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Ruter As er administrasjonsselskap for kollektiv-

trafi kken i Oslo og Akershus. Oslo kommune eier 

60 % og Akershus fylkeskommune 40 % av aksjene. 

Selskapet er det sentrale kompetanseorganet for 

kollektivtrafi kken 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 samferdsels-

politikken.

Årlig har Ruter over 250 millioner reiser, og mer enn 

50 % av kollektivreisene i Norge skjer i Ruters regi.

Sentrale data fra virksomheten i 2009 er gjengitt i 

spalten til høyre. For utfyllende informasjon vises det 

til Ruters årsrapport og øvrig informasjon på 

www.ruter.no.

Reiser totalt med Ruter                                  252 mill 

Transportarbeid personkm med Ruter  1 381 mill 

Trafi kkøkning fra 2008  4,1 % 

Reiser buss  106 mill 

Reiser metro  74 mill 

Reiser trikk  43 mill 

Reiser tog  26 mill 

Reiser båt  4 mill 

Bosatte i Oslo og Akershus  1,1 mill 

Markedsandel (motorisert) regionen  29 % 

Markedsandel (motorisert) Oslo  42 % 

Markedsandel (motorisert) Akershus  17 % 

Kundetilfredshet  91 % 

Trasélengde (metro, trikk, buss)  3 325 km 

Tilbudte avganger (metro, trikk, buss)  3 440 tusen 

Tilbudte plasskm (metro, trikk, buss)  5 948 mill 

Gjennomsnittlig belegg (metro, trikk, buss)  23,2 % 

Omsetning  4 932 mill kr 

Trafi kkinntekter  2 662 mill kr 

Offentlig tjenestekjøp  2 183mill kr 

Soliditet (egenkapitalandel)  20 % 

Energibruk Ruter  422 GWh 

Omgivelseskostnad/personkm kollektivt  0,22 kr 

Omgivelseskostnad/personkm bil  0,96 kr

Ruter
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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 la i september 2009 frem 

en strategisk kollektivtrafi kkplan - K2010 - for å vise 

strategisk vei til de løsningene kollektivtrafi kken kan tilby 

på de utfordringene vi står overfor.

K2010 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 fi re 

årene 2010–2013. H2011 inneholder en rullering av 

handlingsprogram og økonomiplan for årene 2011-2014, 

samtidig som sammendraget i K2010 er oppdatert og noe 

bearbeidet ut fra senere utvikling og ny informasjon.

En mer gjennomgående oppdatering av strategiene 

vil bli gjort i K2012, som planlegges lagt frem sommeren 

2011. Det vil da blant annet bli lagt vekt på de mer 

langsiktige utfordringene som kapasiteten i regionens 

kollektivtrafi kk står overfor, gitt en fortsatt sterk befolk-

ningsvekst og mål om at kollektivtrafi kken skal ta det 

vesentlige av veksten i motorisert trafi kk. Blant aktuelle 

tema er behov og prinsipper for nye tunnelsystemer i 

Oslo. Planarbeidet søkes samordnet med utredninger 

som gjøres av de statlige transportetatene som ledd i 

forberedelsen av Nasjonal transportplan 2014-2023.

 Fremleggelse av strategidokumenter fra Ruter som 

et viktig ledd i den regionale planleggingen og styringen 

av kollektivtrafi kken er nedfelt i aksjonæravtalen 

mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ved 

etableringen av Ruter As som felles regionalt adminis-

trasjonsselskap. H2011 er vedtatt av Ruters styre etter 

en prosess hvor organer i kollektivtrafi kken og repre-

sentanter for eierne har kommet med innspill. Vedtak i 

Oslo bystyre og Akershus fylkesting ved behandlingen av 

K2010 har vært en sentral del av grunnlaget for planar-

beidet. Forhold som det ikke har vært naturlig å følge opp 

i handlingsprogrammet nå, vil bli søkt ivaretatt i K2012.

H2011 skal være grunnlag for Ruters prioriteringer 

de kommende årene. Vi håper dessuten at H2011 vil være 

til nytte når Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, 

kommunene i Akershus og statlige aktører innen arealut-

vikling og samferdsel skal utforme aktuelle strategier og 

handlingsplaner. 

Forord
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Ruter kan og vil
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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 kollektivtrafi kkapasitet 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 kollektivtrafi kksystem. Selskapet er 

det sentrale kompetanseorganet for kollektivtrafi kken 

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 trafi kktilbudet 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 trafi kktilbudet. Avtalene med leverandører og infra-

struktur- og vogneiere skal refl ektere 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 fi nansiert.

På vegne av Oslo kommune og Akershus fylkes-

kommune kan Ruter i utgangspunktet ivareta kollek-

tivtrafi kkens interesser på administrativt nivå overfor 

statlige myndigheter, i regionale samarbeidsfora og 

overfor aktører som NSB. 

