. 70 % av reisene 

og 43 % av transportarbeidet er i Oslo, mens 91 % av 

trasélengden er i Akershus. Dette illustrerer et tilbud 

med svært varierende karakter, fra høyfrekvent bytrafikk 

til servicelinjer med et par avganger i uken. Variasjoner i 

trafikkgrunnlag og rammer for øvrig gjør det naturlig 

med et differensiert tilbud - kapasitet og kvalitet må 

variere. Denne differensieringen ønsker Ruter å 

videreføre og forsterke. En slik tydeligere differensiering 

vil også medføre at det blir enklere for kundene å 

orientere seg i et omfattende busstilbud, i dag gitt av mer 

enn 400 linjer.

Fire busskategorier. Fremtidig busstilbud inndeles i fire 

kategorier:

RuterBy. Røde busser som betjener byområdet Oslo 

og deler av nabokommunene. Normalt høy frekvens.

RuterEkspress. Gule busser som normalt pendler 

gjennom Oslo, med knutepunktstopp på deler av linjen. 

Normalt halvtimes- eller timesfrekvens.

RuterRegion. Grønne busser som trafikkerer mellom 

Oslo og Akershus og utfyller banetilbud og RuterEk-

spress, og har da ikke bybetjenende funksjon. Andre 

busser i kategorien RuterRegion kjører lokale linjer i 

Akershus. Normalt tilbys timesfrekvens eller bedre.

Bestillingsruter. Minibuss- eller taxi som kjører på 

bestilling, og kan eventuelt ta avvik fra oppsatt trasé.

Tilbudsutvikling 
Oslo byområde. Busstilbudet skal preges av høy 

frekvens, pålitelighet, komfort og miljøstandard. Konsen-

trasjon om de viktigste traseene skal sikre stabilitet og 

høy standard mht fremkommelighet og stoppesteder mv. 

Bussenes primære marked er tverrgående forbindelser, 

sentrumsrettede linjer som supplerer tog, metro og trikk, 

og mating til banestasjoner. Det bør utredes separat 

busstrasé som bussbane i området langs Ring 3 mellom 

Storo og Bryn. Til dette knyttes muligheter for trafik-

kering med superbuss – f eks som ekstra lange 

leddbusser med to ledd, og samtidig med teknologi som 

sikrer ekstra lavt utslipp og støynivå. Biohybrid – kombi-

nasjon av elektromotor og biodrivstoff – bør være aktuelt, 

eventuelt også for andre bybusslinjer. 

Superbuss kan dessuten være et etappealternativ for 

betjening av Fornebuområdet.

Vestområdet. Busstilbudet utvikles ut fra de endrede 

rammene som gis ved nytt togtilbud med høyere frekvens 

og kapasitet fra 2012/2013, gjenåpning av Kolsåsbanen 

og senere ved bybane til Fornebu. Det planlegges 

RuterEkspress Rykkinn–Oslo sentrum–Blystadlia, 

Fornebu–Ring 2–Lillestrøm, Sandvika–Bekkestua–

Ring 3–Gardermoen og eventuelt Slemmestad–

Oslo sentrum–Drøbak. Det øvrige busstilbudet tilpasses 

RuterEkspress og økt banekapasitet. Noen linjer 

omlegges til mating. Sandvikas funksjon som effektivt 

knutepunkt for kollektivtrafikken svekkes av til dels 

betydelige omkjøringslengder og forsinkelser for 

bussene til og fra terminal og stasjon. Ruter ønsker en 

planlegging av fremtidig veinett i Sandvika som legger 

opp til rasjonell kollektivtrafikk.

Romerike. Busstilbudet på Romerike rettes primært 

mot knutepunktene Lillestrøm og Jessheim. Direkte buss 

mot Oslo sentrum tilbys der trafikkgrunnlaget er godt og 

toget samtidig betyr omvei og lang reisetid. RuterEk-

spress kjøres til Nittedal, Gardermoen, Lillestrøm og 

Blystadlia. Andre stamlinjer er til Åsenhagen/Ask/Maura, 

Bjørkelangen, Enebakk og Vormsund/Skarnes. Busstil-

budet mellom Fetsund, Sørumsand og Årnes styrkes 

som ledd i en samordning der toget får færre stopp. 

Bussbro på Fetsund bør utredes. I Ullensaker og Eidsvoll 

satses det på omlegging i samspill med byutvikling og 

tog. Det blir flere busser mellom Dal og Eidsvoll verk og 

mellom Jessheim, Gardermoen og Algarheim, men færre 

mellom Jessheim og Eidsvoll.

Follo. Drøbakbussen oppgraderes til RuterEkspress. 

En ny ekspressforbindelse for ordinær trafikk mellom 

Ski og Gardermoen via Kolbotn og Bryn utredes. Det 

bygges ytterligere opp om Ski og Kolbotn som knute-

punkter, med supplerende ekspressbusser mot Oslo i 

rushtidene inntil tilstrekkelig togkapasitet og -punkt-

lighet er på plass. Servicelinjer i Ski videreutvikles til et 

bybusstilbud.  Bussforbindelse mellom Nesodden og Ski 

via Vinterbro utredes. I samarbeid med Østfold Kollektiv-

trafikk bør det etableres et samordnet busstilbud i 

korridoren Vestby–Sonsveien–Son–Moss som er mer 

markedsmessig og mindre organisasjonsmessig fundert.
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millioner påstigende per år
2 4 6 8 10 12 14 16 18

31
Snarøya–Grorud

21
Aker brygge–Helsfyr

37
Nydalen T–Helsfyr

705
Nesøya–Sandvika ca 100.000

631
Nesoddtangen–Fagerstrand

17
Rikshospitalet–Grefsen

601
Nesoddtangen–Aker brygge

716
Nesoddtangen–Lysaker

5
Storo–Vestli

mer enn
18 millioner

4
Ringen–Bergkrystallen

6 Åsjordet–Ringen

301
Hakadal–Oslo

Metro

Trikk

Båt

Bybuss

Regionbuss

Fra 18 millioner til bare 200: Fordelingen av passasjerer på 
de 117 tyngste av Ruters i alt 446 linjer. T-banelinje 5 har ca 18 
millioner reiser. Busslinje 31 har vel 8 millioner, mens linje 705 
Nesøya–Sandvika har ca 100.000. Servicelinje 824 i Eidsvoll har 
bare 200 reisende i året.
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Båt

Båten har så vel hverdags- som fritidsroller
Ruters båttrafikk har ca 4 millioner passasjerer i året. 

Nesoddbåtene dominerer med ca 3 millioner, mens 

øybåtene i Oslo har ca 1 million, med væravhengig 

variasjon. Samlede årlige kostnader er vel 100 mill kr.

Nesodden. Båttrafikken utgjør samlet vel 1,5 % av Ruters 

trafikk, og Nesoddbåtene står for ca 1,2 %. På Nesodden 

og øyene har båtene relativt stor, til dels avgjørende, 

betydning for mobiliteten for de aktuelle brukerne. På 

Nesodden betyr bilbruk betydelige omveier til og fra 

Oslo og store deler av regionen for øvrig. Samtidig har 

Nesodden et pålitelig båttilbud og et veletablert samspill 

mellom båt og buss, og kollektivtrafikkandelen er den 

høyeste blant kommunene i Akershus. Båten har en 

betydelig rolle i Nesoddens identitet og kultur – verdier 

som Ruter vil ta vare på og utvikle, parallelt med moder-

nisering og effektivisering.

Ruter ønsker fortsatt konsentrasjon om hovedfor-

bindelsen mellom Nesoddtangen og Aker brygge, med 

pålitelig korrespondanse med buss langs Nesoddens 

vest- og østside. Ny terminal på Nesoddtangen bidrar 

til økt kvalitet i dette viktige knutepunktet. Tilsvarende 

kvalitets- og miljøløft har vi fått ved de nye båtene som er 

satt i trafikk fra 1. juli etter konkurranseutsetting.

Rushtidsforbindelsen mellom Nesoddtangen og 

Lysaker vil etter hvert også betjene Fornebu mer 

direkte via Rolfsbukta. Det bør vurderes om det gradvis 

vil utvikles markedsgrunnlag for trafikk også utenom 

rushtid. Dette vil i tilfelle gi bedre utnyttelse av de 

betydelige kapitalkostnadene som ligger i båtene. 

I sommermånedene tilbys båt til bryggene på 

Nesoddens vestside, Oscarsborg, Drøbak og Son. 

Videreføring og utvikling av dette tilbudet kan vurderes 

i en mer kommersiell sammenheng, samordnet med 

øytrafikken i Oslo. 

Øybåtene. Øyene i havnebassenget betjenes av tre linjer. 

Linjen til Langøyene seiles bare i sommermånedene. For 

øvrig er frekvensen vesentlig høyere om sommeren enn 

om vinteren. Ny konkurranseutsetting er under forbere-

delse. 

Terminal i Oslo er nå på Vippetangen. Ny terminal i 

Pipervika ved Aker brygge ved siden av nesoddbåtene er 

under etablering. Forsinket avklaring av manøvrerings-

reglement mv gjør det usikkert når flytting kan skje. 

Felles båtterminal vil gi et mer oversiktlig tilbud og et 

bedre knutepunkt med bedre tilknytning til landtransport 

enn på Vippetangen. 

Båt langs land? Høye kapital- og drivstoffkostnader gjør 

båt vesentlig dyrere enn buss, selv om det ikke kreves 

særskilte investeringer i «kjøreveien». Miljøbelastningen 

er også større. Imidlertid kan det være grunner til å tilby 

båt langs land, der køer og forsinkelser gjør buss lite 

konkurransedyktig. 

Ruter har i dag et rushtidstilbud med hurtigbåt 

mellom Aker brygge og Vollen/ Slemmestad. Når 

akseptabel bussfremkommelighet på Slemmestadveien 

er etablert, bør båttilbudet vurderes erstattet av buss, 

eventuelt som RuterEkspress. Også på andre relasjoner 

har det vært tatt opp forslag om nye båttilbud, enten i 

kombinasjon med mating og innfartsparkering eller som 

et fritidstilbud om sommeren. Ruter vil for det ordinære 

tilbudet satse på bane og buss for så vel mating som 

innfartsparkering der det praktisk ligger til rette for det. 

Fjordbyen. Oslos byutvikling gjør områdene langs fjorden 

mer tilgjengelige, attraktive og markedsmessig viktigere 

for kollektivtrafikken. Markedsutviklingen omfatter så 

vel bosatte og næringsliv som fritids- og turisttrafikk. 

De tunge, ordinære trafikkstrømmene betjenes best 

landbasert, blant annet fordi dette gir bedre tilknytning til 

øvrig kollektivtrafikk og byen innenfor Fjordbyen. Men båt 

bør være et interessant supplement, og binde sammen 

f eks Operaen, Vippetangen, Aker brygge, Tjuvholmen, 

Bygdøy og Fornebu. Ruter ønsker å legge opp til at 

supplerende båttrafikk av fritidskarakter i Fjordbyen, 

til øyene, til badesteder og til sommersteder vurderes 

konkurranseutsatt på spesielle betingelser og med 

rammer som alternativt ikke krever tilskudd. Det må i så 

fall forutsettes egne billettpriser, gjerne som tilleggsbe-

taling til ordinære ruterpriser. 

Etter hvert som regionen og markedsgrunnlaget 

vokser, bør flere relasjoner på tvers av fjorden enn 

dagens nesoddsamband vurderes, og da som en ordinær 

del av Ruters tilbud, for et mangfold av reiseformål
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Jernbane

Ruters samordningsoppgave bør også gjelde lokaltog

Både det nasjonale og det lokale togtilbudet har staten 

ved Samferdselsdepartementet som direkte kjøper 

av tjenestene. Denne ordningen plasserer et tydelig 

ansvar hos statsråden, men har betydelige svakheter. 

Grunnlaget for samordning av endringstidspunkter, 

tilbud, informasjon, reisegaranti, billetter og priser er 

svakt, og suboptimale løsninger oppstår for lett.

Eksempler på problemområder er korrespondanser 

og økonomisk ansvarsdeling ved bussmating til tog, 

beslutninger om felles billetter, felles og gjennomgående 

trafikantinformasjon for alle trafikkslag, felles dato for 

ruteendring og prisendring – og eksempelvis erstat-

ningstrafikk for tog ved planlagt eller tilfeldig driftsstans. 

Ruter vil tilføye at dersom ordningen med statlig togkjøp 

opprettholdes, burde en vurdere å opprette et bestil-

lerorgan som kan ha en mer markedsrettet og operativ 

innretning på oppgavene enn det som vil være naturlig for 

et departement.

Samordningen av regionens kollektivtrafikk er 

ikke fullført før også det lokale togtilbudet inngår, og 

at Ruter dermed ivaretar bestilleransvaret. Den rollen 

Jernbaneverket har i regulering av bruken av kjøreveien, 

bør gjøre at det er praktisk overkommelig å skille mellom 

tjenestekjøp for nasjonale og lokale tog. Det forutsettes 

tilsvarende statlig rammeoverføring av midler. Forslag 

om felles utredning bør tas opp overfor staten av Oslo 

kommune og Akershus fylkeskommune.

