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1. Innledning 
Veksten i kollektivtrafikken ser ut til å fortsette i omtrent samme omfang som i 
foregående år. Særlig i Oslo er kollektivtrafikkveksten vesentlig større enn 
befolkningsveksten, samtidig som det registreres en nedgang i bilbruken. 
 
Sterkt nedsatt månedskortpris i Oslo har alene bidratt med 4-5 prosentpoeng av  en 
trafikkvekst på  8 % i hovedstaden. Samtidig har de populære månedskortene ført til 
et mindre salg av andre billettslag og en inntektssvikt på 43,9 mill kroner i  første 
halvår i forhold til budsjett. 
 
Det er iverksatt tiltak for skjerpet inntekstssikring og kostnadskontroll. Etter første 
halvår er prognosen for Ruters årsresultat et underskudd i størrelsesorden 20 mill 
kroner, mot et budsjettert positivt årsresultat på 23 mill kroner. Ruters årlige 
omsetning er på ca 4,9 mrd kroner. 
 
Til tross for at en snørik vinter og en lang rekke pågående anleggsarbeider har 
bidratt til sviktende punktlighet og regularitet, viser målinger av Ruters omdømme 
og kundenes tilfredshet med kollektivtrafikken likevel en positiv utvikling. 
 
 

 

2. Trafikk- og markedsutvikling  
 
2.1 Trafikkutvikling  
 
Trafikken med Ruters transportmidler har økt med om lag 7 % i første halvår. 
Økningen er størst i Oslo med hele 8 % vekst i forhold til 1. halvår 2008, mens 
trafikken i Akershus økte med 1,8 %. Trafikkveksten kan forklares bl.a. gjennom 
følgende forhold: 
 

• Nedgangen i prisen på månedskortet fra 1. august 2008 har hatt en effekt på 
4-5 % trafikkvekst i Oslo. 

  
• Det er en generell nedgang i bilbruken. Tall fra vegtrafikkindeksen viser en 

nedgang i biltrafikken på hhv. 4,3 % i Oslo og 2,9 % i Akershus i første halvår.  
 

• Ruter opplever en økning i kundetilfredshet (generelt inntrykk av Ruter). Mens 
tilfredsheten gikk ned fra 78 % ved utgangen av 1. halvår 2008 til 77 % ved 
inngangen av 1. halvår 2009, er den oppe i hele 84 % pr. 1. juli 2009.  

 
• Det har vært en befolkningsvekst i Oslo og Akershus i siste halvår som bidrar 

til en positiv trafikkutvikling. 
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2.2 Snikreising 
 
Billettkontrollen avdekket i 1. halvår en snikandel på 3,5 % (andel som er tatt i snik i 
forhold til antall kontrollerte). Dette er samme resultat som en hadde for tilsvarende 
periode i 2008. 
 
 
I perioden desember 08 – februar 09 ble det gjennomført en undersøkelse for 
kartlegging av befolkningens holdninger til snik og billettkontroll i Oslo. 
Hovedresultatene fra denne undersøkelsen viste: 
 

• Andelen som mener at sniking ikke er en forbrytelse, har gått ned fra 20 % i 
2008 til 15 % i 2009.  

• Andelen som mener at det ikke er sosialt akseptert å snike, er på 89 %. 
Resultat i fjor var på 88 %. 

• Tilfredshet med at medarbeiderne i billettkontrollen gjør en jobb som de har 
respekt for, er på 87 %, som er samme resultat som i fjor. 

• 79 % mener at medarbeiderne i billettkontrollen tar riktig avgjørelse 
• 72 % mener at Ruter jobber aktivt for å redusere sniken, som er en nedgang 

på 4 prosentpoeng i forhold til i fjor 
 

 
 
2.3 Utvikling i Ruters markedsgrunnlag  
 
Pr. 1. juli i år bodde 1.111.693 personer i Oslo og Akershus. Dette innebærer en 
befolkningsvekst på 1,8 % i forhold til 1. juli 2008. Ruters trafikkøkning er altså mye 
større enn veksten i antall bosatte.   
 
Det er en økning i arbeidsledigheten i Oslo og Akershus. I Oslo har den registrerte 
ledigheten økt fra 2,3 % i juli i fjor til 4 % i juli i 2009. I Akershus har ledigheten økt 
fra 1,1 % i juli 2008 til 2,5 % i juli 2009. 
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2.4 Utvikling i Ruters markedsandeler   
 
Markedsandeler blir kartlagt gjennom Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) ved 
at det gjennomføres 6.000 telefonintervju i befolkningen i Oslo og Akershus. Hittil i år 
er det gjennomført 1.409 intervju i Oslo og 1.425 intervju i Akershus. Det er viktig å ta 
i betraktning at markedsandelen her er et resultat av en spørreundersøkelse blant 
en liten andel av befolkningen, og vil derfor inneholde statistiske feilmarginer.  
Hittil i år er den motoriserte kollektivandelen i  Ruters trafikkområde totalt på 31 %, 
mens den fordelt på Oslo og Akershus er henholdsvis 42 % og 18 %. Figuren  viser at 
dette er de høyeste markedsandelene som er målt i perioden 2005-2009.  
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2.5 Kjennskap til merkenavnet Ruter 
 
Gjennom Ruters markedsinformasjons-
system (MIS) har man kartlagt kjennskap 
til merkenavnet Ruter. Respondentene er 
spurt om de kjenner navnet på det 
selskapet som driver med kollektiv-
transport i området.  
 
Total kjennskap består av både uhjulpet 
kjennskap (sier Ruter uten alternativer) 
og hjulpet kjennskap (sier de kjenner til 
Ruter først når de blir spurt om det).  
 
85 % av de spurte sier at de kjenner til 
Ruter. Kjennskapen er høyest i Oslo med 
88%, mens den i Akershus er på 80 %. 
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3. Priser og rutetilbud 
 
3.1 Priser 
 
Ruters priser ble justert 1. mars 2009 for å kompensere generell prisstigning. 
Rammene for prisendringen gis i årsbudsjettene for Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune.  
 
I påvente av det pågående arbeidet med ny, forenklet prisstruktur i Oslo og Akershus 
inneholdt ikke prisjusteringen i mars store prinsipielle endringer. I Akershus var det 
kun enkeltbilletten og kupongkort som ble justert. Prisen på enkeltbilletter økte med 
i gjennomsnitt 4 %, selv om prisen for første takstsone ble opprettholdt på 30 kr (alle 
eksempler er voksentakst). Prisen på kupongkort økte med 10 kr til 250 kr. For å 
møte økt etterspørsel fra turister, tilreisende og konferansemarkedet, ble det 
introdusert en 24 timers billett pålydende 100 kr. gyldig t.o.m. 4 soner fra Oslo 
sentrum. 
  
I Oslo ble prisøkningen lagt til enkeltbilletter, dagsbillett og Flexikort. Forhåndkjøpt 
enkeltbillett økte fra 24 til 25 kr (13 kr for barn/honnør), mens enkeltbillett hos fører 
på trikk og buss økte fra 34 kr til 36 kr. Dagsbillett økte fra 60 kr til 65 kr og Flexikort 
fra 170 kr til 180 kr.  
 