Ruter har hånd om planlegging og utvikling av kollek-

tivtrafi kktilbudet på kort og lang sikt, herunder nettut-

vikling, infrastrukturutvikling, ruteplanlegging, priser 

og billettsystemer. Ruter stiller krav knyttet til omfang 

og funksjon/utforming for vognmateriell, stasjoner og 

stoppesteder, samt til servicenivå og kvalitet i utførelsen 

av driftsoppgaver.

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 defi nerte oppgaver innen markedsføring i 

forståelse med Ruter. 

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 

fi reårig handlingsprogram. Ruters styrende organer er 

en avgjørende premissgiver for hvilke investeringer som 

skal gjøres i kollektivtrafi kken. Ruter har ikke eget inves-

teringsregnskap, men kapitalkostnader i kollektivtra-

fi kken dekkes over Ruters budsjett gjennom kontrakter 

med gjennomføringsansvarlig organisasjon.

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

markedsfører og informerer om trafi kktilbudet basert 

på stadig bedre kunnskap om kundenes preferanser. 

Merkevarestrategien har som utgangspunkt at Ruter 

leverer kundene en kollektivtrafi kk i hovedstadsområdet 

som fremstår samordnet, helhetlig, tydelig og slagkraftig 

for å kunne ta markedsandeler fra biltrafi kken.

2. Tilby tilgjengelighet for alle kunder til et trafi kktilbud 

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 kollektivtrafi kken 

mest mulig miljøeffektiv prioriteres bredde i tiltakene, 

slik at samlet miljøgevinst blir størst mulig raskest 

mulig. Hovedlinjen er fornybar elektrisk energi for metro 

og trikk og biodrivstoff for buss. Hybridbusser kan bidra 

til bedre lokalmiljø i tettbygde områder og ytterligere 

forbedret miljøeffektivitet. Ny miljøteknologi, som 

hydrogenbusser, utredes og testes basert på øremerkede 

bevilgninger. 

5. Planlegge for fordobling av trafi kken. 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 kollektivtrafi kken 

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

en trafi kkvekst i størrelsesorden 50 %. Skal kollektivtra-

fi kken derimot ta det vesentlige av trafi kkveksten, 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 kollektivtrafi kk, 

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 i 

byer og tettsteder og generelt nær stasjoner, også der det 

i dag er dyrket mark.

7. Effektivisere, ved at trafi kktilbudet 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 defi neres 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 trafi kantinformasjon 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 gir klarere 

rolledeling og rolleforståelse. Økonomiske effektivise-

ringsgevinster bør settes inn i arbeidet med å realisere 

målene for regionens kollektivtrafi kk. 

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

på sikkerhet, trygghet, pålitelighet og reiseglede. I de 

to første fi reårige 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 trafi kkgrunnlag, prioriteres 

på bekostning av strekninger som svekker totaløko-

nomien 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. For Fornebu utredes 

også metro, semimetro og superbuss som alternativer til 

trikk/bybane.

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 trafi kkere et forenklet linjenett, tilpasset bane 

og E-buss, og fortrinnsvis med timesavganger eller 

bedre. Linjer med svakt trafi kkgrunnlag erstattes av 

bestillingstrafi kk. Et superbusskonsept utredes for en 

pilotstrekning med godt trafi kkgrunnlag 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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1.3 
2.1 Rammer

Rammene for Ruters virksomhet defi neres av:

• Ekstern organisasjon

• Regelverk

• Økonomi

• Arealbruk

De organisasjonsmessige rammebetingelsene behandles 

sammen med effektivitetsspørsmålene.

Regelverk. Kollektivtrafi kkens plass i samfunnsplan-

legging og trafi kkregulering 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. Kollektivtrafi kken trenger en 

sterkere og mer entydig defi nert plass i samfunnets 

styringsmodeller for at vi skal nå omforente mål for 

kollektivtrafi kkens økte rolle. Det bør i denne sammen-

hengen ikke være tvil om at Ruter er et offentlig organ.

Økonomi. Ruters økonomiske rammer er gitt av billett-

inntekter, offentlig tjenestekjøp, andre inntekter som 

trafi kkreklame 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 2011 er 2 077 mill kr. 

Aksjonæravtalen bør følges opp av en modell som 

minimum gir en fi reårshorisont 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 

kollektivtrafi kkens vekst og markedsandel.

Arealbruk. En reelt samordnet areal- og transport-

planlegging er avgjørende for at vi skal nå målene for 

kollektivtrafi kkens vekst og markedsandel. Ruter fi nner 

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. Kollektivtrafi kken 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 fi re ganger 

høyere ved bilbruk enn ved kollektivtrafi kk. For de mest 

miljøvennlige driftsartene og vogntypene er kollektiv-

trafi kkens 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 persontrafi kken 

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 kollektivtrafi kken for ca 5 %.