NSBs 2012-plan. Ruter ønsker, for så vidt uavhengig av 

organiseringsmodell, å ha en konstruktiv rolle i samspill 

og dermed arbeidsdeling mellom tog, buss, metro og 

trikk. I dette arbeidet må det avgjort spilles på togets 

sterke sider, som egentlig domineres av stor kapasitet og 

rask fremføring over lengre avstander. I dag er imidlertid 

toget i praksis gitt en rolle som dårlig utnytter disse 

fortrinnene i en del sammenhenger. Manglende materiell 

og midler gir korte tog, selv i rushtidene, og et til dels 

historisk betinget stoppmønster gir mange stopp med til 

dels svært få passasjerer. Når vi på enkelte relasjoner 

opplever høyere fremføringshastighet for buss enn 

for tog, er det åpenbart noe galt med disponeringen av 

ressursene.

NSBs 2012-plan er et godt utgangspunkt for videre 

utvikling av togtilbudet i regionen, og det er vesentlig at 

økonomien i dette sikres ved forpliktende, langsiktige 

statlige økonomiske rammer for tjenestekjøp.

Konsentrasjon. Ruter ønsker en rolle for toget der en 

prioriterer stopp i stasjonsbyer og i knutepunkter for 

øvrig. Buss mater til tog i større utstrekning enn i dag, 

der kapasiteten er tilstrekkelig og reisetiden konkur-

ransedyktig. Toget skal tilby høy fremføringshastighet (og 

stabilt høy frekvens) for de tyngre trafikkstrømmene - og 

dermed de mange kundene. Øvrige områder, også langs 

jernbanetraseene, betjenes med buss, i korrespondanse 

med tog i knutepunktene. En slik arbeidsdeling medfører 

også at en unngår urimelig kostnadskrevende oppgra-

dering av stoppesteder med svært liten trafikk.

Med et slikt utgangspunkt skisseres følgende omleg-

ginger som grunnlag for videre konkret utredning av tog- 

og busstilbudet:

Spikkestadlinjen. Eventuelle endringer i stopp-

mønster bør ses i sammenheng med fremtidig totalt 

rutetilbud i korridoren fra Spikkestad inn mot Asker og 

hvilken frekvens dette kollektivtrafikktilbudet skal ha.

Gjøvikbanen. Ny stasjon på Ensjø i stedet for Tøyen. 

Mulige øvrige endringer utredes nærmere. 

Hovedbanen. Toget erstattes av høyfrekvent buss 

nord for Jessheim. Toget vurderes kjørt på ny trasé til 

Gardermoen på lengre sikt.

Kongsvingerbanen. Tuen, Svingen, Blaker og Haga 

betjenes av buss, som samtidig styrker de interne 

forbindelsene i Fet, Sørum, Nes og Skedsmo. Rånåsfoss 

og Auli slås sammen til ny stasjon. Bussbro på Fetsund 

vurderes. 

Østfoldbanens østre linje. Drømtorp betjenes av 

bybuss i Ski. Langli nedlegges.

Gardermobanen og Østfoldbanens vestre linje. Ingen 

endringer.

Innenfor Asker, Lillestrøm og Ski. 4 avganger per 

time hele dagen. NSBs ruteplan 2012 oppfyller dette 

for strekningene Asker–Oslo, Lillestrøm–Oslo og 

Kolbotn–Oslo i 2012. Strekningen Ski–Kolbotn oppnår 

imidlertid bare 2 avganger per time i 2012. 
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 4.19 
Spesialtransporter

Ruter skal gi et tilbud til alle 

Skoleruter. Skoletransporten skjer dels ved bruk av det 

ordinære tilbudet med Ruters ca 240 linjer, dels med 

egne skoleruter og dels med spesialtransport, som 

omtalt nedenfor. Spesialtransport kan i enkelte tilfelles 

også ordnes ved avtale om at foresatte kjører.

I Oslo kjører Ruter ingen egne skoleruter, da det 

ordinære tilbudet vurderes som dekkende. I Akershus 

er det utstedt ca 20 000 skolekort. Særlig i bygdesonen 

finnes det en rekke skolelinjer – i alt ca 210. Dette tilbudet 

utgjør således en vesentlig del av Ruters produksjon, og 

særlig i spredtbygde områder.

En betydelig, men ikke øremerket, del av tjenes-

tekjøpet fra Akershus fylkeskommune forklares ved 

skoleruter og spesialskyss for skoleelever. For fylkes-

kommunen finnes det således incitamenter til å komme 

frem til løsninger som i sum er optimal for videregående 

skoler og kollektivtrafikk. For primærkommunene og 

grunnskolen er det svakere sammenheng mellom beslut-

ningsmyndighet og økonomisk konsekvens. 

Skolelinjenettet dannes av utbyggingsmønster og 

skolelokalisering, mens rutetidene bestemmes av 

skolenes timeplaner. Selv om det samarbeides om 

løsninger, viser det seg i enkelte tilfeller å være vanske-

ligere enn kanskje nødvendig å transportere skole-

elever med det ordinære rutetilbudet. Skolene har ingen 

kostnadskonsekvens av å fastsette eller endre skole-

tidene slik at egne skoleruter med buss, eventuelt flere 

avganger, blir nødvendig. Skolemyndighetene kompen-

serer Ruter bare for ordinær billettpris.

Særlig i grisgrendte områder med svakt trafikk-

grunnlag er det åpenbare fordeler ved så langt råd er å 

kombinere skolenes behov med behov for f eks service-

reiser for andre kunder. Dette forutsetter imidlertid en 

rimelig grad av stabilitet og gjensidig tilpasningsevne. 

Ruter vil arbeide videre med dette som ledd i grunnlaget 

for trafikktilbudet ved kommende anbudsrunder. 

Spesialtransporter. Kollektivtrafikken skal i utgangs-

punktet kunne gi et tilbud til alle. En praktisk innretning 

medfører likevel en grad av differensiering, slik at 

grupper av funksjonshemmede, spredt bosatte, deler 

av skoletransporten og andre spesielle behov dekkes av 

spesialtransporter med egnet materiell. Ansvaret for 

disse transportene er i dag oppsplittet, og kundene møter 

til dels unødvendige barrierer. Antakelig er dessuten 

produksjonen mer kostbar enn nødvendig.

Ruter anbefaler at det nå med varig virkning fastslås 

at transport også av funksjonshemmede er kollektivtran-

sport, og at tilbudet organiseres i samsvar med dette. 

Dette vil blant annet medføre at også disse kundene 

kan få oppleve at grensen mellom Oslo og Akershus blir 

mindre markert i reisesammenheng. 

Bestillingstransport. Mange fylker har nå erfaring med 

ulike typer bestillingsruter som erstatning for lavfre-

kvente lokalbusser med svakt belegg. Kjøringen skjer 

oftest med mindre enheter (f eks minibuss, maxitaxi 

eller taxi), og etter faste, annonserte ruteopplegg mot 

forhåndsbestilling og til ordinær eller ekstra gunstig pris. 

Små avstikkere fra den planlagte ruten (hjem på døren) 

aksepteres, og sjåførene kan tilby økt service ved på- og 

avstigning. Kundeerfaringene er positive, og bestillings-

transporten oppleves mange steder som et bedre tilbud 

enn lokalbussen. Eksempelvis er tilbudet nylig utvidet i 

Østfold.

Ruter vil innføre bestillingsruter i de delene av vårt 

markedsområde hvor samordning av tilbud med taxi, 

spesialbiler og -busser, lokalbusser og skoletransport 

kan gi bedre og billigere løsninger. Vi vil ta hensyn til og 

bygge på målgruppenes ulike, men delvis overlappende, 

reisebehov på en måte som gir bedre kapasitetsutnyt-

telse totalt. Eksempelvis vil eldre gjerne ha sitt reise-

behov mellom periodene for skolekjøring.

Konsentra. Ruters datterselskap Konsentra AS har 

betydelig kompetanse innen organisering og daglig 

planlegging av bestillingstransport og annen spesialtran-

sport, inkludert syketransport. Det bør være naturlig at 

vi i Oslo- og Akershusregionen mer konsekvent benytter 

denne etterspurte kompetansen, med sikte på et samlet 

sett bedre tilbud.
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 4.20 
Beredskap

Bedre håndtering av avvik i trafikkavviklingen  
prioriteres

Ruters beredskap for avvikshåndtering gjelder hele 

spennet fra forsinkelser, omlegginger og mindre 

endringer i trafikkavvikling til katastrofer. Katastrofe- og 

ulykkesberedskap er pålagt Ruter i likhet med andre 

aktører i kollektivtrafikken, mens det som gjelder avviks-

håndtering i løpende drift mer er spørsmål om valg av 

standard for beredskapen.

Krisesituasjoner. Ulykkes- og katastrofeberedskapen 

skal håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede 

hendelser som kan føre til tap av liv og skade på eller tap 

av verdier. Beredskapen omfatter tekniske, operasjonelle 

og organisatoriske tiltak som planlegges iverksatt under 

ledelse av beredskapsorganisasjonen ved en hendelse, 

for å beskytte personell, materiell og verdier.

Ruter skal ha en høy beredskap for å forebygge mot 

ulykker og viljeshandlinger. Egen beredskapsplan er 

utarbeidet.

I krisesituasjoner er det et avgjørende poeng å holde 

kollektivtrafikken i gang eller få den i gang igjen så raskt 

som mulig. Dette har ofte vært undervurdert i bered-

skapsopplegget så langt, men tillegges stor vekt i Ruters 

oppdaterte planer.

Avviksinformasjon. Det er et gjennomgående problem 

for kollektivtrafikken at kundene ikke er tilfreds med 

informasjonen ved uforutsette, ikke planlagte avvik i 

trafikkavviklingen. Kravene er at informasjonen skal 

komme raskere, bli gjentatt og ikke minst være relevant 

for den enkelte kunden. Det operative ansvaret ligger 

i dag dels på operatørene og dels felles hos Ruter, 

håndtert gjennom Trafikanten. Operatørenes utfor-

dring er ofte at de kun ser egen drift, og ikke så lett kan 

gi informasjon om alternative reiseveier, henholdsvis 

omstigningsmuligheter som midlertidig er innstilt. 

Omdisponering av ressurser. Ved siden av å sørge for 

god informasjon om små og store avvik er det selvsagt et 

poeng å søke å minimalisere konsekvensene. Dette kan 

skje ved omdisponering av ressurser, som bare Ruter har 

mulighet for i større omfang og på tvers av operatører og 

oppsatte planer. Ruter vil derfor ved omfattende avvikssi-

tuasjoner hos en operatør fordele og tilsette tilgjengelige 

ressurser til den operatøren som er rammet, slik at de 

fleste reisende kommer frem til sitt bestemmelsessted 

innenfor en rimelig tidsramme.

Trafikksentral. Som et helt sentralt tiltak for å håndtere 

beredskapsutfordringene har Ruter under etablering 

en informasjons- og samordningssentral i Dronningens 

gate 40. Denne sentralen skal sørge for løpende å ha 

oversikt over driftssituasjonen på tvers av driftsarter og 

operatører, gi informasjon til kunder og media, foreta 

omdisponeringer av ressurser mellom de ulike opera-

tørene ved behov og ivareta kravene til beredskap for 

krisehåndtering. Etableringen av sentralen bør resultere 

i et svært merkbart løft i kundetilfredsheten på to av 

de områdene hvor vi i dag står svakest – pålitelighet og 

avviksinformasjon. Driften må skje i samarbeid mellom 

Ruter og aktuelle operatører, og etter en modell som gjør 

at dobbeltfunksjoner unngås.
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Buss for bane er aktuelt for så vel planlagte som akutte avvik.
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 5.1 
Visjonsrammer

Hovedstadsområdet kan få verdens beste trafikkmiljø 
ved statlig satsing i 100-milliardersklassen.
Visjonene for kollektivtrafikkens utvikling bør i større 

grad søkes løsrevet fra tilvente rammer. Norges priori-

tering av kollektivtrafikk i storbyområder har vært 

preget av at byene generelt ikke har hatt en bred plass 

i norsk bevissthet og politikk. Kanskje skulle kollek-

tivtrafikknettet i hovedstadsområdet bli Norges neste 

månelandingsprosjekt? Vår tekniske og økonomiske evne 

til satsing er til stede, og Stortingets vilje til å prioritere 

miljø- og klimapolitikk er gledelig stor. Men dersom 

fokus begrenses til det som er definert som statlig 

ansvar i utgangspunktet, får vi uunngåelig en suboptima-

lisering. 

Interessen på nasjonalt nivå for å satse på et 

lyntognett mellom de fire største byene i Norge, og i 

retning Gøteborg og kontinentet, er et positivt uttrykk 

for forståelse for at hovednøkkelen til miljøforbedringer 

kombinert med konkurranseevne og velferd antakelig 

ligger i kollektivtrafikken. Men da bør man primært se dit 

hvor de største markedene og samtidig de største lokale 

miljøproblemene er. 