Prisen på månedskort ble holdet uendret både i Oslo og Akershus, og koster i Oslo 
fortsatt 550 kr som følge av ekstraordinært tilskudd fra Oslo kommune. Beregninger 
viser at lavere pris på månedskort reduserer Ruters inntekter med ca 140 mill kr pr 
år, dvs. i samme størrelsesorden som det ekstraordinære tilskuddet fra Oslo 
kommune. Trafikkveksten som følge av prisendringen er imidlertid beregnet til  
ca 7 %.  
 
Tabellen nedenfor viser billettslagenes andeler av totale billettinntekter. Månedskort 
tar nå andeler fra alle andre billettslag, som i sum innebærer en lavere inntekt pr 
reise. Det er utvilsomt gledelig at stadig flere innehar månedskort og at trafikken 
øker, men – om utviklingen fortsetter – gir det lavere inntekter enn forutsatt og 
færre virkemidler i prissettingen.   
 

Ruter Oslo Akershus  

1. halvår 
2009 

1. halvår 
2008 

1. halvår 
2009 

1. halvår 
2008 

1. halvår 
2009 

1. halvår 
2008 

Enkeltbilletter 25 % 27 % 17 % 21 % 34 % 35 % 

Flexikort / Kupongkort 22 % 24 % 29 % 32 % 14 % 13 % 

Dagskort 2 % 2 % 3 % 3 % 0 % 0 % 

Ukeskort 4 % 6 % 3 % 5 % 5 % 6 % 

Månedskort (alle typer) 47 % 41 % 46 % 38 % 48 % 46 % 

Andre billettslag / refusjoner 1 % 0 % 2 % 1 % -1 % 0 % 
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3.2 Rutetilbud 
 
Rutetilbudet, som sist ble revidert høsten 2008, ble videreført frem til 
hovedruteendringen 26. april 2009. De viktigste endringene som ble gjennomført fra 
dette tidspunktet var: 
 

• Gjenåpning av Jernbanetorget som kollektivtrase og knutepunkt for trikk og 
bybusser. 

• Omlegging av alle gjenværende regionbusslinjer på søndre kollektivstreng til 
Ring 1.  

• Etablering av ny regionbusslinje 853 mellom Kløfta – Jessheim – Gardermoen. 
 
Ut over disse tiltakene ble det gjennomført enkelte mindre tilbudsjusteringer samt 
traseomlegginger for både region- og bybusser i Oslo sentrum.  
 
Gjenåpningen av Jernbanetorget som kollektivtrasé gjorde at de midlertidige 
busstraseene i Dronningens gate og Skippergata opphørte. Tilsvarende skjedde også 
med de midlertidige trikketraseene i Kongens gate og Kirkegata.  

 
Første nedtrapping av ruteplanene for sommerperioden skjer ved skoleslutt (f.o.m. 
20. juni). I tillegg til visse frekvensjusteringer på bybusser og trikk ble 
mellomavganger på linje 5 innstilt.  
 
En viktig tilbudsforbedring denne sommeren var at T-banen kjørte samme 
kveldstilbud som ellers i året. Tidligere har T-banen kjørt halvtimesruter etter kl. 20 i 
i skolenes sommerferie, noe kundene særlig de siste årene har  oppfattet som 
utilstrekkelig.   
 
Øyfergene iverksatte sommerruter fra 21. mai. Bygdøyfergen startet sesongen fra 3. 
april.  
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3.2.1 Trafikkavvikling 
 
Vintervedlikehold: 
Vinteren 2009 var snørik. Til tider ble det erfart betydelige driftsproblemer på T-
banenettet, noe som skyldes manglende erfaringer med ny vogntype, samt endringer 
i gjennomføring av vintervedlikehold langs linjene. Disse hendelsene skapte en del 
negative presseoppslag. 

 
Busstrafikken ble etter forholdene avviklet på tilfredsstillende måte sist vinter. Selv 
om det er betydelige variasjoner lokalt på utførelsen av brøyting og strøing/salting, 
er oppfatningen at det har skjedd forbedringer.  
 
Anleggsarbeider: 
Mange linjer innenfor Ruters trafikkområde påvirkes negativt av forskjellige 
anleggsarbeider. De mest negative virkningene overfor kundene er at punktligheten 
forringes og at stoppesteder/traseer flyttes rundt slik at linjenettet blir mindre 
tilgjengelig. Omfanget, og de negative konsekvenser, er betydelig. Selv om 
anleggsarbeidene i utgangspunktet er planlagt i felleskap med vegholdere og til dels 
entreprenører erfares det betydelige problemer med å avvikle kollektivtrafikken på 
en smidig måte. Stadige endringer i anleggenes fremdrift, og korte frister for 
endringer som rammer kundene negativt, er forhold som går igjen.  
 
     
3.2.2 Planlagte avvik for buss og trikk 
Jernbanetorget 
Omkjøringer for en rekke buss- og trikkelinjer fortsatte inntil Jernbanetorgets 
gjenåpning 26. 4. 2009. 
 
Carl Berners plass 
Anleggsarbeider med bygging av ny rundkjøring har fortsatt i 2009 og vil pågå til 
2010. Både trikk- og busslinjer som passerer Carl Berners plass påvirkes negativt 
fremkommelighetsmessig av anleggsarbeidene.    
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Lilleaker 
Arbeidet med opprusting av Kolsåsbanen medførte at linje 13 måtte avkortes til 
Lilleaker fra 16. februar. Inntil vendesløyfe ble etablert på Lilleaker fra medio april, 
måtte trafikken opprettholdes med toretningsvogner, til dels i skytteltrafikk mellom 
Skøyen og Lilleaker. 
 
Briskeby 
Trikkelinje 19 har blitt kjørt med buss på strekningen Jernbanetorget – Majorstuen 
siden høsten 2008 på grunn av oppgradering av infrastruktur over Briskeby. 
Erstatningsbussene har på grunn av anleggsarbeidene måttet kjøre avvikende 
traseer i forhold til normal trase for denne linjen.  
 
Lysaker stasjon 
Byggingen av ny Lysaker stasjon har pågått hele første halvår 2009 og medført 
trafikkomlegginger som har påvirket trafikkavviklingen i vestlig retning for linjene 
23, 24, 31, 31E, 32 samt enkelte regionbusslinjer. 
 
Grensen 
Utskifting av trikkeskinner i Grensen medførte omlegging av busslinjene 33-37-46-70 
fra 15. juni. Arbeidene skal pågå i ca. 6. måneder.  
 
 
3.2.3 Planlagte avvik for T-banen 
Linje 1 (Frognerseterbanen) 
Arbeider med oppgradering av infrastruktur på Frognerseterbanen (linje 1) ble 
påbegynt fra 15. juni. Linje 1 ble fra samme dato betjent med busser på strekningen 
Majorstuen – Frognerseteren. Arbeider vil pågå i ulike faser til sommeren 2010. 
 
Linje 5 (Grorudbanen): 
Arbeider i forbindelse med ny riksvei 150 ved Økern medførte stenging og 
busserstatning på strekningen Hasle – Vestli fra 8. juni til og med 2. august 2009.  
 