Ruter har i sine tre første år (2008-2010) i sum bidratt 

med et redusert CO2-utslipp på 80 000 tonn, prissatt til 

vel 150 mill kr. Ved å ta det vesentlige av den motoriserte 

trafi kkveksten i hovedstadsområdet de kommende årene 

kan Ruter gi et, også i nasjonal sammenheng, betydelig 

bidrag til reduserte klimagassutslipp. 

Ruters viktigste miljøoppgave er å utvikle et attraktivt 

tilbud som bidrar til at enda fl ere reiser kollektivt. 

Samtidig skal Ruter sørge for at kollektivtrafi kken 

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, fra 2010 også biogass basert på kloakk, matavfall 

og annet organisk avfall. Vi vil også ta i bruk hybrid-

busser og teste ut bruk av hydrogenbusser, det siste 

basert på øremerket økonomisk støtte.

1.4 
2.2 Samfunnsregnskap og miljø
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1.5 
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. Ser vi enda lengre frem - i et femtiårsper-

spektiv - kan regionens folkemengde bli fordoblet, med 

én million nye innbyggere. En slik sterk utvikling krever 

en samordnet areal- og transportutvikling, styring av ny 

aktivitet til byer, stasjonsbyer og knutepunkter, betydelig 

kapasitetsvekst i kollektivtrafi kken og generelt et klart 

kollektivtrafi kkorientert plangrep. 

Av hensyn til regionens miljø og funksjonsdyktighet 

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

den motoriserte trafi kken skal tas kollektivt. Beregninger 

gjennomført av Ruter, i samsvar med tilsvarende utført 

av andre trafi kkorganer i regionen, viser at vi innenfor 

rammen av de økonomiske og trafi kkregulerende 

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 %, omtrent som i dag. I 2030 vil antall reiser være 

360 millioner, og markedsandelen bare ha økt til 30 %.

Med rammer mht. økonomi, regelverk og arealbruk 

som gjør det mulig å nå markedsmålene for kollektivtra-

fi kken i regionen, skal Ruter ha 320 millioner reiser i 2014 

og 550 millioner i 2030. Kollektivtrafi kkandelene skal 

være hhv. 33 % og 47 %.

Forutsetningene for kollektivtrafi kken varierer til 

dels sterkt i regionen, med geografi , reisetidspunkt og 

type reise. Tilsvarende gjelder for kollektivtrafi kkens 

rolle og markedsposisjon. Kollektivtrafi kken har høyest 

markedsandel på reiser til/fra Oslo sentrum og på 

reiser i Oslo indre by. Samtidig står kollektivtrafi kken 

svakere der samlet trafi kkvolum er lavt, særlig i spredt 

bebygde deler av Akershus, og på ukurante tidspunkter. 

Rutetilbudet tilpasses en styrking av volummarkedene, 

hvor kollektivtrafi kken gjør best mulig nytte for seg, målt 

i passasjerer, økonomi og miljø. Den største veksten må 

komme i disse markedene. 

I Oslo er kollektivtrafi kkandelen av motorisert 

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

rammer som tilfredsstiller målet om å ta det vesentlig av 

trafi kkveksten. Kollektivtrafi kkens markedsandel vil da 

passere bilbruken i Oslo rundt 2025.
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1.6 
2.4 Trafi kktilbud

Fra enkeltlinjer til Ruternett

Kollektivtrafi kkens 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-

tivtrafi kken 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 

kollektivtrafi kk 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 trafi kk, 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 kollektivtrafi kkandeler. 

Virkningene er best der kollektivtrafi kktilbudet 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 har et 

godt grunnlag for rimelig høyfrekvent kollektivtrafi kk. Ut 

fra foreliggende planer ventes det ikke skapt prinsipielt 

nye utbyggingsområder de nærmeste tiårene. I et femti-

årsperspektiv bør imidlertid slike muligheter utredes, og 

fortrinnsvis for et samlet hovedstadsområde som også 

inkluderer fylker/kommuner ut over Oslo og 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. En overordnet analyse, som testes gjennom 

konkrete forslag til utvikling av linjenettet, leder til 

prinsipper som skissert nedenfor. Geografi sk inndeling 

kan i utgangspunktet gjenfi nnes i nytt prissonesystem. 

Prinsippene vil for øvrig bli nærmere konkretisert i 

K2012 og i trafi kkplaner for delområder, i første omgang 

for Follo høsten 2010. 

Bysonen. Kollektivtrafi kken skal være tjenlig for de 

fl este 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 trafi kkgrunnlag. 

Miljøstandarden skal ta hensyn også til lokalmiljøet. 

Forstadssonen. Kollektivtrafi kken skal være godt tjenlig 

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

Grunntilbudet bør minst ha halvtimesrute, høyere der det 

er godt trafi kkgrunnlag.