Hovedstadsområdet har som kjent godt over 50 % 

av kollektivtrafikken i Norge. Lyntogmarkedet dreier 

seg maksimalt om et par prosent i sum, men selvsagt 

er reiselengdene andre enn i lokal og regional trafikk. 

Lyntognettet er grovkalkulert til størrelsesorden 

500 milliarder kroner i investeringer. Hvis en som et 

tankeeksperiment så for seg en statlig investering i 

kollektivtrafikken i og rundt Norges hovedstad på 100 

milliarder i løpet av f eks 10 år, ville det utvilsomt kunne 

etableres et trafikktilbud og en trafikk- og miljøsituasjon 

av en kvalitet som ingen andre kunne vise maken til. En 

parallell ambisjon kan likevel sees i Abu Dhabi by, som nå 

bruker sine oljerikdommer på rask utvikling av et svært 

imponerende kollektivt trafikktilbud. 

Én million flere bosatte. Den store befolkningsveksten 

i regionen de kommende årene tilsier en dobling av 

kollektivtrafikken, når en skal nå målene om at denne 

skal ta det vesentlige av trafikkveksten. Ser vi videre mot 

2060 og en antatt dobling av befolkningen, med én million 

nye innbyggere, er det åpenbart at ønsket utvikling ikke 

nås med gradvis videreføring av dagens planmodeller 

og trafikktiltak og ellers tradisjonelle virkemidler. For 

2030-situasjonen viser modellberegningene at vi etter 

alt å dømme bare når halvveis. Skulle målene nås ved 

nye, men samtidig positive og ikke restriktive tiltak, 

måtte det være ved en kombinasjon av en styrt arealbruk 

med konsentrasjon om eksisterende og nye byer og 

stasjonsbyer, og et helt nytt regionalt banetilbud som 

binder disse sammen. Utbygging og utnyttelse bør være 

av tett og urban karakter, gjerne inspirert av eldre, histo-

riske bymønstre.

Samtidig krever de rammene som gis av Marka og 

fjorden et utbyggingsmønster i langstrakte korridorer. 

Ekspressmetro. Et mulig nytt banetilbud kan være en 

regional ekspressmetro. Denne tar over der dagens 

metro ikke kan forlenges fordi stasjonene blir for mange 

og reisetiden for lang, og toget er for lite fleksibelt. 

Tilbudet kjennetegnes av høy frekvens – inntil fem 

minutters rute. Et av målene for ekspressmetroen 

bør være at reisetiden til viktige målpunkter er 50 % 

kortere enn med bil. Nettet supplerer og knyttes til 

eksisterende tog, metro, trikk og buss, som forutsettes 

modernisert parallelt med utbygging av ekspressme-

troen. Stasjonsavstanden bør normalt være 5–10 km, 

tilsvarende typisk avstand mellom sentrum i priori-

terte miljøbyer, som supplerer stasjonsbyutviklingen 

langs jernbanen. Miljøbyområdet knyttes til sin stasjon 

med høyfrekvent buss på egen trasé eller automatisk 

minimetro med små vogner eller kabiner.

I Oslo kan ekspressmetroen eventuelt følge en trasé 

nord i sentrum som skissert i annen sammenheng for en 

kommende ny tunnel for dagens metrosystem, og ellers 

i hvert fall betjene knutepunktene Oslo S og Majorstuen. 

Lang stasjonsavstand og moderne teknikk skal gi en 

reisehastighet som gjør at en ekspressmetro kan føres 

vesentlig lenger ut i regionen enn det som er mulig med 

dagens system, uten at reisetiden blir urimelig lang.

Statlig satsing på ekspressmetro og annen oppgra-

dering i hovedstadsområdet for 100 milliarder kroner 

bør vurderes fulgt av en organisasjonsmessig nasjonal 

strukturrasjonalisering hvor ansvar for all investering 

i og vedlikehold og drift av kollektivtrafikkinfrastruktur 

legges på statens hånd. Som eksempel på andre større 

infrastrukturgrep nevnes muligheter for en busstunnel 

gjennom Oslo mellom Skøyen og Bryn/Alnabru via en ny 

og utvidet bussterminal.
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Fordobling av kollektivtrafikken? 

Ved siden av vilje til utvikling av kollektivtrafikken og nivå 

for offentlig tjenestekjøp mv setter særlig arealbruk med 

befolknings- og næringsutvikling og vei-, bil- og parke-

ringspolitikk rammer for kollektivtrafikkens fremtid.

Det ventes en fortsatt sterk vekst i befolkning og 

arbeidsplasser i Oslo og Akershus de kommende tiårene. 

Nyere befolkningsprognoser tilsier at nær 1,5 millioner 

mennesker bor i vår region i 2030, fordelt med 785 000 

i Oslo og 700 000 i Akershus. Dette tilsvarer en økning 

på ca 400 000. For Oslo betyr en økning på 210 000 at en 

by nærmere Bergen i størrelse skal innpasses i løpet 

av 20 år. En slik utvikling krever en bevisst og konsen-

trert utbygging, med et klart kollektivtrafikkorientert 

byplangrep. 

Utbyggingstetthet. Figuren på motstående side illus-

trerer den varierende utbyggingstettheten i regionen for 

sum boliger og arbeidsplasser per arealenhet, basert 

på regionale arealplanprosesser. Mønsteret er basert 

på utvidelse og fortetting av allerede utbygde områder, 

med et lite unntak for Gjersrud/Stensrud i Oslo. En finner 

ingen nye satellittbyer. Fjordbyen, Oslos indre by øst, 

Fornebu, Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim og Ski 

er områder og byer som vil få sterk vekst. Som drøftet i 

kapittel 4.5 vil Ruter anbefale at en enda klarere satser 

på stasjonsbyene i Akershus, og at en vurderer om det vil 

være riktig i denne sammenhengen å la jordvernhensyn 

vike.

Dersom en som alternativ til dette mønsteret finner 

det riktig å vurdere utvidelse av byggesonen i Oslo, bør 

det legges avgjørende vekt på å finne områder som ligger 

godt til rette for kapasitetssterk, i praksis banebasert, 

kollektivtrafikkbetjening. 

Oversikten over utbyggingstettheten illustrerer også 

at svært store deler av Ruters trafikkområde er tynt 

utbygd og har og fortsatt vil ha et svakt trafikkgrunnlag. 

Det er derfor naturlig med en kraftig differensiering 

av trafikktilbudet – fra høyfrekvente linjer i bysonen 

til bestillingstrafikk i grisgrendte strøk. De regionale 

rammene for fremtidig arealbruk og befolknings- og 

næringsutvikling tyder på at kollektivtrafikken gjør 

størst nytte ved i noe større grad enn i dag å konsentrere 

ressursene til de tettest utbygde delene av regionen. 

Samordnet virkemiddelbruk. 35 % befolkningsvekst 

gir normalt en enda større trafikkvekst i sum, og kan 

gi en fordobling av kollektivtrafikken, når en også skal 

nå sentrale mål om økt kollektivandel, og gjerne slik at 

kollektivtrafikken tar det vesentlige av den motoriserte 

trafikkveksten. Ruter vil i så fall ha ca 550 millioner 

passasjerer i året, og den regionale kollektivandelen vil 

være godt over 40 %. 

En må således være forberedt på å ta tyngre grep i 

utviklingen av trafikkløsningene enn det som har vært 

tradisjonen de senere årene. Dette krever et langsiktig 

perspektiv i de fleste sammenhenger, og bedre styring av 

en samordnet areal- og transportpolitikk, antakelig med 

en regional forankring av beslutningene. Videre bør Ruter 

på vegne av kollektivtrafikken sikres en form for innsi-

gelsesmyndighet på linje med f eks veimyndighetene. 

Samordnet bruk av virkemidler gjelder ikke minst 

veiutbyggings- og parkeringspolitikk. Den veiprosjekt-

porteføljen som inngår i Oslopakke 3, tar i betydelig 

grad sikte på økt sikkerhet og reduserte miljøulemper i 

nærmiljøet. En slik modernisering av veinettet i kapasi-

tetsmessig balanse med de begrensningene som i dag 

ligger på stamveiene E18 og Ring 3 gjennom Oslo, bør i 

utgangspunket ikke være i konflikt med de målene som 

er satt for kollektivtrafikkens utvikling. Det kan imidlertid 

i praksis vise seg at kostnadsomfanget for veiprosjektene 

utvikler seg slik, når alle miljø- og sikkerhetshensyn 

skal tas, at den samlede Oslopakke 3 blir for trang. I en 

slik situasjon er det naturlig for Ruter å legge vekt på at 

kollektivtrafikkdelen skjermes, og at en eventuelt søker 

muligheter for å styrke inntektssiden, inkludert statlige 

bevilgninger.

Parkeringspolitikk er langt på vei et kommunalt 

ansvar, hvilket ikke unaturlig medfører at retnings-

linjene er nokså varierende fra kommune til kommune. 

Tilgang til parkering er nokså avgjørende for trans-

portmiddelvalg, og Ruter anbefaler at en bevisst bruker 

parkeringspolitikken som supplement til kollektivtra-

fikksatsing for å nå samferdselspolitisk mål. I denne 

sammenhengen bør en i større grad søke frem til en 

regional harmonisering. For øvrig anbefaler Ruter at så 

lenge arbeidsgiverbetalt parkering ved arbeidsplassen 

ikke beskattes, bør tilsvarende gjøres gjeldende for 

arbeidsgiverbetalte månedsbilletter. Dagens ordning 

virker i motstrid med gjeldende samferdselspolitikk. 

 5.2 
Regionale rammer
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Sum befolknings- og arbeidsplasstetthet i regionen 2030. Mørkere farge indikerer høyere tetthet.
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 5.3 
Markedsposisjon

Annenhver reise skjer med Ruter i 2030

I 2030 vil 1,5 million innbyggere i vår region ha et reise-

behov tilsvarende 1,2 milliarder motoriserte reiser pr år 

(mot 850 mill reiser i dag). 

Ruters mål er å ta trafikkveksten. Hvis målet skal 

nås, må antall kollektivreiser i regionen opp i 320 

millioner i 2014 (mot 242 millioner reiser i 2008), og 550 

millioner i 2030. Biltrafikken vil i et slikt scenario ikke øke 

vesentlig ut over dagens nivå. 

Summen av tiltakene som anbefales i K2010, er 

modelltestet til å gi 270 mill kollektivreiser i 2014 (+12 %) 

og 360 mill reiser i 2030 (+48 %). Målet om at kollek-

tivtrafikken tar hele trafikkveksten er altså ikke reali-

serbart med de foreslåtte tiltakene alene. Herav følger at 

disse tiltakene må suppleres med en vesentlig styrking 

av satsingen på kollektivtrafikk, og/eller kombineres med 

restriktive tiltak overfor biltrafikken for å nå målet. 

Markedsandel. Når kollektivtrafikken har tatt trafikk-

veksten mot 2030, vil Ruters markedsandel (dvs. andel av 

motorisert transport) være 47 % (mot 28 % i dag). I Oslo 

er markedsandelen økt fra ca 40 % i dag til 55 % i 2030.

Markedsandelene varierer i stor grad med geografi, 

reisetidspunkt og type reise i vårt område. Tradisjonelt 

har kollektivtrafikken hatt høyest markedsandel på 

reiser til/fra Oslo sentrum og på reiser i Oslo indre by. 

Samtidig står kollektivtrafikken svakere på tynt trafik-

kerte relasjoner i spredtbygde områder, fra en delregion 

til en annen, og på ukurante tidspunkter. Det gjøres en 

forsiktig tilpasning av rutetilbudet i retning av å styrke 

volummarkedene hvor kollektivtrafikken gjør best mulig 

nytte for seg, målt i passasjerer, økonomi og miljø. Den 

største volumveksten må komme i disse markedene. 

Målet om 47 % markedsandel gjelder følgelig ikke i alle 

Ruters delmarkeder, men er et gjennomsnittsmål for 

regionen, hvor de store markedene i/til/fra bysonen og 

forstadssonen må levere enda høyere andeler. 

Kvalitet. Ruter skal være blant de ledende selskapene 

i Europa på pålitelighet (regularitet og punktlighet). 

Gjennom anbudene setter Ruter høye krav til krav til 

komfort, utslipp og trafikksikkerhet, som sikrer en 

moderne og fremtidsrettet busspark og fergeflåte. Nye 

vognanskaffelser, i kombinasjon med oppgradert infra-

struktur og signalsystem, gir metro- og trikkesystemet 

god driftsstabilitet. Det fokuseres på vedlikehold for å ta 

bedre vare på materiell og infrastruktur. 

I Ruter og hos underleverandører skal det innføres 

en strøkenhetskultur hvor det er etablert et høyt nivå 

på nøyaktighet, ordentlighet, renhold og vedlikehold. 

Kvalitetsløftet gjelder både stasjoner, holdeplasser og 

vogner, med også interne områder som verksteder og 

kontorer. 

Ruter skal være ledende i bruk av IKT i kollektiv-

trafikk, rettet inn mot én-til-én-kommunikasjon med 

kunden, basert på GPS, moderne betalingsløsninger og 

skreddersydd trafikantinformasjon ut fra på reisehis-

torikk – innenfor de rammene som gis av personopplys-

ningsloven.