 

Fra anleggs-
arbeidene ved 
Økern stasjon 
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3.3 Produksjon 
 
Den største endringen i produksjon (antall avganger og antall rutekm) i 1. halvår 
2009 sammenlignet med 1. halvår 2008 kan en se for T-banen. Dette henger sammen 
med økt frekvens på Grorudbanen og forlengelse til Åsjordet. T-banen hadde en 
endring i antall avganger på 7,4 %, og endring antall rutekm med 6,7 %. For de andre 
driftsartene kan en se mindre endringer i produksjonen. 
 

antall avganger 1. halvår 2008 og 2009
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Antall avganger 1. halvår 2008 og 2009 

 
antall rute km 1. halvår 2008 og 2009
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Antall rutekilometer 1. halvår 2008 og 2009

 Bussproduksjonen i Akershus var første halvår 2009 uforandret i forhold til  første halvår 2008. Den forskjellen 
som synes å framgå av figurene over, har sammenheng med  at plasseringen av bevegelige helligdager gav   
2 færre virkedager i første halvår 2009.  
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4. Kontrakter og avtaler 
 
4.1. Avtaler med Oslo T-banedrift AS (OTD) og Oslotrikken (OT) 
Det ble i januar 2009 inngått protokoller med OTD og OT om driftsavtalen for 2009.  
Hensikten med protokollene var å belyse forhold om ikke fremkom i driftsavtalene 
(underskrevet i desember 2009). Dette gjaldt forhold som kostnadsramme, 
effektivisering, transparens/riktig prisnivå. 
 
Rammeavtalene som definerer partenes arbeids- og ansvarsområder har vært 
gjenstand for omfattende forhandlinger, særlig vedrørende temaene: 

• Markedsføring, design og trafikantinformasjon 
• Fysisk planlegging og investeringer i infrastruktur 
• Presse, samfunnskontakt og påvirkning  

 
Primo juni 2009 ble det imidlertid oppnådd enighet med både OTD og OT og begge 
rammeavtalene ble underskrevet. Avtalene er løpende. 

 
4.2 Avtaler med NSB og Gjøvikbanen 
Ruter har takstavtaler med NSB og Gjøvikbanen. Takstavtalene innebærer at det er 
Ruters takster og vilkår som gjelder i Ruters geografiske ansvarsområde. Ruter 
betaler NSB og NSB Gjøvikbanen for antall reiser med tog med Ruters billetter. 
Antall reiser og hvilke billettslag som er benyttet blir registrert i tellinger. 
 
For 2009 er eksisterende avtaler med NSB prolongert. Avtalene med Gjøvikbanen 
gjelder frem til utløpet av anbudskontrakten i juni 2016.  
 
4.3 Avtale med Oslo Vognselskap AS (OVS) 
I 2008 ble ansvaret for kontraktene med OVS for leie av T-banevogner og trikker 
overført fra henholdsvis OTD og OT til Ruter. Ruter har derved det direkte ansvaret 
for finansieringen av dette materiellet. Tidligere ble dette materiellet finansiert 
gjennom Driftsavtalene (kjørekontraktene) med OTD og OT. 
 
4.4 Konkurranser og anbud 
Ruter lyste ut 2 bussanbud i april 2009. Konkurransene omfattet Ruters busslinjer i 
Akershus vest (Asker og Bærum) samt linjene mellom Asker/Bærum/Hurum og 
Oslo, til sammen ca 185 busser. Konkurransene er delt inn i et anbud med 3 
anbudspakker og et mer miljørettet anbud med kun en anbudspakke (Lommedalen).  
 
5 selskaper ble i mai prekvalifisert til å delta i konkurransen. Da tilbudsfristen utløp 
12. august hadde Ruter mottatt tilbud på alle anbudspakkene. Evaluering og 
forhandlinger vil pågå utover høsten. Tildeling av oppdrag skjer i november 2009.  
 
Oppstart av kjøringen er 01.07.2010 og kontrakten gjelder i 7 år med rett for Ruter til 
3 ganger 1 års prolongering. For kundene vil det bety høyere standard og 
tilgjengelighet for alle. Kravene som er satt til utslipp gir mindre klimautslipp enn i 
dag.  
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Ruter har også utlyst en konkurranse om drift av hydrogenbusser mellom Oslo og 
Fornebu-området. Det må gis tilbud på to oppdragsomfang. For det ene 
oppdragsomfanget er rammen 40 millioner kroner og det vil bli konkurrert om å tilby 
”mest hydrogenbuss for pengene”. Det andre oppdragsomfanget omfatter 5 busser i 
fem år og vil kun gjennomføres dersom det gis EU-midler til dette. Vinneren må delta 
i en felles søknad om EU-midler sammen med Ruter og leverandørene av 
busser/drivstoff. Frist for prekvalifisering er 7. september 2009. 
 
Ruter har i tillegg utlyste en rekke andre (mindre) konkurranser i løpet av 1. halvår 
2009. Her kan nevnes konkurranse om: 

• Markedsføringstjenester (reklamebyrå) 
• Foliering av 600 busser (erstatte gammel logo med ny) 
• Omprogrammering av Flexuskort 
• Test av TID (trafikantinformasjons- og designprosjektet) 
• Div. konsulentoppdrag ifm. utredningsoppgaver, kommunikasjon og 

organisasjonsutvikling 
 
1. juli 2009 var det oppstart med ny operatør (Tide Sjø) på Nesodden-sambandet.  
Sambandet blir nå betjent med 3 nye gassbåter og 2 nye hurtigbåter.  Samme dato 
var driftsstart på 6 anbudspakker med ca 300 nye busser på Romerike. 

 
 

5. Kvalitet 
 
5.1 Omdømme og kundetilfredshet  
 
Omdømme- og kundetilfredshetsdata hentes fra Ruters markedsinformasjons-
system (MIS). Det gjennomføres regelmessige telefonintervjuer blant befolkningen i 
Oslo og Akershus. Omdømmetallet er andelen som har svart ”Ganske godt” eller 
”Svært godt” på følgende spørsmål: ”Hvilket generelt inntrykk har du av Ruter?” 
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Ruters omdømme 1. halvår 2009 ligger 2,5 prosentpoeng høyere en tilsvarende 
periode i fjor. Økning i omdømme har vært størst i Oslo med om lag 4 prosentpoeng, 
mens den i Akershus har vært på 1 prosentpoeng.  
 
Telefonintervju som blir gjort i forbindelse med Ruters omdømme, omhandler også 
en rekke kvalitetselementer knyttet til kollektivtilbudet. Utvikling i disse elementene 
kan være med på å forklare årsak til endring i omdømme. Tilfredshet med 
kollektivsystemet har økt med 4 prosentpoeng i forhold til tilsvarende periode i fjor. 
En kan se at tilfredshet med kollektivsystemet ligger lavere en Ruters omdømme. En 
har også økning i kvalitetselementene antall avganger og pris. En kan anta at dette 
henger sammen med blant annet økt frekvens på t-banen i Groruddalen og redusert 
pris på månedskort i Oslo. For kvalitetselementet som er knyttet til kapasitet 
”Muligheter for sitteplasser” kan en se en nedgang i resultatet. En kan anta at dette 
er en konsekvens av økning i antall passasjerer uten at kapasiteten har økt 
tilsvarende. 
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Tabellen nedenfor viser at for 1. halvår 2009 var beholdningen i Oslo er mer tilfreds 
med kollektivtilbudet, antall avganger, punktlighet og prisen enn befolkningen i 
Akershus. Befolkningen i Akershus er mer tilfreds med kapasiteten ”Muligheter for 
sitteplass” enn befolkningen i Oslo. 
 