Bygdesonen. Utenom de klart spredtbygde områdene 

skal det være et oslorettet arbeidsreisetilbud. Der det er 

et rimelig godt trafi kkgrunnlag, 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 

trafi kkerte stoppesteder for øvrig i Akershus foreløpig 

holdt utenfor. Her forutsettes det i stedet busser med 

utstyr som gir tilgjengelighet uten høy kantstein. I tillegg 

til investeringene kommer noe mer kostnadskrevende 

vedlikehold.
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Fordoblet trafi kk. Ruters trafi kktilbud 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 kollektivtrafi kken skal ta det 

vesentlige av trafi kkveksten. Gjennomførte beregninger 

viser en mulig trafi kkvekst i størrelsesorden 50 %. For 

å nå målene må følgelig utvikling av kollektivtrafi kken 

følges av noe endrede rammebetingelser for bilbruk. 

50 % trafi kkvekst kan gjennomføres ved en kostnads-

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

billettinntekter fra økt trafi kk. 

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 bør økes med 32 tog (96 

vogner) til i alt 115 MX-tog, eventuelt oppdelt ved et første 

kjøp på 19 tog. Med i alt 115 tog utnyttes kapasitetspoten-

sialet i fellestunnelen, samtidig som også Furusetbanen 

og etter hvert Røabanen og Østensjøbanen kan få 7,5 

minutters rute. Holmenkollbanen gjenåpnes med strøm-

skinnedrift i 2011, og Kolsåsbanen med metrostandard 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 forbin-

delse mellom Furusetbanen og Økern på Grorudbanen.          

Økt fremtidig systemkapasitet vil bli belyst i K2012.

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 og 

forlengelser til Tonsenhagen og Hauketo. Det kreves ca 

40 trikker mer enn i dag. Dagens 72 vogner må samtidig 

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. For betjening av Fornebu, inkludert forbin-

delsen mellom Skøyen og Majorstuen, utredes metro, 

semimetro og superbuss alternativt til trikk/bybane.
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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, Drøbak og Greverud.

RuterBy. Røde busser trafi kkerer Oslo og byområdet 

for øvrig med høy frekvens, sikker fremkommelighet og 

god miljøstandard. Tilbudet preges av høy stoppesteds- 

og informasjonsstandard. Frekvens prioriteres foran 

fl atedekning, da denne allerede er svært god. Normal 

minimumsfrekvens er 15 minutters rute – ofte bedre. 

RuterRegion. Grønne busser betjener hele regionen, men 

har ikke lokaltrafi kkfunksjon 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 trafi kkgrunnlag tilbys bestillingstrafi kk 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 togtrafi kk i hovedstadsområdet. Togtilbudet 

bygges videre opp om NSBs 2012-plan, med økt frekvens 

og kapasitet, og fulgt opp ved nye muligheter gjennom 

Follobanen fra 2018. 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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Trikkenettets utvikling fram mot 2030, inkludert tiltak som utredes nærmere før de eventuelt foreslås fulgt opp.
For Fornebu og forbindelsen mellom Skøyen og Majorstuen utredes metro, semimetro og superbuss som mulige alternativer til 
bybane/trikk.
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Metronettets utvikling frem mot 2030, inkludert tiltak som utredes nærmere før de eventuelt foreslås fulgt opp. 
Eventuelle ytterligere grenbaner krever ny systemkapasitet, i praksis ny tunnel gjennom Oslo indre by. Dette belyses grovt i K2012. 

Ny systemkapasitet kan gjøre metro eller semimetro til et aktuelt alternativ for å betjene Fornebu.
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1.7 
2.5 Linjenettet

Tilrettelegging for sterk vekst 

De nærmeste fi re-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 trafi kkerte 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 

Kollektivtrafi kk.

Andre tiltak under forberedelse eller gjennomføring:

• 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, inkl 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 metrotog (ytterligere 32 til i alt 115).

Forenkling for økt tilgjengelighet og attraktivitet        

Med 88 soner (pluss til sammen 12 i Østfold og Buskerud) 

og en rekke billettslag og rabattordninger og unntaks-

ordninger mv har vi i dag milliarder av kombinasjoner av 

soner og billetter. Tilbudet er vanskelig å sette seg inn i 

for kunder så vel som medarbeidere, systemet oppfattes 

med rette som komplisert, og terskelen for å reise 

kollektivt blir høy. Det blir for mye feilbillettering for, og 

det ligger i dag dårlig til rette for økt selvbetjeningsgrad. 

  I desember 2008 fremmet Ruter et forslag som 

innebærer reduksjon fra 88 til 4 soner, og harmonisering 

og reduksjon av billettslagsutvalget. Omleggingen 

har senere fått politisk tilslutning i Oslo og Akershus. 