Kundetilfredshet. Kundepreferanser ligger alltid til 

grunn for videreutvikling av rutetilbudet. I sammenlig-

ninger av kundetilfredshet mellom europeiske storbyer, 

er Ruter blant de fremste, og er blitt en rollemodell for 

markedsrettet tilbudsutvikling. 

Ruter er en foregangsbedrift med hensyn til kjøre-

kontrakter med bonus/malus-elementer, som er utviklet 

over tid og i samråd med operatørene. Kontraktene 

forplikter operatørene til å levere høy kvalitet for å gi 

lønnsomhet, da incentamentsdelen kan utgjøre 15–20 % 

av kontraktsverdien, forutsatt konkurranseutsetting.  

Omdømme. Ruter er synonymt med kollektivtrafikken 

i Oslo og Akershus, og er selve inngangsbilletten til 

attraksjonene. Regionens befolkning er stolt av kollektiv-

trafikktilbudet sitt, og Ruter er det naturlige førstevalget 

for de aller fleste reiser.
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 5.4 
Trafikktilbudet

Ruter kan ta betydelig vekst til lavere enhetskostnad

Ruters trafikktilbud utvikles slik at kollektivtrafikken i 

regionen fyller den sentrale funksjons- og miljøoppgaven 

det er å ta det vesentlige av den motoriserte trafikk-

veksten de kommende tiårene. Dette skal skje innenfor 

forutsigbare økonomiske rammer, og med prioriteringer 

som sikrer at en tar vare på de verdiene som ligger i 

kollektivtrafikkens infrastruktur og Ruters merkevare.

Det legges særlig vekt på:

Sikkerhet og trygghet•	

Behovstilpasset kapasitet •	

Frekvens•	

Punktlighet•	

Informasjon og tilgjengelighet for hele reisekjeden •	

Strøkent vedlikehold•	

Optimal miljøstandard•	

Ruter skal løpende arbeide for mer og bedre kollek-

tivtrafikk for pengene. Satsingen skal gi utslag i høy 

markedsandel, høy kapasitetsutnyttelse, høy kundetil-

fredshet og godt omdømme. Oslo og Akershus skal her 

ligge på topp blant de nordiske hovedstadsregionene.

Nettutvikling. Blant utredede alternativer for utvikling av 

trafikktilbudet frem mot 2030 har Ruter valgt å satse på 

et nett som er preget av relativt begrenset omfang av ny 

infrastruktur. Ellers er det valgte nettet preget av: 

Kapasitetssterk jernbane med konsentrasjon om •	

stasjonsbyer

Kapasitetssterk og modernisert metro. •	

Markedstilpasset og modernisert trikk•	

Forenklet og differensiert bussnett.•	

Gode knutepunkter, knyttet til by- og tettstedsut-•	

vikling. 

Optimalt samspill mellom driftsartene. •	

De positive virkemidlene som ligger i Ruters satsing på 

tilbudsutvikling, gir en passasjerøkning på nær 50 %. 

Dette er noe i overkant av befolkningsveksten på 40 %, 

men ikke nok til å tilfredsstille målet om at kollektiv-

trafikken skal ta det vesentlige av trafikkveksten. For å 

oppnå dette trengs supplerende virkemidler. 

Nettutviklingen gir en sunnere økonomi ved en 

bedre kapasitetsutnyttelse og en lavere kostnad per 

passasjer og per tilbudt vognkilometer. 50 % trafikkvekst 

løses ved en kostnadsvekst for Ruter på 26 % og for 

jernbanen på anslagsvis 80 %. I sum gir dette vel 40 %. 

Avskrivningskostnader for ny infrastruktur kommer 

imidlertid i tillegg, og anslås for Ruter til nær 300 mill kr 

i 2030. Inkluderes dette, blir kostnadsøkningen for Ruter 

i størrelsesorden 35 %. Økte driftskostnader synes 

i prinsippet å kunne dekkes av økte billettinntekter, 

forutsatt inflasjonskorrigerte priser. En dekning av økte 

avskrivninger gjennom realøkning av offentlig tjenes-

tekjøp betyr et tillegg på 15 %, som er klart mindre enn 

befolkningsveksten på 40 %.

Nettutviklingen er karakterisert ved følgende endring 

for trafikk og kostnader for de enkelte driftsartene: 

T-bane Trafikk + 32 % Kostnad + 33 %

Trikk Trafikk + 111 % Kostnad + 54 %

Buss Trafikk + 41 % Kostnad + 12 %

Tog Trafikk + 71 % Kostnad + 80 %

Sum Ruter   Kostnad + 26 %

Totalt Trafikk + 49 % Kostnad + 46 %

I kroner betyr kostnadsøkningen for Ruter størrelses-

orden 900 millioner i økte driftskostnader. Sammen med 

avskrivninger anslått til nær 300 mill kr, kan summen 

bli 1,2 mrd kr. Særlig buss og trikk blir bedre utnyttet og 

får et gunstig forhold mellom trafikk- og kostnadsvekst. 

Ruter oppfatter en gradvis utvikling av trikkenettet til 

mer markedstunge strekninger som en forutsetning for 

en sunnere økonomi for denne driftsarten.

Ruter har i dag ikke kostnadsansvar for tog, men 

styrer billetter og priser og betaler eventuell differanse 

til NSBs egne priser. Kostnadsanslaget for toget er 

således kun en beregnet illustrasjon for å belyse relative 

sammenhenger.

Bytunneler. For å sikre fremtidig banekapasitet etter 

2030 i en raskt voksende region igangsettes samordnet 

utredning av nye tunneltraseer gjennom Oslo for 

jernbane og metro, sett i sammenheng med tilknyttet 

mønster for ny, omfattende byutvikling med sentrumsut-

videlse.
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Ruters trafikk. Den regionale kollektivtrafikkens 

stamnett er illustrert på det neste oppslaget. Dette 

nettet suppleres av et mer finmasket tilbud av lokale 

linjer, og av skolelinjer og bestillingstrafikk. De lokale 

linjene tilpasses de rammene som gis av stamnettet, og 

fungerer til dels som matelinjer til dette.

Lokaltog. Ruters overtakelse av bestillerfunksjonen 

vurderes. Det lokale, regionale togtilbudet videreutvikles 

ut fra de rammene som er gitt ved NSBs ruteplan fra 

2012. Frem mot 2030 vil vi også ha fått nytt dobbeltspor 

til Ski, og Ruter legger videre til grunn at Hovedbanen, 

Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, Spikkestadbanen og 

Østfoldbanens østre linje da vil være oppgradert med 

tilstrekkelig krysningskapasitet til minst å kunne gi stabil 

halvtimestrafikk. Gjennom statlige og lokale tjeneste-

kjøpere bør jernbanen være sikret midler til materiell, 

vedlikehold og trafikkdrift som gir effektiv utnyttelse av 

tilgjengelig infrastruktur.

Stasjonsmønsteret er tilpasset togets rolle i samspill 

med buss, som ledd i blant annet en regionalt samordnet 

satsing på stasjonsbyer/knutepunktstasjoner. De priori-

terte stasjonene er modernisert, med god tilgjengelighet, 

klimabeskyttelse, informasjonsutstyr og tilstrekkelig 

plattformlengde for aktuelle tog.

RuterMetro. T-banen utvikles til en moderne, pålitelig 

og kapasitetssterk metro. Reinvestering og verdibeva-

rende vedlikehold prioriteres for å oppnå en strøken 

standard. Som investeringstiltak prioriteres oppgra-

dering til Kolsås, Lørensvingen, økt vognpark, ny base 

for verksted og vognoppstalling, ny Majorstuen stasjon 

(knutepunkt) og ombygd Nationaltheatret stasjon. Det 

kjøres 7,5 minutters rute med full toglengde i rushtidene 

på Grorudbanen, Furusetbanen, Østensjøbanen og 

Røabanen. Fellestunnelens kapasitet vil da i praksis være 

fullt utnyttet. Det kreves 345 vogner, eller 96 flere enn 

innkjøpt så langt. Anslått pris er ca 1,6 mrd kr. I tillegg 

kommer nødvendig investering i ny base for ca 1 mrd kr.

Forlengelser til Ahus og Rykkinn og forbindelse på 

skrå i Groruddalen mellom Økern og Furuset utredes 

nærmere med sikte på å avklare nytte/kostnad.

RuterTrikk. Trikkenettet utvikles ved fremkommelig-

hetstiltak, omlegging til Bjørvika, forbindelse i Frederiks 

gate, eventuelt forlengelser til Fornebu, Tonsenhagen 

og Hauketo og forbindelse mellom Skøyen og Frogner 

plass/Majorstuen/Ullevål sykehus. Samtidig utredes 

omlegging til bussdrift på Briskeby. Trikketraseene har 

normalt 5 minutters rute eller bedre. Til dette kreves i 

alt ca 112 vogner, dvs. ca 40 nye, til en samlet pris anslått 

til 1,2 mrd kr. Nødvendig fornyelse av eksisterende 

vognpark kommer i tillegg. 

Fjordtrikken mellom Bjørvika og Filipstad/Skøyen og 

trikk på eller langs Ring 2 utredes nærmere med sikte på 

å avklare nytte/kostnad. 

RuterEkspress. Et nytt tilbud med gule, knutepunkt-

stoppende busser, som normalt pendler gjennom Oslo, 

er sentralt i stamnettet for buss. Følgende linjer tenkes 

etablert, til dels allerede innen 2014:

E2 Fornebu–Ring 2–Lillestrøm.

E3 Sandvika–Ring 3–Gardermoen. 

E4 Rykkinn–Oslo sentrum–Blystadlia. 

E5 Bærums verk–Oslo sentrum–Greverud.

E8 Nittedal–Oslo sentrum.

Dessuten vurderes følgende E-busstilbud nærmere:

E1 Drøbak–Oslo sentrum (–Slemmestad).

E7 Ski–Kolbotn–Bryn–Gardermoen.

RuterBy. De røde bussene trafikkerer Oslo og byområdet 

for øvrig med høy frekvens, sikker fremkommelighet og 

god miljøstandard. Tilbudet preges av høy stoppesteds- 

og informasjonsstandard. Normal minimumsfrekvens er 

15 minutters rute – ofte bedre.

RuterRegion. De grønne bussene betjener hele 

regionen, men har ikke lokaltrafikkfunksjon i byområdet. 

Linjenettet er forenklet, med konsentrasjon om færre 

linjer, men med høyere frekvens. Normalt tilbys minst 

timesrute, i forstadssonen halvtimesrute eller bedre.

RuterBåt. Nesoddbåtene får etter hvert høyere frekvens 

og kapasitet, i takt med markedsutviklingen. Båtene har 

høy miljø- og tilgjengelighetsstandard. Hurtigbåttilbudet 

langs land til Vollen og Slemmestad avvikles når tilfreds-

stillende bussfremkommelighet er oppnådd.
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Regionens nett. Stamlinjer med lokaltog, RuterEkspress, RuterRegion og RuterBåt, knyttet til viktige knutepunkter.
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Byens nett. Nettutvikling for RuterMetro, RuterTrikk og hovedlinjer for RuterBy.
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 5.5 
Effektivitet og økonomi

Mer kollektivtrafikk for pengene

Effektivitet. Det er definert et effektivt, kunderettet 

rutetilbud som sikrer en optimal utnyttelse av det 

offentlige tjenestekjøpet. Operatørene produserer gitt 

volum til gitt kvalitet så kostnadseffektivt som mulig. 

Hensiktsmessig organisering sikrer at doble funksjoner 

unngås, og modellen definerer en tydelig ansvarsfor-

deling. Tilskuddsandelen er stabil, og gir nødvendig 

langsiktighet for trafikkutvikling og kostnadsoppfølging. 

Gjennom konkurranseeksponering av all trafikk, 

eventuelt en annen sunn forretningsmodell for metro og 

trikk, oppnås til enhver tid markedspris for transport-

tjenestene som produseres. Anbudspakkene har blitt noe 

større og mer langsiktige, samtidig som videreutvikling 

av rutetilbudet kan gjennomføres underveis i anbudspe-

rioden uten vesentlige merkostnader. 

Trikkenettet er betydelig utvidet og konsentrert om 

trafikksterke strekninger, slik at enhetskostnadene ved 

trikkedriften er vesentlig lavere enn tidligere nivå. 

En moderne og driftstabil vognpark holder vedli-

keholdsbehovet på et moderat nivå. Vi har få kostbare 

driftsavbrudd, og en koordinert trafikkledelse som 

får trafikken i gang og vurderer omdisponering av 

ressursene når trafikale problemer oppstår. 

Ruter drives på et økonomisk sunt grunnlag, og 

fremstår med høy effektivitet når man sammenligner 

selskapets drift med administrasjonsselskaper i andre 

europeiske storbyer. 

Økonomi. Alle pengestrømmer til kollektivtrafikken 

– drifts- og investeringsmidler – går gjennom Ruter. 