Andel fornøyde Oslo Akershus 
Alt i alt hvor fornøyd er du med 
kollektivtilbudet i Oslo/Akershus 73 % 47 %

Antall avganger 78 % 56 %

Punktlighet 61 % 56 %

Muligheter for sitteplasser 61 % 75 %

Prisen på kollektivreisen 45 % 23 %
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5.2 Kundetilfredshet blant de reisende 
 
Undersøkelsen blir gjennomført ved personlig intervju blant kundene om bord på 
transportmiddelet. Tallet viser andel som har svart ”Ganske fornøyd” eller ”Meget 
fornøyd” på følgende spørsmål: ”Alt i alt hvor fornøyd er du med denne reisen?”. Det 
er gjennomført 11.000 intervju i Oslo og 5.000 intervju i Akershus i første halvår 2009. 
 
 

Resultatet for Ruter for 
1. halvår 2009 viser en 
kundetilfredshet på 92 
%. Dette viser at Ruter 
fortsatt har en høy 
tilfredshet blant sine 
kunder. Dette er 
samme resultat som 1. 
halvår i fjor. 
Kundetilfredsheten i 
Oslo er på 91 % som er 
en økning på 3 
prosentpoeng i forhold 
til i fjor. 
Kundetilfredsheten i 
Akershus er på 94 % 
som er en nedgang på 3 
prosentpoeng. 
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T-banen har i 1. halvår 
hatt en positiv utvikling. 
Kundetilfredsheten 1. 
halvår i år ligger 4 
prosentpoeng høyere en 
i fjor. Buss by har også 
at en bedring i sine 
resultater med 2 
prosentpoeng. Trikk og 
buss/båt region har i 
samme periode hatt en 
nedgang på henholdsvis 
2 og 3 prosentpoeng.  
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Oslo Akershus 
  2007 2008 2009 2007 2008 2009

Punktlighet 84 % 81 % 84 % 88 % 90 % 86 %
Kjørestil 91 % 90 % 89 % 95 % 97 % 96 %
Informasjon om avgangstider på 
stasjon/holdeplass 81 % 79 % 86 % 91 % 91 % 83 %
Innvendig renhold 61 % 70 % 80 % 90 % 92 % 85 %

 
Tabellen viser at tilfredshet med punktlighet, informasjon og renhold har økt hos de 
reisende i Oslo i 1. halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er 
spesielt informasjon og renhold som har denne positive utviklingen. En kan anta at 
økningen i disse kvalitetselementene skyldes mer utbygging av sanntidsinformasjon 
og mer nytt materiell (flere nye t-banevogner og nye busser på sentrumsanbudet). 
En kan se en nedgang i alle kvalitetselementene i Akershus.  
 
 
 
5.3 Regularitet 
 
Regularitet blir målt i antall kjørte avganger i forhold til planlagte kjørte avganger. 
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Regulariteten for Ruter var for første halvår 2009 på 99,51 %. Dette er noe lavere en 
for tilsvarende periode i fjor hvor regulariteten var på 99,66 %. Nedgangen i 
regularitet skyldes først og fremst driftsproblemer med det store snøfallet i vinter. 
Problemene var størst hos t-banen.  
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5.4 Punktlighet 
 
Punktlighet blir målt i andel avganger som er i rute, det vil si mindre enn 3 minutter 
forsinket og ikke mer enn 15 sekunder for tidlig. Målingene er foretatt på trafikk over 
Jernbanetorget i rush. Punktlighetsmålingene omfatter kun målinger for Ruter sin 
trafikk i Oslo. 
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Resultatene for punktlighet viser at alle driftsarter i Oslotrafikken har hatt en 
nedgang i punktligheten. Dette gjelder spesielt for busstrafikken hvor målingene i 
1.halvår viser en punktlighet på 35 %. En kan anta at store ombyggingsprosjekter 
som Jernbanetorget og Carl Berners plass har sterk innvirkning på disse 
resultatene. Trikk er også berørt av disse ombyggingene. Vintermånedene med mye 
snø i år har også hatt betydning for punktligheten for alle driftsartene. 
  
 

6. Miljø og sikkerhet 
 
6.1 Miljø 
 
Miljøarbeidet i Ruter første halvår har vært mest knyttet til å forberede framtidige 
miljøtiltak. Ingen større tiltak er gjennomført, da nye kontrakter med buss- og 
båtoperatører først trådte i kraft 1.juli. Nye kontrakter medfører at eldre kontrakter 
med gammelt og til dels lite miljøgunstig materiell fases ut. 
 
Ved utgangen av første halvår ble en del kontrakter med bussoperatører avsluttet, 
inkludert driften av biodieselbusser i Enebakk. Denne biodieseldriften startet som et 
prosjekt med støtte fra tidligere SL, og ble avtalt videreført ut kontraktsperioden. 10 
busser har benyttet biodiesel i hele sommerhalvåret. 3 busser ble også ombygd til å 
kunne kjøres med biodiesel i vinterhalvåret. Disse kjørte med 50 % biodiesel vinteren 
2008/2009 etter anbefaling fra biodieselleverandøren. De øvrige bussene kjørte med 
ordinær diesel i vinterhalvåret.  
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Erfaringene med bussdrift med 
biodiesel har vært gode og har i 
liten grad medført ekstra-
kostnader til tross for tilpasset 
serviceintervall, da biodieselen 
er rimeligere enn ordinær diesel. 
Biodieseldrift bidrar til reduserte 
klimagassutslipp fra Ruters 
trafikk. På dieselbusser som 
benyttes i Ruter for øvrig er det 
innblandet 5 % biodiesel. 
 
Under utarbeidelsen av doku-
menter til konkurranse om 
bussdriften i Asker og Bærum 
har det vært innarbeidet miljø-
krav, som eksempelvis utstrakt 
bruk av biodrivstoff. 
Konkurransen avgjøres høsten 
2009. 
 
Ruter har fått bevilget midler til 
hydrogenbusser. Første halvår 
har blitt benyttet til å forberede 
hvordan hydrogenbusser kan 
settes i trafikk i Ruter. 
Konkurranse om hydrogen-
bussdrift vil avgjøres tidlig høst.  
 
 
 

 
6.2 Sikkerhet 
 
Gjennom hele første halvår har operatørene arbeidet godt med sikkerheten. Likevel 
har vi hatt en dødsulykke hos Oslo T-banedrift AS. Ingen av operatørene har innmeldt 
personer som er blitt hardt skadde av deres virksomhet. 
 