Oppfølgende prosess overfor Samferdselsdepartementet 

har medført en tilpasning med 8 soner, for bedre å ta 

hensyn til togtrafi kken over Akershus’ ytre grense. 

  Regional samordning til et felles og enkelt system er 

i praksis avhengig av en harmonisering av prisnivåene i 

de to fylkene – i praksis en viss reduksjon for fylkesgren-

sekryssende trafi kk og i Akershus. Dette kan fi nansieres 

ved noe realprisøkning for reiser i Oslo og økt tilskudd fra 

Akershus fylkeskommune. Samlet fi nansieringsbehov er 

ca 160 mill kr, men det er relativt stor usikkerhet knyttet 

til hvordan kundene vil reagere på så vidt store endringer.

1.8 
2.6 Nytt pris- og sonesystem



H 201121

1.9 
2.7 Kvalitet

1.10 
2.8 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 

trafi kksikkerhet, som sikrer en moderne og fremtids-

rettet busspark og fergefl åte. 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-

trafi kk, rettet inn mot en-til-en-kommunikasjon med 

kunden, basert på GPS, moderne betalingsløsninger og 

skreddersydd trafi kantinformasjon ut fra reisehistorikk – 

innenfor personopplysningslovens rammer.

Det bør gjøres nye fremstøt for å få på plass en felles 

reisegaranti for kollektivtransporten i Oslo og Akershus 

som også inkluderer tog, og dermed er uavhengig av 

driftsart.

Ansvaret for lehus og stoppestedsutstyr i Oslo bør 

tilbakeføres til Ruter som kundeansvarlig i kollektivtra-

fi kken, 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 vedli-

kehold på metroen, og det skal være innført nulltoleranse 

for graffi ti og annet hærverk.

Det skal opprettes en døgnåpen regional trafi kk-

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 effektivi-

sering av trafi kktilbudet som gir vesentlig mer kollektiv-

trafi kk for pengene. Med en beregnet kostnadsvekst på 

6 % bør vi kunne ta en trafi kkvekst 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 trafi kktilbud og en 

trafi kkvekst som er nær det doble av befolkningsveksten. 

Samlet effektivisering er følgelig minst 160 mill kr.

Gjennom konkurranseeksponering 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 anbuds-

perioden uten større merkostnader. 

Trikkenettet bør utvides der det er godt markeds-

grunnlag og samtidig ligger fysisk til rette. 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 trafi kkledelse 

som får trafi kken i gang og vurderer omdisponering av 

ressursene når trafi kale problemer oppstår.

I 2010 etableres målesystemer for kostnadene hos 

metro og trikk, for blant annet å sammenligne utvik-

lingen med andre europeiske byer og trafi kkselskap. 

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. 
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1.11 
2.9 Handlingsprogram 2009-2010 med status

I dette oppdaterte sammendraget gjengis K2010s 

handlingsprogram for de to første årene, supplert 

av enkelte handlingspunkter som ikke var tatt inn i 

sammendraget. Samtidig gis status første halvår 2010. 

2009–2010

1. Mer oversiktlig busstilbud i Aurskog-Høland og 

jernbane- og knutepunktorientert omlegging av 

busstilbudet i Ullensaker og Eidsvoll.

2. Enkelte busslinjer legges om til mating til baneknu-

tepunkter. Rushtidsbusser i øst vurderes snudd på 

Helsfyr.

3. Ruters trafi kksentral i drift.

4. Samordnet konkurranseutsetting av busstilbudet i 

Oslo syd og Follo i samsvar med prinsippene i K2010.

5. Oppgradering av Holmenkollbanen, Kolsåsbanen og 

Lambertseterbanen. Kolsåsbanen kan gjenåpnes til 

Jar.

6. 7,5 minutters rute på Furusetbanen.

7. Fremleggelse av konkret utredning om 

RuterEkspress.

8. Avklaring av rammene for ny Oslo bussterminal.

9. Igangsetting av felles utredning om Ruters overta-

kelse av bestilleransvaret for lokaltogtrafi kk på 

Østlandet.

10. Videreføring av prosess med sikte på en bedre 

forretningsmodell for kjøp av metro- og trikkedrift, 

med høyere ekstern og intern effektivitet, eventuelt 

konkurranseutsetting.

11. Utredninger om innfartsparkering, Fornebubanen, 

Fjordtrikken og trikk til Tonsenhagen fremlagt. 

            

12. Fremleggelse av egen utredning om vognanskaffelser 

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

i samarbeid med vognselskapet, KTP og operatørene.

Status sommer 2010

1. Endringer i busstilbudet i Aurskog-Høland ble 

gjennomført fra ruteendringen i mai, mens tilbudet 

på Øvre Romerike legges om fra 10.10. Busstilbudet 

i områder med godt trafi kkgrunnlag styrkes, på 

bekostning av tilbudet til områder med lavt grunnlag.