Både drifts- og kapitalkostnader skal fremgå av Ruters 

budsjett og regnskap. Ruter skal sørge for en god 

oversikt over pengestrømmer og økonomi i alle deler 

av trafikktilbudet. Avtalene med leverandørene skal 

reflektere og synliggjøre drifts- og kapitalkostnadene 

knyttet til produksjonen. 

Ruter har ansvaret for å etablere trafikktilbudet 

gjennom kontrakter med operatørene. Kontraktene 

tildeles etter konkurranse og alle operatører er konkur-

ranseeksponert, eventuelt er det funnet en annen sunn 

forretningsmodell for metro og trikk. 

På vegne av Oslo kommune og Akershus fylkes-

kommune skal Ruter ivareta kollektivtrafikkens inter-

esser på administrativt nivå overfor statlige myndigheter, 

i regionale samarbeidsfora og overfor aktører som NSB.

Ruter skal overfor Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune minimum hvert fjerde år legge frem en 

plan for langsiktig utvikling, og hvert år et rullerende 

fireårig handlingsprogram. Ruters styrende organer er 

en avgjørende premissgiver for hvilke investeringer som 

skal gjøres i kollektivtrafikken. 

Ruter har ikke eget investeringsregnskap, men 

kapitalkostnader i kollektivtrafikken dekkes over Ruters 

budsjett gjennom kjørekontrakter med vedkommende 

operatører. Alle lokale og statlige investeringsmidler 

til kollektivtrafikkprosjekter som gjennomføres under 

lokalt ansvar, skal kanaliseres via Ruter, som inngår 

nødvendige kontrakter med utførende virksomhet. Dette 

gjøres for å sikre transparens, oppfølging av plan og 

intensjon og sammenheng mellom handlingsprogram/

budsjett og regnskap.

Flere sammenlignbare byer har i dag en tilskudd-

sandel i størrelsesorden 50 % av omsetningen. For å 

utvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus ytterligere, 

og for å ivareta dagens materiell på en tilfredsstil-

lende måte, vil det være naturlig at et langsiktig mål er 

å øke tilskuddsandelen i Ruter til 50 % av omsetningen. 

Selskapet skal også ha en sunn økonomi der egenkapi-

talen skal være ivaretatt eller forbedret. 
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 6.1 
Linjenettet

Tilrettelegging for sterk vekst 
De nærmeste fire-fem årene vil utviklingen av Ruters 

linjenett være preget av følgende:

Modernisering av infrastruktur for metro og trikk.•	

Universell utforming med tilgjengelighet for alle på •	

de mest trafikkerte delene av nettet.

Kolsåsbanen gjenåpnet til Bekkestua og Kolsås.•	

7,5 minutters rute på Furusetbanen.•	

Holmenkollbanen gjenåpnet med strømskinnedrift.•	

Økt frekvens og kapasitet på jernbanen, særlig langs •	

aksen Asker–Eidsvoll.

Kongsvingerbanen og Østfoldbanens østre linje får •	

færre stopp og kortere reisetid. De minste stoppe-

stedene betjenes med buss eller avvikles.

Nye knutepunktstoppende busslinjer RuterEkspress, •	

som pendler gjennom Oslo.

Bybussnettet utvidet til Lørenskog og deler av •	

Skedsmo og Bærum, i tillegg til Oppegård.

Enkelte sentrumsrettede busslinjer snus på Skøyen •	

eller Helsfyr.

Regionbussnettet konsentreres om stamlinjer og •	

bygger opp om stasjonsbyer og knutepunkter. 

Busstilbudet på Øvre Romerike omlegges til tverr-•	

gående linjer i samspill med jernbanen i området 

Kløfta/Jessheim/Gardermoen/Eidsvoll. I sum styrkes 

tilbudet i Jessheimområdet markert.

Busstilbudet i Follo bygges enda klarere opp •	

om mating til jernbanen, eventuelt supplert av 

ekspressbuss mellom Oslo og Kolbotn og Ski i 

rushtid.

Busstilbudet over fylkesgrensen mellom Vestby/•	

Son og Moss søkes styrket i samarbeid med Østfold 

Kollektivtrafikk.

Blant tiltak under forberedelse eller gjennomføring er de 

viktigste:

Lørensvingen, metroforbindelse mellom •	

Grorudbanen og Ringbanen, med ny stasjon på Løren.

Kapasitetsøkning på metroens fellestunnel, ved nytt •	

signalsystem og utbedret Nationaltheatret stasjon.

Ny Majorstuen stasjon, inkludert knutepunkt for trikk •	

og buss.

Fornebubanen mv og deretter trikk til Tonsenhagen.•	

Ny Oslo bussterminal.•	

Superbuss langs Ring 3.•	

Fornyet og økt trikkepark (ca 110 vogner).•	

Fullført kjøp av metrovogner (ytterligere 93 til i alt •	

342).

Netteffektivisering. I sum innebærer utviklingen i 

handlingsprogramperioden, av praktiske grunner regnet 

frem til 2014, at vi får en trafikkvekst på 15 % og en 

samlet kostnadsvekst i Ruters trafikkdrift på 6 %, eller 

størrelsesorden 200 mill kr i året. Trafikkveksten er for 

øvrig sterkt avhengig også av rammer for bilbruk og av 

utvikling i arbeidsmarked og samfunnsøkonomi for øvrig. 

Inkluderes kapitalkostnader for ny infrastruktur ved 

deres avskrivninger, øker kostnadene med ytterligere ca 

100 mill kr for Ruter. Samlet kostnadsvekst på 300 mill kr 

tilsvarer ca 6 % av Ruters omsetning.

Når veksten i Ruters kostnader kan holdes lavere 

enn veksten i trafikkvolum, og også i befolkning, skyldes 

det dels utnyttelse av den forutsatte satsingen på økt 

togtilbud med tilhørende kostnader i regi av NSB og 

finansiert ved statlig tjenestekjøp. Men det er også et 

poeng at det gjennomføres tilbuds- og produksjonsend-

ringer som tilpasses markedet, spiller på driftsartenes 

muligheter og utnytter de samordningsmulighetene som 

etablering av Ruter som et felles regionalt selskap har 

gitt.

For toget vil kostnadsveksten de første årene klart 

overstige trafikkveksten relativt sett. Noe av det samme 

bildet får vi for T-banen. Gjenåpning av Kolsåsbanen og 

frekvensøkning på Furusetbanen gir ikke tilsvarende 

trafikk- og inntektsvekst, i hvert fall ikke de første 

årene. Trikken får derimot fortsatt trafikkvekst, samtidig 

som det ikke er vogner til tilsvarende tilbudsstyrking. 

For buss får vi effektivitetsgevinster av omfordeling av 

ressursene til fordel for de tyngste markedene.

Tilbudt samlet kvalitet er avhengig av at særlig pålite-

ligheten kan forbedres. For tog, metro og trikk handler 

dette mye om fornyelser av infrastrukturen, men også 

om styringssystemer og holdninger. For trikk og buss, og 

for bussens del særlig de prioriterte stamlinjene, er det 

avgjørende at alle berørte myndigheter satser syste-

matisk på sikker fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Ruters linjenett skal være en tydelig del av regionens 

infrastruktur, som det er lett å forholde seg til og innrette 

seg etter. Også bussnettet søkes utviklet ut fra en 

intensjon om varig samspill med langsiktig utvikling av 

arealbruken.
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Trikkenettets utvikling fram mot 2030, inkludert tiltak som utredes nærmere før de eventuelt foreslås fulgt opp.
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 6.2 
Handlingsprogram

2009–2010
Mer oversiktlig busstilbud i Aurskog-Høland og •	

jernbane- og knutepunktorientert omlegging av 

busstilbudet i Ullensaker og Eidsvoll.

Enkelte busslinjer legges om til mating til baneknu-•	

tepunkter. Rushtidsbusser i øst vurderes snudd på 

Helsfyr.

Ruters trafikksentral i drift.•	

Samordnet konkurranseutsetting av busstilbudet i •	

Oslo syd og Follo i samsvar med prinsippene i K2010.

Oppgradering av Holmenkollbanen, Kolsåsbanen og •	

Lambertseterbanen. Kolsåsbanen kan gjenåpnes til 

Jar.

7,5 minutters rute på Furusetbanen.•	

Fremleggelse av konkret utredning om •	

RuterEkspress.

Avklaring av rammene for ny Oslo bussterminal.•	

Igangsetting av felles utredning om Ruters overta-•	

kelse av bestilleransvaret for lokaltogtrafikk på 

Østlandet.

Videreføring av prosess med sikte på en bedre •	

forretningsmodell for kjøp av metro- og trikkedrift, 

med høyere ekstern og intern effektivitet, eventuelt 

konkurranseutsetting.

Utredninger om innfartsparkering, Fornebubanen, •	

Fjordtrikken og trikk til Tonsenhagen fremlagt. 

Fremleggelse av egen utredning om vognanskaffelser •	

for metro (96 vogner) og trikk (80 vogner) med baser – 

i samarbeid med vognselskapet, KTP og operatørene.

2011
Innføring av nytt pris- og sonesystem, basert på •	

elektronisk billettering i januar/februar.

Ny forretningsmodell for kjøp av metro- og trikke-•	

drift.

Første RuterEkspress og nytt busstilbud i Oslo syd og •	

Oppegård/Ski i drift.

Holmenkollbanen gjenåpner for ordinær trafikk og •	

Kolsåsbanen gjenåpner til Bekkestua.

Utredning og avklaring av busstilbud som grunnlag •	

for ny konkurranseutsetting for Groruddalen og 

Østensjø.

Strategidokumentet K2012 legges frem, fulgt av en •	

linjenettsplan som gir mer konkrete retningslinjer for 

trafikktilbudet i fremtidige anbudspakker.

2012
Oppdatert aksjonæravtale og ny økonomisk ramme-•	

avtale.

Konkurranseutsetting av busstrafikken i Oslo vest.•	

Nytt busstilbud i Follo i drift i samsvar med •	

prinsippene i K2010. Samordnet tilbud i grenseom-

rådet Son/Moss.

Ruter ivaretar ansvar for terminaler, stoppesteder •	

og trafikantinformasjon mv i Oslo og andre aktuelle 

kommuner.

Gjennomføring av handlingsprogram for universell •	

utforming godt i gang.

Trafikantinformasjons- og designprogrammet •	

etablert.

2013
Nytt togtilbud i samsvar med NSBs 2012-plan i gang. •	

Ruter er bestiller av lokaltogtrafikk på Østlandet.

En del rushtidsbusser i vest vurderes snudd på •	

Skøyen.

Utbygging av Oslo bussterminal kan igangsettes.•	

Utbygging av Lørensvingen igangsatt.•	

Trikketrasé i Dronning Eufemias gate bygges.•	

Oppgradering av Østensjøbanen.•	

Strøkent stasjons- og stoppestedsmiljø.•	

Mål om 20 % økt reisehastighet for trikk og buss i •	

byområdet er nådd.
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 6.3 
Ruters posisjon 2013

Markedsandelen økt til minst 29 %
Ruters trafikk skal ha økt med 12 % til 280 mill reiser 

årlig. Dette tilsvarer en årlig vekst på 3 %. Den motori-

serte markedsandelen er minst 29 %. 

Kundetilfredsheten skal være over 94 %, og andelen 

av regionens befolkning som har et positivt inntrykk av 

Ruter, skal minst være 85 %. 

Felles merkevarestrategi er implementert, og 

Ruter er for lengst innarbeidet som en sterk og tydelig 

merkevare for hovedstadsområdets kollektivtrafikk. 

Nytt prissystem er implementert, som innbærer at 

Oslo og Akershus inndeles i fire store soner til erstatning 

for dagens 88 soner. Systemet forener enkelthet for 

kundene, inntektsoptimalisering, effektiv håndtering og 

full utnyttelse av mulighetene i nytt elektronisk billett-

system. Billettsystemet rulles ut etappevis, og perio-

dekort på papir er avviklet. Det implementeres nye, og 

mer fleksible billettyper basert på nye muligheter ved det 

elektroniske systemet. 

Trafikktilbud. Trafikktilbudet markedstilpasses ved at 

det kjøres høyere frekvens der hvor kollektivtrafikken 

har konkurransefordeler. Dette skjer dels gjennom 

produksjonsøkning og dels på bekostning av dagens høye 

flatedekning. 

Et nytt skilt- og nummersystem er implementert, 

hvor dagens linjenumre 1–999 erstattes av et betydelig 

forenklet og for kundene mer logisk system. Det er gjort 

oppryddinger av tidligere Sporveis- og SL-linjer, i tråd 

med en av intensjonene med Ruters etablering. 

Toget har implementert ny ruteplan som innebærer 

en vesentlig forbedring av tilbudet på jernbane. 

Busstilbudet tilpasses det nye togtilbudet der hvor dette 

er hensiktsmessig og hvor framkommeligheten til/fra 

stasjonen er tilfredsstillende. Unntaket er sørkorridoren, 

hvor det fortsatt er behov for et betydelig antall direkte-

busser til sentrum i påvente av nytt dobbeltspor Oslo–Ski. 