I Ruter har sikkerhetsarbeidet blant annet hatt fokus på ny beredskapsplan for 
selskapet. Denne ble fremlagt for styret til orientering 8. juni.  
 
I tillegg har pandemien vedrørende svineinfluensa blitt fulgt opp, og ivaretatt i møter 
med Beredskapsetaten for Oslo, hvor også fylkeslegen i Akershus har deltatt. Videre 
har vi i denne sammenheng i samarbeid med operatørene sikret oss at det er 
etablert beredskapsplaner for et sykefravær på opptil 25 %. 
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7. Utvikling 
 
K2010 
2009 er i likhet med 2008 et viktig år for rammene for kollektivtrafikkens fremtidige 
utvikling. Disponeringen og organiseringen av Oslopakke 3 skal falle på plass, 
samtidig som forvaltningsreformen for riksveinettet gir nye roller og muligheter for 
etablerte og nye aktører.  
 
Ruter har i første halvår og sommeren 2009 fullført arbeidet med den strategiske 
kollektivtrafikkplanen K2010, med styrevedtak 2.9.2009. I K2010 trekker Ruter frem 
de betydelige utfordringene og spennende mulighetene hovedstadsområdet står 
overfor de kommende årene. En sannsynlig dobling av folketallet på femti år krever 
helt nye grep i areal- og transportplanleggingene for å sikre bærekraftige løsninger, 
der kollektivtransporten tar det vesentlige av veksten i motorisert transport. Med 
tradisjonelle løsninger og rammer for økonomi og styring av arealbruk og trafikk er 
det ikke mulig å nå målene.  
 
Ruter planlegger for en 
fordobling av trafikken, 
og har en god basis for 
dette i Oslopakke 3. 
Med supplerende 
virkemidler kan 
målsatt suksess 
sikres. 
 
Miljøvirkningene ved et 
trendbrudd og økt 
kollektivtrafikk vil være 
merkbare både lokalt 
og globalt. Ruter kan 
bidra med én million 
tonn årlig mindre årlig CO2-utslipp, som er virkningen av å ta all motorisert vekst i 
trafikken i hovedstadsområdet. Dette må karakteriseres som et betydelig bidrag til et 
nasjonalt handlingsprogram for klimagassreduksjon. 
 
Kollektivtrafikkens klart viktigste miljøbidrag er å få flere til å reise kollektivt og la 
bilen stå. Samtidig arbeider Ruter for å redusere forurensning og støy fra metro, 
trikk og buss. De elektrisk drevne skinnegående transportmidlene er for lengst klare 
miljøvinnere, og vil kjøpe sertifisert fornybar energi. I bussdriften satses det på en 
stadig økende andel biodrivstoff, med biogass som neste sannsynlige trinn i 
utviklingen. 
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Samordning av investeringer 
I samarbeid med eierne har Ruter etablert et investeringsråd, for å sikre oversikt, 
samordnet prioritering og felles rapportering på tvers av finansieringskilder og 
ansvarsområder. Bare ved en slik samordning kan vi sikre full effekt av de 
bevilgningene som gis og den innsatsen som gjøres innen hver virksomhet. Samlet 
disponeres 1 892,5 mill kr i 2009 gjennom oslopakkene, belønningsordningen, Oslo 
kommunes bevilgninger, krisepakke og BRA-midler. Styret i Ruter har en sentral 
rolle i prioriteringene, dels ved endelig beslutning og dels som råd overfor statlig 
eller kommunal/fylkeskommunal myndighet. 
 
Ved siden av konkret handlingsprogram for aktuelt budsjettår behandler 
investeringsrådet også langtidsplaner, for eksempel for disponeringen av Oslopakke 
3 gjennom tjueårsperioden. En slik langsiktig oversikt er nødvendig for å sikre at en 
har midler til prioriterte trafikktiltak også mot slutten av perioden. Fornyelse og 
reinvestering gis høy prioritet, som bidrag til pålitelig drift på banenettene, og særlig 
de første årene.  
 
Kolsåsbanen og Holmenkollbanen 
 
Etablering av metrostandard 
på Kolsåsbanen er det klart 
største oppgraderings-
prosjektet for baneinfra-
strukturen. Banedrift er 
gjenopptatt frem til Åsjordet, 
og for tiden pågår anleggs-
arbeider på begge sider av 
fylkesgrensen mellom 
Åsjordet og Bekkestua. 
Gjenåpning til Jar kan skje i 
slutten av 2010 og til 
Bekkestua ett år senere. 
Utbyggingen skjer i regi av 
KTP. På strekningen mellom 
Bekkestua og Kolsås pågår 
planlegging i regi av Ruter. 
Alternative standardnivåer inngår i utredningen, med sikte på å redusere kostnadsnivået 
noe. Åpning til Kolsås kan antakelig skje sent i 2013 eller tidlig i 2014. 
 
I Oslo pågår arbeidet med oppgradering av Holmenkollbanen. Kostnadsrammen for første 
trinn er 384 mill kr. Det er valgt en løsning med strømskinne, etter at Ruter hadde utredet 
alternativer. Banen gjenåpnes etappevis, og skal være i trafikk med seksvogners MX-tog til 
Holmenkollen under ski-VM i 2011.  
 
Det har vist seg vanskelig å holde T2000 i pålitelig drift, og de seks togene er for tiden ikke i 
trafikk. Ruter utreder derfor alternative løsninger for vogner til Holmenkollbanen på kort og 
lang sikt. En utfordring i denne sammenhengen er at bare Holmenkollen stasjon får 
forlengede plattformer i første oppgraderingstrinn. Utredning om vognbruk legges frem av 
Ruter høsten 2009. 
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Nye vogner og baser 
I K2010 trekker Ruter opp en utvikling av metronettet hvor optimal utnyttelse av 
fellestunnelen, parallelt med frekvensøkning på de tyngst trafikkerte grenlinjene, 
har høy prioritet. Det anbefales anskaffet ytterligere 96 MX-vogner. Samtidig trengs 
økt basekapasitet for ca 200 vogner. Dette erstatter også dagens base på Majorstuen. 
Nærmere utredning er igangsatt og fremmes i 2010. 
 
Også trikken trenger fornyelse og økt kapasitet. Fornyelsen må i gang slik at nye 
trikker til avløsning for de eldste i serien SL79 er i trafikk i 2015. Kapasiteten er til 
dels sprengt på dagens nett, og eventuell nettutvidelse vil gi yterligere behov. 
Utredning er igangsatt i samarbeid med vognselskapet og Oslotrikken, med sikte på 
behandling i 2010. 
 
Fornebubanen 
Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu, inkludert strekningen i Oslo frem til Skøyen og 
videre tilknytning til nettet derfra, utredes av Ruter på oppdrag fra Akershus 
fylkeskommune og Oslo kommune. Grunnalternativet er bybane, men også buss og 
metro utredes. Utredning vil foreligge i november/desember 2009. 
 
Lørensvingen 
Lørensvingen vil gi direkte metroforbindelse mellom Ringbanen og Grorudbanen, 
med stasjon på Løren for betjening av byutviklingen der. Utredning av forprospekt 
pågår. 
 