2. Forsiktig omlegging til konsentrasjon om baneknute-

punkter fra 10.10, som innebærer noe mindre paral-

lellkjøring buss-tog, og at noen fl ere regionbusser 

terminerer på Helsfyr og Olavsgaard fra nordøst. 

3. Ikke igangsatt.

4. Konkurransegrunnlaget for Oslo syd og Oppegård 

offentliggjøres 15.9. iht K2010 og ruterrapport 2009:22 

Trafi kktilbud i sydområdet. Fornyelse av anbud i Follo 

ekskl. Oppegård skjer senere. Tidligste oppstart 2012.   

5. Kolsåsbanen til Jar og Holmenkollbanen 

gjenåpner med metrostandard desember 2010. 

Lambertseterbanen oppgraderes 2010. 

6. Gjennomført fra 21. juni. Mellomavganger kjøres med 

enkle togsett hverdager 7-19. 

7. Gjøres mest hensiktsmessig i samlede trafi kk-

planer for delområdene. Første konkretisering av 

RuterEkspress  i trafi kkplan for Follo høsten 2010.  

8. Forslag fremlagt i ruterrapport 2010:4. Foreslått at 

konklusjoner avventer Jernbaneverkets utredning av 

mulig ny Oslotunnel vinteren 2011.  

9. Grunnlag for initiativ om felles utredning lagt frem i 

brev fra Ruter til Akershus fylkeskommune med kopi 

til Oslo kommune i januar 2010. 

10. Felles prosjekt Ruter-KTP vedrørende utvikling av 

enhetskostnader og strategiske nøkkeltall for kollek-

tivtrafi kken er under etablering. Det vises også til 

prosess i KTP om endret selskapsstruktur. 

11. Ruterraporter fremlagt om Fornebu (2010:7), 

Fjordtrikken (2010:2) og Tonsenhagen (2009:20). 

Utredning om innfartsparkering kommer høsten 2010.  

12. Forslag om metronettets rutemodell og vognpark 

fremlagt ved ruterrapport 2010:5. 
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3
K2010. Vedtak og andre 
tilbakemeldinger
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1.12 
3.1 Presentasjon og omtale av K2010

K2010 ble lagt frem i september 2009, og fi kk relativt 

bred, og gjennomgående positiv oppmerksomhet. 

Eksempler på tema i fokus er langsiktig utbyggings-

mønster, inkludert et mulig nytt banesystem, jordvern-

konfl ikter i stasjonsbyer, bussbane og superbuss med 

illustrasjoner langs Ring 3, pris- og sonesystem, diffe-

rensiering av trafi kktilbudet i tettbygde og spredtbygde 

områder og miljøaspekter inkludert biodrivstoff.

Informasjon er gitt på nett, gjennom media og ikke 

minst på møter og seminarer mv. 

Både politisk og faglig synes K2010-prosessen å ha 

medført tydelig økt interesse for Ruter som samarbeids-

partner. 

Ved kommende rulleringer av Ruters strategiplaner, 

i første omgang K2012, søkes det lagt mer vekt på gode 

samarbeidsprosesser i relevante fagmiljøer også i utred-

ningsfasen. De politiske prosessene avklares gjennom 

Ruters styrende organer, samtidig som behandlingen av 

K2010 i Oslo bystyre og Akershus fylkesting er viktige 

utgangspunkt for arbeidet med K2012 og rulleringen av 

handlingsprogrammet gjennom H2011. 

Akershus fylkesting behandlet K2010 parallelt med 

budsjett og økonomiplan i møte 10.12.2009 og fattet slikt 

vedtak:

1. K2010 - Ruters strategiske kollektivtrafi kkplan 

2010–2030 tas til orientering. 

2. I senere strategier bør Ruter vise tydeligere hvilke 

avveininger og prioriteringer som er gjort mellom de ulike 

målene og vise hvordan valgene antas å gi et best mulig 

kollektivtilbud med høyest mulig kollektivandel innenfor 

realistiske økonomiske rammer.

3. Det er et riktig strategisk grep å utvikle og diffe-

rensiere busstilbudet etter de hovedprinsippene som Ruter 

foreslår, men det må fortsatt være mulig å foreta lokale 

tilpasninger i tråd med publikums behov. Det bør defi neres 

et grunntilbud for kollektivtrafi kken for de ulike kommunene. 

Dette bør sendes på høring til kommunene før man endelig 

fastsetter dette.

1.13 
3.2 Akershus fylkeskommune
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4. Ruters handlingsprogram 2010-2013 tas til etter-

retning. Alle prinsipielle spørsmål i forslag til tiltak må 

fremlegges for politisk behandling. Det vises dessuten til 

parallell sak (Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013) 

vedr. den forsinkete iverksettingen av ny takst- og 

sonestruktur først i 2011.