Deler av det rutetilbudet som er av sosial karakter, 

erstattes av bestillingstransport med minibusser etc. 

Oslo er videreutviklet som baneby med et metro- og 

trikketilbud som byens befolkning er stolt av, og som 

er med på å gi byen funksjonsdyktighet og genuine 

storbykvaliteter. 

Banedrift er gjenopptatt på Holmenkollbanen 

og Kolsåsbanen etter oppgradering. Også 

Lambertseterbanen og Østensjøbanen har gjennomgått 

en fullstendig oppgradering. Med 7,5 min rute på 

Grorudbanen og Furusetbanen er rutetilbudet i 

Groruddalen vesentlig styrket. Bygging av Lørensvingen, 

med ny T-banestasjon på Løren, er i gang. Trikken kjøres 

med høy frekvens i viktige korridorer. Dronning Eufemias 

gate er etablert som praktgaten gjennom Bjørvika og 

trikken er det selvsagte reisevalget til området. 

Samspill. Suksess for kollektivtrafikken er avhengig 

av gode modeller for og konsekvent praktisering av 

samspill. Ved å spille på de sterke sidene hos alle gode 

krefter i tjenestekjeden får vi sammen bedre resultater 

for kollektivtrafikken. Operatørenes medarbeidere 

møter kundene i daglig drift og har avgjørende betydning 

for deres erfaringer med og oppfatning av kollektiv-

trafikken. Åpne kommunikasjonskanaler må sikres 

mellom dem som møter kundene, støttefunksjoner og 

ledelse hos operatører og Ruter. Åpent og godt samspill 

mellom Ruter og operatører, så vel som mellom ledelse 

og medarbeidere i disse organisasjonene, gir god 

motivasjon, trivsel og kundeservice. Kvalitetsbonus til 

de ansatte har også vist seg å kunne være et virkemiddel 

som motiverer til fin kjøring og god serviceinnstilling.

Verdiene åpen, pålitelig og nytenkende skal prege 

medarbeiderne i trafikken, i tekniske funksjoner og i 

administrasjonen. Samarbeidet mellom partene baseres 

på tillit og gjensidighet.

Samtidig er effektiv måloppnåelse avhengig av 

klare roller og god rolleforståelse. I løpet av 2010 bør 

det være på plass en organisasjonsmodell som gir 

klare rammer i kollektivtrafikken i regionen.Det er 

da etablert et tydeligere skille mellom bestillerrollen 

(Ruter) og leverandørrollen (operatører), som gir avklarte 

ansvarsfold og ingen dobbeltfunksjoner.



K 2010 109

6 Ruters plan 2010–2013

Ved å spille på de sterke sidene hos alle gode krefter i alle ledd i tjenestekjeden når vi langt, og får sammen bedre resul- 
tater for kollektivtrafikken. Ruters leverandører gir viktige bidrag til utvikling av kollektivtrafikken, og er helt sentrale i daglig 
kundekontakt og service. Foto viser medarbeidere fra Concordia, Nettbuss, Unibuss, Oslo T-banedrift, Oslotrikken, Tide Sjø,  
Konsentra og Trafikanten.
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Kvalitet. Det er fastsatt nye og høyere mål for pålite-

ligheten (regularitet og punktlighet), med grunnlag i en 

analyse gjennomført i samarbeid mellom operatørene og 

Ruter. 

Det har kommet på plass en felles reisegaranti for 

kollektivtransporten i Oslo og Akershus, som har like 

betingelser uavhengig av driftsart. 

Stoppestedsansvaret i Oslo skal være tilbakeført til 

Ruter som kundeansvarelig i kollektivtrafikken, og det 

skal være etablert rutiner for et strøkent vedlikehold på 

stasjoner og stoppesteder. Det skal være tatt et krafttak 

for å etablere et høyere referansenivå for vedlikehold 

på metroen, og det skal være innført nulltoleranse for 

graffiti og hærverk. 

Det skal være opprettet en døgnåpen regional trafikk-

ledelse for avviksinformasjon om omdisponering av 

ressurser ved uforutsette hendelser. 

All trafikantinformasjon skal være korrekt, lett 

tilgjengelig i alle aktuelle medier, og korrekt med hensyn 

til så vel innhold som design. 

Effektivitet. Ruter drives på et sunt økonomisk grunnlag, 

og fremstår med høy effektivitet når man sammenligner 

med administrasjonsselskaper i andre europeiske 

storbyer.

Frem til 2013 skal Ruter ha gjennomført en effek-

tivisering av trafikktilbudet som gir vesentlig mer 

kollektivtrafikk for pengene. Med en kostnadsvekst 

på 6 % har vi fått en trafikkvekst på 15 %. Differansen 

tilsvarer 450 mill kr årlig. Veksten i offentlig tjenestekjøp 

begrenses til 100 mill kr, eller 5,5 %. Antatt befolknings-

vekst i samme periode er 8,7 %. Behovet for økt tjenes-

tekjøp er følgelig ca 60 mill kr lavere enn om en hadde 

fulgt veksten i befolkning og skattegrunnlag. Samtidig 

dekkes en ny kostnad på 100 mill kr i avskrivning av 

ny infrastruktur og en får et bedre trafikktilbud og en 

trafikkvekst som er nær det doble av befolkningsveksten. 

Samlet effektivisering er følgelig minst 160 mill kr.

Vognvedlikeholdet er blitt vesentlig rimeligere, både 

grunnet mindre feil på nye MX-vogner, samt positive 

effekter av en ny forretningsmodell, som eventuelt inklu-

derer konkurranseeksponering. Fra 2010 er det etablert 

målesystemer for kostnadsutviklingen hos metro og 

trikk, for å forsikre seg om at kostnadsutviklingen følger 

sammenlignbare byer i Europa, siden den til nå ikke har 

vært konkurranseeksponert.

Driften av metro og trikk skjer etter en mer effektiv 

forretningsmodell med klare roller, bedre kvalitet og 

høyere produktivitet. Eventuelt er en anbudsmodell valgt. 

Eierskapet til infrastruktur og vogner beholdes uansett, 

og styringen av tilbudet er fortsatt under full offentlig 

kontroll. Ansattes avtaler og rettigheter er beskyttet ved 

lov om virksomhetsoverdragelse. Endringene vil primært 

gjelde ledelse og finansiering. 

Økonomi. Ruter har en sunn økonomi med intakt egenka-

pital, og selskapet leverer nullresultat. Innenfor det 

ordinære driftsregnskapet er det avsatt 200 mill kr til 

egenfinansierte reinvesteringer. Videre gjøres det nå 

avsetninger for investeringer i ny infrastruktur for å 

forhindre at nye vedlikeholdsetterslep oppstår. 

Tilskuddsnivået fra Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune opprettholdes i faste priser, som gir 

Ruter en nødvendig langsiktighet mht drift og innovasjon. 

Forbedret rutetilbud og forenklet prisstruktur har gitt økt 

trafikk og dermed økte billettinntekter. 

Det er etablert full transparens i pengestrømmene 

i kollektivtrafikken, ved at alle tilskudd og investerings-

midler nå kanaliseres gjennom Ruter. Disponeringen av 

investeringsmidlene skjer i et forum som Ruter innkaller 

til, og hvor eiere, infrastrukturenheten og operatører 

deltar. 

Alle kjørekontrakter som Ruter inngår med ikke 

konkurranseutsatte operatører er åpne og etterprøvbare 

mht. kriterier og kostnader. Inngåelse av nye kjøre-

kontrakter lyses ut på anbud eller forhåndspubliseres 

dersom fortsatt direkte kjøp, jmf bestemmelser i ny 

EU-forordning om lokal kollektivtransport.
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Nye krav ved nytt anbud gir økt kvalitet, men også kostnadsvekst. Nye Tidekongen på vei mot terminalen ved Aker brygge for første 
gang, mens Tidebaronessen allerede er på plass (nederst i bildet).
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 6.4 
Økonomiplan – investeringsprogram

Innspill til infrastrukturinvesteringer for 19 milliarder 
Infrastrukturinvesteringer besluttes av Oslo kommune, 

Akershus fylkeskommune eller staten, etter at Ruter 

har uttalt seg. Samtidig har Ruter en sentral rolle med 

samordning av drifts- og investeringstiltak, slik at de 

samvirker for å nå oppsatte mål for kollektivtrafikken. 

Investeringsprogrammet i K2010 er således et innspill til 

kommunale og fylkeskommunale prosesser – inkludert 

samarbeidet om Oslopakke 3. All ny infrastruktur 

utredes gjennom ordinære planprosesser før eventuell 

beslutning om gjennomføring. Status for tiltakene i 

innspill til investeringsprogram er varierende, fra vedtatt 

gjennomføring, via vedtatt plan og gitt utredningsoppdrag 

til idé eller forslag fra Ruter.

De tiltakene som inngår i programinnspillet, bygger 

uavhengig av status opp om det trafikktilbudet som er 

skissert i strategiplanen og prioriterer fornyelse og 

modernisering av eksisterende infrastruktur.

Program for Oslopakke 3-investeringer forelå ikke da 

grunnlaget for tilbudsutforming og andre prioriteringer 

i K2010 ble utredet. Ruter har derfor som et foreløpig 

grunnlag basert seg på rammene i lokalt forslag, som 

omregnet til 2010-nivå gir ca 725 mill kr i året, eller 

15,5 mrd kr over 20 år. Inkludert er også 200 mill kr 

årlig fra andre kilder, som Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune, den statlige belønningsordningen og 

BRA-midler til tilgjengelighet mv. Investeringer i vogner 

og baser mv finansieres over driften og er ikke med i 

programmet. Tiltak på vei følges opp i veibudsjettene, og 

gjennomføringsansvaret ligger hos veiholder.

Programmet er illustrert for tidsperioder som avviker 

litt fra utredningene av trafikk- og økonomikonsekvenser 

ved endringer i Ruters tilbud, med første tidsho-

risont hhv. 2013 og 2014. Dette har ingen stor praktisk 

betydning. Vi får uansett frem hvilke investeringstiltak 

vi bygger på. Når kompetent organ har vedtatt endelig 

investeringsprogram, kan det bli nødvendig med tilpas-

ninger i planene for utvikling av trafikktilbudet.

 Ruter vil presisere at det er nødvendig med en 

rimelig lang planhorisont for å sikre kvaliteten i 

utredning, planlegging og prosjektering før gjennom-

føring. Videre må det opparbeides en planreserve 

innenfor rammen av gitt retning for utviklingen. En slik 

reserve skal lette alternativgenereringen når fremtidige 

handlingsprogram skal utredes og behandles. 

Handlingsprogram Oslopakke 3
I egen tabell på motstående har vi i sammendrags form 

gjengitt styringsgruppens forslag til handlingsprogram 

for Oslopakke 3 for perioden 2010–2013, slik det ble 

presentert 21.9.2009. Oppfølgende politisk behandling 

frem til og med årsbudsjett skjer i Oslo bystyre, Akershus 

fylkesting og Stortinget. 

Programmet medfører ingen store konsekvenser i 

forhold til de forutsetningene Ruter har basert seg på for 

de kommende fire årene. 

For de første fire årene har pakken en ramme på 

14,7 milliarder kroner. 60 % av midlene brukes i Oslo, og 

40 % i Akershus. 46 % av pakken går til kollektivtrafikk-

tiltak, med noe høyere andel i Akershus og tilsvarende 

lavere i Oslo. 



K 2010 113

6 Ruters plan 2010–2013

Arbeid med ombygging og oppgradering av Kolsåsbanen til metrostandard, inkludert sammenkobling med trikken ved  
Lysakerelven, august 2009 (øverst). 

Handlingsprogram Oslopakke 3 2010–2013  (mill 2010-kr) 

2010 2011 2012 2013 2010–13

Riksvei 2 147  1 450  1 386  1 791  6 775 

Store prosjekter Oslo  1 635  1 020  915  630  4 200 

Store prosjekter Akershus  155  20  190  890  1 255 

Programområder  357  410  281  271  1 320 

Lokale tiltak Oslo 1 044  937  937  937  3 856 

Store prosjekter/programområder  286  286  286  286  1 142 

Økt tilskudd koll transport  336  336  336  336  1 343 

Større kollektivtrafikktiltak, oppgradering metro  395  288  288  288  1 260 

Planlegging  28  28  28  28  111 

Lokale tiltak Akershus 1 100  1 018  937  980  4 034 

Store prosjekter/programområder  393  258  326  326  1 302 

Økt tilskudd koll transport  267  267  267  267  1 068 

Større kollektivtrafikktiltak, Kolsåsbanen/Fornebu  412  465  317  359  1 554 

Planlegging  28  28  28  28  111 

Sum 4 291  3 405  3 261  3 708  14 665 

Sum Oslo 2 679  1 957  1 852  1 567  8 056 

Sum Akershus 1 255  1 038  1 127  1 870  5 289 

Ikke fordelt (programområde riksvei)  357  410  281  271  1 320
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Prosjektportefølje
Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av prosjekter 

som inngår i det investeringsprogrammet Ruter har 

basert tilbudsutviklingene på. Som nevnt er det en 

betydelig del av tiltakene som ikke er ferdig utredet, og 

hvor det følgelig ikke er tatt (endelig) standpunkt til 

gjennomføring, verken fra Ruter eller kompetent ved-

taksorgan. Et fullstendig, men foreløpig, program er 

likevel nødvendig for å få illustrert hvilke muligheter vi 

står overfor for regionen i sum.