Fjordtrikken 
En eventuell fjordtrikk i Fjordbyen utredes i samarbeid med plan- og bygningsetaten, 
samferdselsetaten, Statens vegvesen, Oslo havn og andre berørte.  

Fjordbyplanleggingen i Oslo trekker opp rammene for aktiviteter og arealbruk i et 
stort og sentralt område. Oslo bystyre vedtok fjordbyplanen 27.2.2008, med klare 
føringer for et godt kollektivtrafikktilbud, inkludert tilrettelegging for en fjordbane i 
sammenheng med eksisterende trikkenett.  
 
Forprosjekt planlegges lagt frem ved årsskiftet 2009/2010. 
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Bussterminaler i Oslo 
For region- og fjernbusser er manglende kapasitet på Vaterland bussterminal også 
en vesentlig begrensning for videre utvikling av tilbudet. I 2007 tok Sporveien initiativ 
for å utrede terminalspørsmålet generelt, samtidig som en så på de konkrete 
mulighetene som eventuelt kan åpne seg ved ny bruk av Postens brevterminal, som 
skal fraflyttes. Ruters videreføring av utredningene er samordnet med initiativ i 
ØstlandsSamarbeidet og oppdrag gitt av Oslo kommune. Nærmere utredning av 
mulighetene forelå våren 2008, og ble supplert våren 2009. Videre arbeid med saken 
vil også bli sett i sammenheng med plan- og bygningsetatens arbeid med 
områdeplan for Oslo S. Jernbaneverket har nå gitt prinsipiell åpning for overbygging 
over sporene på Oslo S. For et slikt lokaliseringsalternativ gjenstår aksept for 
tilstrekkelig dimensjon og en plassering som minimaliserer gangavstandene mellom 
buss, tog, metro og trikk. Ny løsning i sentrum sees for øvrig i sammenheng med 
utdyping av et konsept med satellitterminaler på f eks Skøyen og Bryn. 
 
Innfartsparkering 
I 2007 ble det også igangsatt utredning av en strategi for innfartsparkering, parallelt 
med utvikling av planer for bedre utnyttelse av innfartsparkeringsplassen ved 
Rosenholm stasjon på grensen mellom Oslo og Oppegård. Arbeidet samordnes med 
utredninger i regi av Jernbaneverket og Oslopakke 2-sekretariatet. Foreløpige 
utredninger forelå i 2008. Videreføring planlegges igangsatt høsten 2009.  
 
Andre infrastrukturprosjekter 
Ruter har i første halvår også arbeidet med planer for banebetjening av 
Bjørndal/Gjersrud/Stensrud, eventuell trikk til Tonsenhagen, persontrafikk på 
Alnabanen, bussbane langs Ring 3, stasjonsmønster på Kongsvingerbanen, 
Briskebytrikken, Majorstuen stasjon og knutepunkt, Nationaltheatret stasjon og trikk 
i Frederiks gate. Rapportering vil skje høsten 2009 eller første halvår 2010. 
 
Fremkommelighet og tilgjengelighet 
For fremkommelighetsarbeidet utgis det en egen årsrapport, som finnes på 
www.ruter.no.  
 
Ruter har som mål å øke reisehastighet for trikk og viktige busslinjer med 20 %. 
Målet er støttet opp om av Samferdselsedepartementet gjennom mål satt for Statens 
vegvesen. 
Også punktligheten i regionens kollektivtrafikk er for lav. Det vil i fremtiden bli lagt 
større vekt på punktlighetsaspektet i fremkommelighetsarbeidet.  
 
Arbeidet med bedre fremkommelighet fortsetter i 2009. Det bør fortsatt være 
realistisk å nå målet om 20 % høyre reisehastighet i Oslo og Akershus. Oslo har for 
øvrig hatt en mer positiv utvikling enn de øvrige norske storbyområdene. 

 
Ruter har i 2009 arbeidet med en tilgjengelighetsstrategi, som presenteres i løpet av 
høsten. Det er kartlagt en investeringsbehov på ca 1,8 milliarder kroner kroner. 
Bedre driftsrutiner, større vedlikeholdsbevilgninger og økte stoppestedslengder og -
arealer er også et vesentlig poeng for å sikre universell utforming i praksis.  
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8. Ekstra løft for markedsføring, trafikantinformasjon og 
salgsinnsats 
 
8.1 Markedsføring 
 
I første halvår har det vært fokus på salgsutløsende kampanjer hvor både påske- og 
sommerkampanjen hadde som mål å markedsføre ulike billettyper og muligheten til 
å benytte Ruters tilbud til aktuelle aktiviteter i hovedstadsområdet. Målsetningen var 
økt kjennskap til og kunnskap om Ruter og Ruters omfattende reisetilbud og 
produktportefølje, samt økt salg. 
 
I juni ble det igangsatt kampanjer 
om endringene på Romerike og i 
båtsambandet til Nesodden og 
Vollen/Slemmestad. På Romerike 
ble det nye busstilbudet kommu-
nisert med fokus på en rekke 
kvalitetsforbedringer som økt 
komfort, enkel av- og påstigning og 
bedre informasjonssystem. I 
forbindelse med de nye gass- og 
hurtigbåtene ble det gjennomført 
en markedskampanje med tittelen 
"Livet i Oslofjorden” hvor temaet 
var komfort og miljø. 
 
I første halvår har det vært 
gjennomført to antisnik-
kampanjer. I kampanjene ble det 
oppfordret til å kjøpe billett på 
forhånd, samt informert om hvor dyrt det er å snike.  
 
 
8.2 Event og samarbeid 
 
Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter og arrangement dette halvåret med 
fokus på tilstedeværelse og synlighet overfor kundene. Av samarbeid med eksterne 
partnere kan nevnes samarbeidet med Skiforeningen om Barnas Holmenkolldag og 
Arctic Challenge i forbindelse med snowboardkonkurransen i Linderudkollen. I 
forbindelse med poesitrikken har det vært et nært samarbeid med Oslotrikken og 
Bokklubben. Ruter hadde også en godt besøkt stand på Miljøfestivalen i Oslo 
sentrum i juni. 
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8.3 Trafikantinformasjon 
 
Arbeidet med trafikantinformasjon har hatt særlig to fokusområder første halvår: 

• God og relevant informasjon til kundene 
• Utvikling av trafikantinformasjon primært gjennom prosjektet TID 

 
8.3.1 TID 
Ruter har tatt initiativ til et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for 
kollektivtrafikken 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 ryddig, enkelt og attraktivt, og mer synlig i 
konkurransen mot bilbruk. 
For å sikre optimal fremdrift og koordinering med andre relevante pågående 
prosjekter, er alle aktører med en rolle i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 
representert i prosjektets referansegruppe. 
 
Krav til universell utforming gir retningslinjer for utvikling av trafikantinformasjonen, 
og vil benyttes som en hjelp i utviklingsarbeidet. 
 
Ruters visuelle design er i løpet av våren gjort synlig på stadig flere flater. Lengst er 
en kommet på trykt informasjonsmateriell. I løpet av våren er 17 RuterBy-busser i ny 
design satt i drift og ytterligere 260 RuterRegion-busser er klargjort for anbudstart 
på Romerike fra 1. juli. Tilsvarende er RuterBåt ferdig omprofilert.   
 