5. Det er viktig at Ruter AS har en aktiv informasjons-

strategi overfor brukerne og at Ruter fi nner en bedre form 

på dialogen med dem for å tilpasse kollektivtilbudet best 

mulig til publikums behov, for eksempel gjennom å opprette 

brukerforum i de tre regionene.

6. Ruter må drive et kontinuerlig effektiviserings-

arbeid og gjennom stadig bedre avtaler med operatørsel-

skapene sikre at ressursene utnyttes best mulig. Jernbanens 

styrke må utnyttes best mulig gjennom økt satsing på knute-

punktstasjoner.

7. Fylkestinget ber om en konsekvensvurdering 

av forslag som innebærer mating til tog (eller bane) på 

svært Oslo sentrumsnære stasjoner, spesielt i forhold til 

ekspressbuss-kundene i Akershus, slik at målet om økt 

kollektivandeler tilfredstilles på best mulig måte.

8. Det holdes god kontakt med nabofylkene til 

Akershus/Oslo som kan gi et godt transporttilbud for 

innbyggerne i yttergrenser i fylket, som kan bli fanget opp av 

ekspresstransport fra Østfold – Hedmark og Buskerud.

Fylkesrådmannen har i budsjettbrevet for 2010 viet 

spesiell oppmerksomhet om oppfølging av vedtaks-

punkt 5. Et par av vedtakspunktene har en overordnet, 

strategisk karakter, som gjør det naturlig å følge opp 

gjennom K2012, som også nevnt foran. For øvrig vises det 

til handlingsprogrammet i kapittel 4 og til at trafi kkplan 

for Follo som fremmes høsten 2010 også vil gjelde 

enkelte av temaene i fylkestingets vedtak.

1.14 
3.3 Oslo kommune

Oslo bystyre behandlet K2010 i møte 17.2.2010 og fattet 

slikt vedtak:

1. Generelt

1.1. I det videre planarbeidet skal det tas utgangspunkt i Oslo 

kommunes vedtatte klimamål om halvering av klimagassut-

slipp og planlegges for reduksjon av utslipp fra biltrafi kken 

som sikrer at vi når dette målet.

1.2.a. Byrådet bes påse at krav om universell utforming 

legges til grunn for alle nye investeringer.

1.2.b. Byrådet bes i samarbeid med Ruter legge frem en 

fremdriftsplan med klare tidsfrister for universell utforming 

av eksisterende infrastruktur og sikre tilgjengelighet til 

eksisterende materiell. Planen skal legges frem for bystyret i 

løpet av 2010.

1.2.c. Byrådet bes om å gå i dialog med jernbaneverket i 

forhold til universell utforming om samordning av design, 

skilting og tiltak. Slik at det blir lett og funksjonelt tilgjen-

gelig.

1.3. Byrådet bes ta initiativ til dialog med Jernbaneverket og 

NSB med sikte på bedre samordning av kollektivtransporten 

og planene for utvikling av den.

1.4. Det er ikke aktuell politikk å konkurranseutsette skinne-

gående trafi kk (T-bane og trikk).

2. T-banen

2.1. Byrådet bes igangsette utredning av ny tunnelkapasitet 

gjennom Oslo sentrum for T-banen. En slik utredning skal 

ta sikte på å avklare fremtidig kapasitetsbehov, trasevalg og 

fremtidig rutestruktur. Herunder skal det avklares hvorvidt 

det er mulig og hensiktsmessig å samordne en slik utbygging 

av kapasitet gjennom sentrum med ny togtunnel.

2.2. Byrådet bes snarest igangsette utredning og planlegging 

av prosjektet Ensjøsvingen og fremlegge egen sak til bystyret 

om dette.
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2.3. Byrådet bes igangsette prosjektering og regulering av 

prosjektet Lørensvingen med sikte på prioritert utbygging av 

denne T-baneforbindelsen.

2.4. Byrådet bes utrede T-bane-tverrforbindelse i 

Groruddalen, herunder betjening av Breivollområdet og 

Alnabru.

2.5. Byrådet bes i samarbeid med Ruter om å utrede og 

prosjektere forlengelse av T-banen til Akershus universitets-

sykehus.

2.6.b. Byrådet bes utrede ulike muligheter for transport fra 

Frognerseteren til Tryvannshøgda, herunder skitrekk og/eller 

buss.

3. Trikken

3.1. Byrådet bes fremme en utviklingsstrategi for trikk i Oslo.

3.2 Trikkelinjene gjennom både Briskeby og Homansbyen 

skal opprettholdes. Det legges videre til grunn at både nordre 

og søndre trikkestreng gjennom sentrum skal opprettholdes.

3.3. Byrådet bes legge til rette for og 5 minutters trikketilbud 

i Trondheimsveien.