Fellestunnelen. Oppgradering av fellestunnelen er 

grunnleggende for kapasitet og pålitelighet i metrosys-

temet. Automatisk drift vurderes. Utbedring med 

utretting av Nationaltheatret stasjon er viktig for full 

kapasitet.

Holmenkollbanen oppgraderes med strømskin-

nestandard, og for å kunne ta 6-vognstog på Holmen-

kollen stasjon ved arrangementer som ski-VM 2011. 

Kolsåsbanen oppgraderes til metrostandard, og vil 

være ferdigstilt til Jar i 2010, Bekkestua i 2011 og Kolsås i 

2014. Ruter utreder forenklede og dermed mindre 

kostnadskrevende tekniske løsninger mellom Bekkestua 

og Kolsås. Eventuell senere forlengelse til Rykkinn 

utredes.

Lambertseterbanen og Østensjøbanen har stort 

fornyelsesbehov.

Lørensvingen forbinder Grorudbanen og Ringbanen 

med ny Løren stasjon og øker praktisk kapasitet i nettet.

Majorstuen stasjon er et byutviklingsprosjekt som 

samtidig øker kapasitet og kvalitet i metroen. God 

tilknytning til trikk og buss vesentlig. 

Homansbyen stasjon vurderes parallelt.

Modernisering metro. Gir pålitelig og strøken metro.

Fornebu. Bane- og bussalternativer utredes på 

oppdrag fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. 

Sees i sammenheng med nettutvikling mot Majorstuen, 

eventuelt trikk Skøyen–Majorstuen–Ullevål sykehus. 

Modernisering trikk. Gir pålitelig og strøken trikk.

Trikk Dronning Eufemias gate/Bispegata. Flytting fra 

Schweigaards gate til byutviklingsområdet i Bjørvika.

Trikk Frederiks gate. Forbindelse mellom nordre og 

søndre streng vest i sentrum knytter trikken bedre til 

Nationaltheatret knutepunkt og gir omkjøringsmulig-

heter.

Trikk Ljabru–Hauketo gir Ekebergbanen endepunkt i 

knutepunkt for tog, buss og trikk.

Trikk til Tonsenhagen eller bare buss i Trondheims-

veien gir en mer rasjonell arbeidsdeling mellom trikk og 

buss i området, og dermed i sum lavere kostnader.

Bussbane Alnabru–Bryn–sentrum gir kapasitets-

sterk og fremkommelighetssikker bussforbindelse i 

nordøst.

Bussbane Storo–Bryn gir kapasitetssterk, fremkom-

melighetssikker og markedsnær busstrasé langs Ring 3, 

eventuelt trafikkert med superbuss.

Bussveier i Akershus. Forbindelsesveier som kan gi 

mer rasjonell bussbetjening av boligområder. 

Fremkommelighet. Sekkeposter for prioritert 

satsing.

Oslo bussterminal. Utvidet og modernisert terminal. 

Kan eventuelt privatfinansieres, helt eller delvis, sett i 

sammenheng med annen utbygging i området.

Knutepunkter, stasjoner, stoppesteder og innfarts-

parkering: Gjennomføring etter nærmere utredninger.

Trafikantinformasjon. Gjennomføring av et moderne 

trafikantinformasjonssystem i oppdatert design

Sentrumstiltak, inkludert søndre streng: Økt 

kapasitet og kvalitet for trikk og buss i sentrum.

Universell utforming. Sikre tilgjengelighet for alle.

Gjennomføres eventuelt dersom nærmere analyse viser 

godt forhold mellom nytte og kostnader:

Metro Ahus ved forlengelse av Furusetbanen.•	

Metro Hosle ved forlengelse av Røabanen.•	

Metro Økern–Furuset på tvers i Groruddalen og med •	

betjening av Alnabyen og nye utviklingsområder.

Fjordtrikken for betjening av Fjordbyen.•	

Trikk Hauketo–Bjørndal–Gjersrud/Stensrud for •	

betjening av nye utbyggingsområder.

Trikk Ring 2 for økt kapasitet/kvalitet på tvers i byen.•	

Ny metrotunnel indre by. Utredning i samarbeid med 

byplan- og trafikkmyndigheter. Tilsvarende for jernbane. 

Aktuell realisering etter 2030. 

Modernisering og reinvestering
Både investeringsprogrammet og driftsprogrammet er 

kilde til finansiering av modernisering og reinvestering. 

Samlet er det ført opp 3 800 mill kr de første fire årene, 

fordelt med 3 400 mill kr til metro og 400 mill kr til trikk. 

For trikken må det forutsettes en relativt høyere andel i 

neste periode.
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Infrastrukturinvesteringer som ligger til grunn for foreslått trafikktilbud
Innspill til handlingsprogramprosesser i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Tiltak (mill 2010 kr) 2010–2013 2014–2030 Sum 2010–2030
Metro 2 764 4 455 7 219

Fellestunnelen, nytt  signalsystem og automatisering 80 1 620 1 700

Holmenkollbanen, oppgradering 384 0 384

Kolsåsbanen i Akershus 1 408 352 1 760

Kolsåsbanen i Oslo 24 6 30

Lambertseterbanen, oppgradering av bane og stasjoner 220 55 275

Lørensvingen 170 630 800

Majorstuen/Homansbyen stasjon 0 1 000 1 000

Modernisering metro 208 792 1 000

Østensjøbanen, oppgradering av bane og stasjoner 270 0 270

Trikk 284 3 256 3 540
Fornebubanen: Bane- og bussløsninger utredes,  

inkludert nettutvikling mot Majorstuen 8 2 062 2 070

Modernisering trikk 188 522 710

Trikk i Dronning Eufemias gate/Bispegata 48 12 60

Trikk i Frederiks gate 40 10 50

Trikk Ljabru–Hauketo 0 200 200

Trondheimsveien/Tonsenhagen – rolledeling trikk/buss 0 450 450

Buss 460 4 590 5 050
Bussbane Alnabru–Bryn–sentrum 0 1 000 1 000

Bussbane Storo–Bryn 0 1 200 1 200

Bussveier i Akershus 40 310 350

Fremkommelighet i Akershus 52 278 330

Fremkommelighet i Oslo 208 1 112 1 320

Kollektivprioritering Storo–Sinsen 0 150 150

Oslo bussterminal (Vaterland, samt ny terminal Oslo S) 160 540 700

Flere/alle driftsarter 348 2 499 2 847
Knutepunkter, stasjoner, stoppesteder og innfartsparkering 40 1 707 1 747

Nytt trafikantinformasjon (skilt, ruteinfo, etc) 160 240 400

Sentrumstiltak, inkl. søndre streng 80 20 100

Universell utforming 68 532 600

Sum investeringer 3 856 14 800 18 656
Investeringsramme 3 856 14 800 18 656

Finansiert gjennom Oslopakke 3 2 900 11 600 14 500

O3 småinvesteringer øremerket Holmenkollbanen 156 0 156

Finansiert via andre kilder 800 3 200 4 000

Tiltak som utredes nærmere for særskilt vurdering Kostnadsanslag
Sum investeringer, andre tiltak 9 000

Kolsåsbanen til Rykkinn 1 000

Metro til Ahus (3 stasjoner) 1 500

Metro Østerås–Hosle 300

Metroforbindelse fra Økern til Furusetbanen 2 500

Fjordtrikk Skøyen–Aker brygge 1 000

Trikk Hauketo–Bjørndal–Gjersrud/Stensrud 1 200

Trikk langs Ring 2 Ullevål sykehus–Sagene–Helsfyr–Bryn 1 500

Tiltak til vurdering i perspektiv etter 2030 Kostnadsanslag
Ny metrotunnel gjennom indre by 20 000
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 6.5 
Økonomiplan – driftsprogram

Markedsvekst gir kostnadspress tross effektivisering 
Økonomiplanen tar utgangspunkt i at prioriterings-

prosesser og pengestrømmer er samordnet for drift 

og investering, og for alle finansieringskilder. Et slikt 

opplegg sikrer oversikt og transparens, og denne 

samordningsrollen var vesentlig ved opprettelsen av 

Ruter. Ruter har for øvrig etablert et åpent samarbeid om 

investeringsprioriteringene mellom alle berørte parter i 

et investeringsråd.

Billettinntektene justeres etter beregnet trafikk-

vekst i Oslo og Akershus og prognose for kommunal 

prisjustering. Endringer av billettpriser forskjellig fra 

kommunal prisvekst vil påvirke inntektsnivået.

Tjenestekjøp. Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune ved etableringen av 

Ruter trekker opp rammene for offentlig tjenestekjøp 

i perioden 2008–2011. Hver av partene forplikter seg 

til å opprettholde realverdien av 2007-tilskuddet for å 

sikre økonomisk stabilitet i oppstartsfasen. Tilskuddet 

fra partene justeres for den kommunale prisindeksen 

fastsatt i statsbudsjettet. I tillegg justeres eventuelle 

varige eller midlertidige oppgaveendringer av vesentlig 

omfang, og tillegg for realvekst. Effektiviseringskrav kan 

fastsettes. Ruter legger til grunn at denne avtalen videre-

føres utover i planperioden. 

Endelig budsjett for 2009 har for Oslo gitt en økning i 

tilskudd utover den kommunale prisindeksen. Økningen 

knytter seg til følgende poster:

Helårsvirkning prisreduksjon august 2008 140 mill kr

Økt vognleie som ikke er O3-finansiert  42 mill kr

Økte pensjonskostnader i KTP 140 mill kr

Økt driftstilskudd Holmenkollbanen 10 mill kr

Pris månedskort 550 kr videreført i 2009 30 mill kr

Tiltak knyttet til kursendring i K2009 15 mill kr

HyNor 10 mill kr

Totalt 387 mill kr

Samlet tjenestesalg til Oslo kommune i 2009 

kommer opp i 1 330 mill kr. Ruter baserer seg på at 

Oslo kommune opprettholder tilskuddsnivået videre i 

økonomiplanperioden. Alternativt må inndekning skje 

ved ekstra prisøkning, tilbudsreduksjon eller tilleggsef-

fektivisering.

Samlet tjenestesalg til Akershus fylkeskommune 

i 2009 er 503 mill kr. Det er lagt inn en realøkning fra 

2011 til delvis dekning av innføring av nytt pris- og 

sonesystem.

Prioriteringer. Etableringen av Ruter gir grunnlag 

for effektivisering, både ved økte inntekter fra økt 

slagkraft i markedet og fra kostnadsgevinster ved bedre 

samordning av tilbudet. Over tid skal det oppnås en 

årsnivågevinst på 200 mill kr, som forutsettes brukt til 

styrking av trafikktilbudets omfang og kvalitet – mer 

kollektivtrafikk for pengene. Midlene innenfor kollektiv-

trafikksektoren må prioriteres samordnet og langsiktig. 

Viktige momenter er:

Etablering av et tilstrekkelig årlig nivå for reinveste-•	

ringer i metro- og trikkenettet, slik at vi kan ta vare på 

verdiene. Dette nivået, som med dagens nettomfang 

og prisnivå er 450 mill kr, må vurderes som fast og 

skjermes mot kutt ved de årlige prioriteringene.

Prioritering av verdibevarende vedlikehold.•	

Prioritering av fremkommelighetstiltak og andre •	

rammer for mer attraktiv og effektiv drift.

Prioritering av modernisering av det eksisterende •	

metro- og trikkenettet foran nye strekninger.

Avklart finansiering av nye T-banevogner og trikker.•	

For å ta vare på verdiene i dagens infrastruktur er det 

som nevnt nødvendig med i årlig gjennomsnitt 450 mill 

kr i reinvesteringer og annen fornyelse. Fra og med 2010 

er det lagt avskrivning eller avsetning til reinvestering 

av nyinvesteringene i Oslopakke 3, som årlig antas å 

være ca 725 mill kr. Inngangsbeløpet er 18 mill kr, og det 

øker med 18 mill kr pr år utover i økonomiplanperioden. 

Rammene er i sum ikke tilstrekkelige til raskt nok å få 

gjennomført moderniseringene og være beredt til å ta 

målsatt vekst.

Flere finansieringskilder. Økonomiplanen inneholder 

eksternt finansierte midler både til drift og investeringer. 

I motsetning til driftsmidlene føres investeringsmidlene 

over balansen til Ruter, og gir således ingen umiddelbar 

resultateffekt. Under avskrivningsperioden vil de inves-

terte midlene redusere Ruters resultat. Drift- og investe-

ringskilder for Ruter er Oslopakke 3, investeringsbevilg-

ninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, 

den statlige belønningsordningen, de statlige BRA-midler 

og eventuelt andre midler (f eks statlige tiltakspakker).
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Oslopakke 3 utgjør minimum 600 mill kr årlig til 

drift og småinvesteringer mv. Beløpet blir høyere 

dersom bompengeinntektene øker mer er antatt, 

og skal da utgjøre 25 % av tilgjengelige midler. 