8.3.2  Informasjonsaktiviteter 
Følgende temaer har utløst særlige aktiviteter: 

• Prisendring 1. mars 
• Ruteendring 26. mars med gjenåpnng av Jernbanetorget knutepunkt 
• Store konserter og sportbegivenheter, bl.a. på Telenor Arena 
• Avvik for buss, trikk og T-bane som følge av en lang rekke anleggsarbeider   

 
8.4 Salg 
 
Ruter har i første halvår igangsatt et inntektssikringsprosjekt. Identifiserte 
forbedringspunkter vil bli fulgt opp og videreført i 2. halvår. 
 
Kommisjonærene er fortsatt Ruters største salgskanal. Alle større salgssteder er 
besøkt 1. halvår 2009 med hensikt å få flere motiverte personer ute i salgsleddet. Det 
er også gjennomført møte med sjåfører hos operatørene knyttet til elektronisk 
billettering og reduksjon av kontanter om bord i trikker og busser. 
 
Inntektssikring har vært prioritert, og det har vært organisert eget salgspersonell 
ved flere større arrangementer, blant annet på Fornebu, Valle Hovin, Ullevål stadion 
og Holmenkollen.  
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Det har vært en utfordring å skaffe tilstrekkelig billetteringsutstyr 1. halvår. Ruter 
benytter ERG-utstyr på busser og båter i Akershus og Thales-utstyr på busser, 
trikker og båter i Oslo. Utstyr fra ulike leverandører kan ikke benyttes om hverandre, 
noe som noe som skaper behov for reservemaskiner av begge typer. Tett oppfølging 
EBIR-prosjektet og omlegging av rutiner knyttet til reparasjon har ført til en bedring 
av situasjonen i løpet av sommeren. 
 
Rutiner knyttet til verdilager er gjennomgått for å sikre samsvar med de krav NOKAS 
har for lager og transport av verdier. Ruter har i løpet av første halvår også 
samordnet forgjengerselskapenes ulike løsninger for lager og distribusjon av kort og 
billetter. 
 
 

9. Nytt billett- og betalingssystem 
 
9.1 Planlagt teknisk ferdigstillelse 
 
Ruter følger denne planen for teknisk ferdigstillelse av elektroniske produkter;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pr 1. juli er det i størrelsesorden 24.000 utstedte kort fra Ruter.  Det arbeides med 
prognoser for videre utrulling for høsten 09.  

 
 
9.2 Rekruttering av kunder 
Ruters utgangspunkt for utrulling av system for elektronisk billettering mot kunder 
er:  

- Trygghet og forvissning om at den tekniske løsningen fungerer som forutsatt  
- Gradvis utrulling av produkter der hensynet til kundene veier tungt.  
- Periodebillettene vil være de første produktene som vil være tilgjengelig for 

publikum  
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Utrullingen av elektroniske produkter til kundene gjennomføres i henhold til plan. 
Det legges vekt på å balansere kunderekrutteringsaktivitetene med det å sikre 
kvalitet for kundene. 
 
Vi ser en sakte men sikker økning av antall kunder. Før sommeren hadde Ruter i 
størrelsesorden 24.000 kunder på elektronisk billettering og i løpet av sommeren har 
dette økt til rett over 25.000 (per 1. august) uten at det har vært gjennomført 
markedsføringsaktiviteter i sommer. Det vil utover høsten bli gjennomført 
markedskampanjer for å gjøre elektronisk billettering mer synlig for de reisende, 
øke kunnskapen samt rekruttere kunder. 
 
Følgende billetter er 
tilgjengelig elektronisk 
pr i dag: 30 dagers 
billett, 7 dagers billett 
og dagsbillett (Oslo og 
Akershus; voksen og 
honnør), 30-dagers 
billett gjennom 
abonnementsordning 
og skolereiser for 
videregående skole i 
Akershus. Fra 17. 
august vil også 
grunnskoleelevene i 
Akershus reise med 
elektroniske billett.  

Fra lanseringen  av elektronisk   
30-dagersbillett 12. mai 

 
I løpet av høsten vil barnebilletter (30 dager/7 dager/1 dag) gjøres tilgjengelige. Det 
vil videre bli gjennomført teknisk forberedelse og test av en rekke produkter. Denne 
aktiviteten forventes ferdigstilt ultimo november og vil bli etterfulgt av en lengre 
periode med piloter for å sikre en stegvis utrulling med fokus på opplevd kvalitet og 
verdi for kunden. 
 
På samme måte som det gjennomføres en etappevis utrulling av nye elektroniske 
billettyper gjennomfører Ruter også en stegvis utvidelse av antall salgssteder for å 
fange opp eventuelle tekniske utfordringer og sikre at alt virker slik det skal. Hittil 
har kundene kunnet få elektronisk reisekort ved å bestille dette på Internett 
(www.ruter.no) eller ved å møte opp hos Trafikanten på Jernbanetorget. Det er nå 
etablert salgsløsning på bussterminaler og det jobbes for å gjøre Ruters 
kommisjonærer klare for distribusjon av reisekort og salg av elektroniske billetter.  
 
Ruters kommisjonærer (221 utsalgssteder) skal være klare for salg av elektroniske 
billetter fra 1. september.  
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9.3 Elektronisk billettering og personvern 
 
Datatilsynets stedlige tilsyn hos Ruter fant sted den 7. mai 2009. Det ble deretter 
utarbeidet en foreløpig rapport, som Ruter har frist den 27. august 2009 med å gi sitt 
tilsvar til. Etter at dette tilsvaret er gitt, vil en endelig rapport bli utarbeidet av 
Datatilsynet og oversendt Ruter. Når sistnevnte er mottatt vil Ruter kunne gi en 
kortfattet oppsummering av innholdet og eventuelle konsekvenser av dette. 
 
 
9.4 Status for utstyr i drift 
 
Ruter kvalitetssikring av utstyr på trikk, buss og T-bane viser at det fortsatt er et 
forbedringsbehov, og dette er kommunisert til Kollektivtransportproduksjon AS / 
Thales AS. Tiltak er iverksatt.  
 
 
9.5 Overtakelse av NBB – billettsystemet for Oslo 
 
Ruter har besluttet å overta billettsystemet for Oslo. Avtaler i forbindelse med 
overtakelsen signeres i september, og driftsorganisasjonen overføres fra KTP til 
Ruter med virkning fra 1. oktober 2009. 
 
 

10. Organisasjon/personale  
 
Pr. 30.06.09 arbeidet det 94 personer i 89 årsverk i Ruter. Når Ruter overtar Oslo-
delen av  det elektroniske billettsystemet, vil antall stillinger økes med ca. 20 utover 
høsten. Mesteparten av disse stillingene er av teknisk art og blir overført fra 
KTP/Sporveisbilletter. Det vil også bli vektlagt styrking av apparatet for mottak av 
kundehenvendelser etter hvert som utrullingen av systemet skjer i høst slik at 
kundene våre blir best mulig tatt vare på. 
 