Samferdselsdepartementets belønningsordning utgjør 

i 2009 ca 80 mill kr og ventes økt utover i planperioden. 

BRA-midler fra staten til bedre tilgjengelighet utgjør ca 5 

mill kr og ventes økt noe utover i planperioden.

Regjeringens spesielle tiltakspakke på 70 mill kr i 

2009 knyttet til finanskrisen ventes ikke videreført 

Effektivisering. For de ikke konkurranseutsatte drifts-

artene metro og trikk, er det forutsatt 2 % årlig effek-

tivisering i 2010, 2011 og 2012. I 2013 legges det opp til 

en effektivisering på 20 %. Denne effektiviseringen gir 

Ruter mulighet til å dekke inn kostnadsøkningen knyttet 

til bransjeavtalen i bussnæringen, samt å bidra med til 

reinvestering fra Ruters egen drift. Kostnadsutviklingen 

er oppsummert styrt av følgende faktorer:

Metro
Kontraktsummen er tillagt den omsetningen som •	

finansieres ved trafikkreklame.

Videreføring av 7,5 minutters rute på Grorudbanen, •	

og tilsvarende frekvens på Furusetbanen fra høsten 

2011. 

Gjenåpning av Kolsåsbanen til Jar, senere Bekkestua, •	

før Kolsås. 

Opptrapping i reinvestering og vedlikehold fra 2009.•	

Verkstedeffektivisering frem til alle nye MX-vogner er •	

levert og gamle vogner er skrotet.

Høyere effektivisering kan gi økte midler til vedli-•	

kehold og reinvestering.

Trikk
Kontraktsummen er tillagt den omsetningen som •	

finansieres ved trafikkreklame.

Opptrapping for reinvesteringer og vedlikehold fra •	

2009.

Høyere effektivisering kan gi økte midler til vedli-•	

kehold og reinvestering.

Buss
Ca 5 % årlig kostnadsøkning fra og med 2010 for å gi •	

økt kapasitet og kvalitet (inkludert miljøtiltak).

Bransjeavtalen vil fra 2012 gi en markant økning på •	

utgiftssiden (ca 8 %). 

Finansiering av vogner og baser
Investeringer i vogner og baser antas finansiert av eier 

ved låneopptak. Ruter dekker så kapitalkostnadene over 

driften gjennom vognleien. I vognleien inngår avsetninger 

til framtidig fornyelse av vognparken. Det presiseres at 

det er usikkerhet knyttet til modellen for beregning av 

vognleie, og at endelig budsjett kan avvike fra det som er 

presentert i økonomiplanen. 

Metro. I 2010 teller vognparken 83 MX-tog som 

dekker: 

6-vognstog i 15 min rute på linjene 2, 3, 4, 5 og 6.•	

7,5 min frekvens på Grorudbanen og Furusetbanen. •	

Etappevis gjenåpning av Kolsåsbanen til Jar, •	

Bekkestua og Kolsås. 

Det legges her foreløpig til grunn at T2000 ikke settes i 

drift igjen og at Holmenkollbanen etter gjenåpning for 

ordinær trafikk i 2011 midlertidig kan benytte vogner 

anskaffet for å dekke behovet på Kolsåsbanen.

Innen 2015 trengs 32 nye togsett disponert slik:

Linje 1 med trevogns MX-tog. •	

Lørensvingen med Løren stasjon•	

7,5 min frekvens på Østensjøbanen og Røabanen. •	

Alle mellomavganger kjøres med 6-vognstog. •	

Det er forutsatt 90 % vogntilgjengelighet. Ruter vil 

fremme forslag om vognanskaffelser og baser i 2010.

Trikk. Vognparken består i dag av 72 vogner, hvorav 

25 SL79 serie I, 15 SL79 serie II og 32 SL95. Den eldste av 

disse, SL79, nærmer seg teknisk levetid i løpet planpe-

rioden, og bør fornyes.

Innen 2015 er det behov for 45 nye trikker til:

Økning fra 10 til 7,5 minutters frekvens på alle linjer.•	

Fornyelse av SL79 serie I.•	

Frem til 2020 er behovet ytterligere 35 trikker til: 

Betjening av Fornebubanen til sentrum.•	

Ny linje Fornebu–Skøyen–Majorstuen–Rikshospitalet. •	

Betjening av Tonsenhagen til sentrum.•	

Forlengelse Ljabru–Hauketo. •	

Fornyelse av SL79 serie II. •	

Det er forutsatt 85 % vogntilgjengelighet. Ruter vil 

komme tilbake til vognbehovet i egen sak om vognanskaf-

felser og baser, eventuelt sammen med tilsvarende for 

metro i 2010.
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Driftsprogram i løpende mill kr
Regnskap 

2008
Budsjett

2009
Plan
2010

Plan
2011

Plan
2012

Plan
2013

Sum
2010–13

Trafikkinntekter 2 631 2 759 2 808 2 859 3 053 3 252 11 972
Oslo 1469 1 420 1 437 1 508 1 600 1 696 6 241

Akershus 969 1 141 1 168 1 144 1 240 1 338 4 890

Skolebill., gebyrer snik og særavtaler 193 198 203 208 213 218 841

Tjenestesalg 1 694 1 833 1 879 1 963 2 041 2 122 8 006
Tjenestesalg Oslo 1202 1 330 1 362 1 401 1 457 1 515 5 735

Tjenestesalg Akershus 492 503 517 562 584 608 2 271

Andre driftsinntekter 34 12 47 47 48 50 192
Trafikkreklame 11 13 45 46 47 50 188
Oslopakke 3 85 540 603 603 603 603 2 412
Belønningsordning, BRA-midler osv. 68 155 135 175 205 205 720
Sum inntekter 4 523 5 312 5 516 5 694 5 998 6 282 23 490

T-bane 1 061 1 325 1 473 1 432 1 460 1 557 5 923
T-banedrift 855 738 757 758 778 659 2 952

Trafikkreklame 0 0 26 27 27 28 108

Vognleie til Oslo vognselskap 143 245 310 339 349 360 1 358

Nye trafikktiltak O3 (se tabell til høyre) 18 64 72 81 78 78 309

O3 re- og småinvesteringer gjennom 

Ruter 0 230 241 142 122 105 609

Ruterfinansierte reinvesteringer 0 0 0 0 0 200 200

O2 Akershus vogninvestering «75 øre» 45 48 49 51 53 55 207

Avskrivninger av investeringer i ny 

infrastruktur 0 0 18 36 54 73 181

Trikk 662 732 683 697 725 641 2 745
Trikkedrift 540 500 508 515 529 448 2 000

Trafikkreklame 0 0 6 7 7 8 28

Vognleie til Oslo vognselskap 122 110 113 116 120 123 472

Nye trafikktiltak O3 (se tabell til høyre) 0 13 13 13 13 13 50

O3 re- og småinvesteringer gj. Ruter 0 110 44 47 56 49 196

Buss 1 706 1 844 1 903 1 992 2 200 2 309 8 404
Bussdrift by (rød) 856 923 925 969 1 041 1 091 4 026

Bussdrift region (grønn) 768 716 713 713 773 750 2 950

Bussdrift ekspresslinjer (gul) 0 0 0 25 78 129 231

Bussdrift bestillingskjøring 0 0 0 10 21 31 62

Bussdrift skolekjøring 0 54 57 59 65 68 250

Nye trafikktiltak O3 (se tabell til høyre) 67 111 125 130 135 150 540

Bussgarasjer, billettkontroll o.a. 15 40 84 85 87 90 346

Spesialskyss skole 112 119 125 131 137 144 537
Båt 103 117 133 134 137 140 544

Båt øytrafikk 20 21 24 24 25 26 99

Båt Nesodden mm. 83 84 89 90 92 95 365

Nye trafikktiltak O3 (se tabell til høyre) 0 12 20 20 20 20 80

Takstavtaler tog og annen buss 516 533 546 612 636 661 2 454
Belønningsordning, BRA-midler osv. 68 155 135 155 185 185 660
Drift Ruter  317  477  517  531  552  573  2 173 

O3 Drift/investering Ruter 0 1 21 21 21 21 84

Informasjon, salg (inkl. EBIR), 

markedsføring 242 393 421 433 451 468 1 773

Administrasjon 75 83 75 77 80 83 316

Sum kostnader 4 545 5 302 5 515 5 685 6 033 6 210 23 441

Finansposter 22 10 10 10 10 10 40

Disponibelt resultat før tiltak 0 20 11 20 -25 82 88
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Oslopakke 3-midler til drift og småinvesteringer, opplegg til disponering for årene 2010–2013
mill kr (plan i 2010-kr) Fordelt 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
T-bane 294,0 378,0 316,5 303,5 297,5
Avskrivninger gjennom kontrakt 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

Kolsåsbanen oppgr. Åsjordet–Lysakerelven 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likerettere for bedre strømforskyning 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forsterkning av kabler og strømforsyning 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ny driftssentral 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sporveksler Godlia, økt pålitelighet Østensjøbanen 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verkstedoppgradering 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oppgradering av andre prioriterte strekninger 0,0 91,0 91,0 91,0 91,0

Vognleie til Oslo vognselskap 21,0 65,0 94,0 104,0 115,0
Nye trafikktiltak 64,0 72,0 81,0 78,0 78,0

Frekvensøkning feriehelger 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Grorudbanen, økt frekvens 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Kolsåsbanen, drift Åsjordet/Jar 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0

Furusetbanen, økt frekvens 0,0 8,0 13,0 10,0 10,0

Insentiver 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Investeringer gjennom Ruter 5,0 150,0 50,5 30,5 13,5
Eiksmarka, økt sikkerhet og hastighet Røabanen 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Holmenkollbanen 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Modernisering T-bane 0,0 0,0 50,5 30,5 13,5

Småinvesteringer (opprinnelig KTP) 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akutte sikkerhetskritiske tiltak T-banen 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse arbeider T-banen 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fellestunnelen, tiltak for økt sikkerhet og pålitelighet 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Holmenkollbanen oppgradering 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Røabanen, sikkerhet og hastighet, i Oslo 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sognsvannsbanen signal endebutt 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sporveksler Godlia, økt pålitelighet Østensjøbanen 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trikk 122,0 59,0 65,5 78,5 74,5
Avskrivninger gjennom kontrakt 36,0 43,5 25,0 34,0 27,0

Carl Berners plass/Trondheimsveien 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grensen, oppgradering 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oppgradering av diverse prioriterte strekninger 0,0 43,5 25,0 34,0 27,0

Vognleie til Oslo vognselskap 0,0 3,0 6,0 10,0 13,0
Nye trafikktiltak 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Insentiver 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Investeringer gjennom Ruter 36,5 0,0 22,0 22,0 22,0
Modernisering trikk 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0

Diverse elektro trikk 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Drammensveien, oppgradering 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Småinvesteringer (opprinnelig KTP) 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akutte sikkerhetskritiske tiltak trikken 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Briskeby, Holtegata 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tullinløkka/Pilestredet 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Buss 111,0 125,0 130,0 135,0 150,0
Nye tilbudsforbedringer 111,0 125,0 130,0 135,0 150,0

Styrket busstilbud Akershus 96,0 110,0 115,0 120,0 130,0

Styrket busstilbud Kløfta - Jessheim 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0

Økt frekvens og kapasitet sentrumslinjene buss, Oslo 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0

Båt 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Nesoddbåtene 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Felles 1,0 21,0 71,0 66,0 61,0
Forenklet pris- og sonesystem i hovedstadsområdet 0,0 0,0 50,0 45,0 40,0

SIS, planlegging og markedstiltak Ruter 1,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Sum O3-midler til drift og småinvesteringer 540,0 603,0 603,0 603,0 603,0
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Skisse til disponering av midler fra belønningsordningen 2010–2013 

Regnskap
2009

Forslag 
2010

Forslag 
2011

Forslag 
2012

Forslag 
2013

Informasjonssystem på T-banen 20 0 0 0 0

Nytt trafikantinformasjonssystem 30 35 20 20 15

Nasjonal takstsamordning 1,5 0 0 0 0

Lilleakerbanen, oppgradering 21 0 0 0 0

Innfartsparkering 4 0 0 0 0

Ekebergbanen, oppgradering 2 25 25 0 0

Nye regionale pendellinjer (RuterEkspress) 0 50 40 30 30

Introduksjon av ny prisstrategi 0 0 75 40 30

Automatisk håndheving av kollektivfelter 0 0 0 0 5

Stasjonsvedlikehold, oppgradering 0 10 10 10 20

Områdekampanjer og utvikling av salgsnett 1,5 10 0 0 0

Bybusser i Ski 0 0 0 10 10

Tilbudsstyrking i Jessheimområdet 0 0 0 10 10

Forsøk med hybridbusser (20 busser) 0 0 0 20 20

Tiltak initiert av behandlingen av K2010 0 0 0 60 60

Sum tiltak 80 130 170 200 200
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6 Ruters plan 2010–2013
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