Ruter er organisert i matrise med arbeidet lagt i logiske prosesser med 21 
tverrfaglige team (inklusive prosjektet elektronisk billettering) og 7 avdelinger som 
har ansvaret for ressursstyring og personalansvar. 
 
Styringssystemet for mål og aktiviteter er utarbeidet og vil bli implementert tidlig på 
høsten i 2009.  
 
Personalhåndbok og HMS-håndbok er utarbeidet for hele Ruter og er gjort 
tilgjengelig på nett for alle ansatte. 
 
Ruter inngikk første halvår ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), slik både Oslo 
Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk har hatt tidligere. Det er i denne sammenheng 
utarbeidet et omfattende oppfølgingssystem. 
 
Ruter har utformet et opplegg for organisasjonsutvikling som vil bli satt i verk fra 
høsten 2009.  
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11. Økonomi 

11.1 Resultat, balanse og årsprognose pr 30.06.2009 
Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.  
 
Ruter har etter første halvår utarbeidet en prognose for året på minus 20 mill. 
kroner. Det forventede negative resultatet knytter seg til svikt i billettinntektene og 
økte kostnader til Elektronisk billettering i Ruter (EBIR). Regnskapsmessig status pr 
30.06 er et overskudd på 48,6 mill. kroner mot et budsjett på 40,7 mill. kroner. 
Hovedgrunnen til det positive resultatet er forskyvning av salgs- og 
markedsaktiviteter fra 1. til 3. kvartal, samt lavere utbetaling til buss, T-bane og 
trikk. Lavere utbetalinger til buss henføres til kontraktsreguleringer med reduserte 
kostnader som følge av lavere rente- og drivstoffutgifter. For T-bane og trikk har 
ikke den ønskede kvalitet på tilbudet blitt oppnådd, og dette har igjen ført til 
reduserte bonusutbetalinger. 
 
Regnskap og balanse ligger som vedlegg til halvårsrapporten. 
 

11.2 Inntekter 
For første halvår var billettinntektene på 1 241 mill. kroner. Billettinntektene ligger 
med dette 43,9 mill. kroner under budsjett. I Oslo (24,9 mill. kr) er hovedgrunnen til 
inntektssvikten en større dreining fra enkelbilletter til periodebilletter enn det som 
ble forutsatt i budsjettet. For Akershus (19 mill. kr) har vi ikke nådd trafikkveksten 
som ble lagt til grunn for budsjettet. Disse tendensene er ventet å fortsette i andre 
halvår. 
 

11.3  Kostnader 
Tilnærmet hele kostnadssiden i Ruter er bundet opp gjennom kontrakter for kjøring 
av buss, T-bane, trikk og båt, samt takstavtaler. For første halvår 2009 var de totale 
kostnadene på 2 399 mill. kroner. Kostnadsmassen kan deles inn i komponentene i 
figuren under. 
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Kostnadssiden er 49 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette knyttes blant annet til 
lavere utbetalinger til buss enn forutsatt. Dette grunnet endrede forutsetninger for 
regulering av kontraktene, påvirket av blant annet finanskrisen. I tillegg har T-bane 
og trikk ikke oppnådd budsjettert bonus i forhold til incitamentsavtalene, samt at 
salgs- og markedsaktiviteter har blitt forskjøvet fra 1. til 3. kvartal.  
 

11.4  Balanse 
Ruters totalkapital var ved utgangen av første halvår på 779,8 mill. kroner. 
Egenkapitalandelen var på 31,89 % og selskapets likviditet var tilfredsstillende, med 
en bankbeholdning pr 30.06. på 238 mill. kroner. 
 

11.5 Reduksjon i kostnad pr reise 
Første halvår 2008 ble det foretatt 109 mill reiser med Ruter (eksklusiv tog) til en 
total kostnad på 2224 mill kroner. Tilsvarende tall for første halvår 2009 er 119 mill 
reiser til en total kostnad lik 2399 mill kroner. Korrigeres det for inflasjonen i 
perioden er det en nedgang i kostnaden pr reise på 3,5 % fra 2008 til 2009. Ruter får 
mer kollektivtrafikk for pengene og det forventes at samordning av avbudspakker og 
linjestruktur vil gi enda bedre resultater over tid.   
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Resultatregnskap    Ruter AS pr 30.06.2009 
    
  Beløp i 1 000 kroner   
    
Netto billettinntekter        1 325 726  
Andre inntekter        1 117 334  
Anvendt tilskudd i driftsåret                   -   
   
Sum driftsinntekter        2 443 060  
   
Tjenestekjøp        1 901 440  
Takstavtaler          277 403  
Lønnskostnad             30 946  
Avskrivninger              7 250  
Annen driftskostnad           181 528  
   
Sum driftskostnader        2 398 567  
   
Driftsresultat            44 493  
   
Finansinntekter              4 358  
Finanskostnader                 205  
   
Resultat før skatt            48 646  
   
Skatt på ordinært resultat                   -   
   
Resultat pr 30.06.2008            48 646  
   
Overføringer   
Udisponert resultat            48 646  
Sum overføringer            48 646  
 



 
Balanse 2009    
  Ruters egen drift 
1 000 kr  30.06.2009 01.01.2009 
    
EIENDELER    
ANLEGGSMIDLER    
Utsatt skattefordel    
Goodwill    
Sum immaterielle eiendeler                -                  -    
Driftsløsøre, inventar, kontorutstyr          79 641         79 706  
Sum varige driftsmidler         79 641        79 706  
    
Andre fordringer    
Investeringer i aksjer i datterselskap, tilknyttet 
selskap          38 278         38 278  
Sum finansielle anleggsmidler         38 278        38 278  
    
Sum anleggsmidler        117 919       117 984  
    
OMLØPSMIDLER    
Kundefordringer        243 927         49 143  
Tilgode offentlige avgifter          51 419         37 880  
Diverse forskudd ansatte                12               13  
Andre fordringer        170 558       152 839  
Sum fordringer       465 915      239 875  
    
Bankinnskudd og kontanter        195 921       318 300  
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende       195 921      318 300  
    
Sum omløpsmidler        661 836       558 175  
    
SUM EIENDELER        779 755       676 159  
    
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL     
Aksjekapital              120             120  
Sum innskutt egenkapital              120             120  
Overkursfond        199 338       199 338  
Sum overkursfond       199 338      199 338  
Akkumulert resultat i 2009          48 646     
Annen egenkapital              541             541  
Sum opptjent egenkapital         49 188             541  
    
Sum egenkapital        248 645       199 999  
    
GJELD    
Pensjonsforpliktelser          37 416         37 416  
Annen langsiktig gjeld                -     
Sum langsiktig gjeld          37 416         37 416  
    
Leverandørgjeld        437 378       345 573  
Betalbar skatt    
Skattetrekk og andre trekk           1 951          2 406  
Skyldige offentlige avgifter           1 425          1 420  
Annen kortsiktig gjeld          18 767         60 687  
Forhåndsbetalte billetter          34 175         28 658  
Sum kortsiktig gjeld        493 695       438 744  
    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD        779 755       676 158  



Ruter As
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum 
0104 Oslo
Telefon: 40 00 67 00
www.ruter.no
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