3.4 Byrådet bes fremme sak om forlengelse av trikkelinjen i 

Trondheimsveien til Tonsenhagen, og evt. videre forlengelse 

til Linderud. Det legges til grunn at det minimum skal kjøres 

femminutters rute på strekningen.

4. Annet

4.1. Byrådet bes overfor Samferdselsdepartementet ta et 

initiativ for å sikre etablering av gardermobanestandard 

(skinnegang, fundament, signalanlegg, vedlikeholdsrutiner 

m.m.) på eksisterende jernbaneinfrastruktur mellom Asker, 

Ski, Lillestrøm og Oslo S i løpet av de nærmeste fem årene.

4.2. Byrådet bes ta initiativ overfor Samferdsels-

departementet for å få frem en forpliktende utredning og 

fremdrift knyttet til etablering av nytt dobbeltspor mellom 

Lysaker og Oslo S.

4.3.a. Byrådet bes fremme sak om fremtidig baneløsning til 

Fornebu. En slik sak skal inneholde en vurdering av trikkeut-

bygging og T-baneutbygging, herunder kapasitet og trasévalg 

gjennom Oslo vest inn mot sentrum.

4.4. Byrådet bes fremme sak om etablering av separate 

buss- og trikketraseer gjennom sentrum med sikte på å øke 

kapasiteten og fremkommeligheten for kollektivtrafi kken. 

Saken skal omfatte bl.a. endring av gatebruken for å sikre 

god fremkommelighet og omregulering av nye trikke- og 

busstraseer gjennom Kvadraturen i tråd med forslag fra 

Ruter AS.

4.5. Byrådet bes fremme egen sak om samordning av takst- 

og sonestruktur i Oslo og Akershus. Det legges til grunn at 

det ikke skal være fl ere takstsoner i Oslo, og at det ikke er 

aktuelt å øke prisen på månedskortet i Oslo i forbindelse med 

denne omleggingen. 

Byråden for miljø og samferdsel har i budsjett-

brevet for 2010 gitt føringer for samarbeid med KTP, 

Oslo vognselskap, Oslo T-banedrift, Oslotrikken, 

Samferdselsetaten og/eller Friluftsetaten om oppfølging 

av enkelte vedtakspunkter.

Videre viser byråden til at vedtaket vil ha konsekvenser 

for det rullerte og justerte handlingsprogrammet, det 

vil si dette dokumentet - H2011. Planen må ta hensyn 

til Oslo kommunes økonomiske rammer (økonomiplan) 

og det gjeldende handlingsprogrammet for Oslopakke 3 

og inneholde en foreløpig tidsplan for gjennomføring av 

nødvendige utredninger med mer.

Mange av vedtakspunktene har en overordnet, strategisk 

karakter, som gjør det naturlig å følge opp gjennom 

K2012, som også nevnt foran. For øvrig vises det til 

handlingsprogrammet i kapittel 4.
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4
Handlingsprogram 2011-2014
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Et kollektivtrafi kkorientert byplangrep gir økt trivsel, bedre miljø og færre køer. Illustrasjon av muligheter i Storgata i Oslo.  

K2010: Vekst i samsvar med 
motorisert trafikk fra 2008

Millioner reiser per år

K2010: Vekst fra 2008 
innenfor kjente rammer

Ytterligere ny kollektivtrafikk 
for å nå målsatt markedsandel

Ny kollektivtrafikk i samsvar med dagens andel 
fra vekst i befolkning og næringsliv

Markedsforvitring uten nye tiltak

Økt markedsandel innenfor kjente rammer

Prognose kollektivtrafikk ved inngangen til 2011
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Ruters oppdrag og utfordringer består av en kombinasjon av å holde på etablert kundegrunnlag - uten tiltak reduseres det - gi et 
tilbud til økt befolkning og næringsaktivitet og dessuten gi rom for økte markedsandeler ved også å ta store deler av den trafi kkvek-
sten som ellers ville gitt økt bilbruk. Frem til 2014 tilsvarer vekstelementene i sum ca 50 millioner reiser årlig.
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1.15 
4.1 Ruters posisjon 2014

Løpende tilbudsforbedring nødvendig også for å holde 

på dagens kunder

Ruter har en sterk markedsposisjon, med en kvart 

milliard årlige reiser, som foretas av rundt en million 

i sum for nokså faste og mer tilfeldig reisende. Men 

også gårsdagens kunder krever morgendagens tilbud 

i morgen. Kvalitetskravene øker også i den i utgangs-

punktet bestående kundemassen. Det kan anslås at uten 

løpende forbedringer og/eller nytt trafi kkgrunnlag i økt 

befolkning ville Ruters trafi kk årlig synke med ca 1 %. 

Når et handlingsprogram naturlig nok fokuserer 

på nye tiltak for å nå nye mål, blir det lett en marginal-

diskusjon. Daglig innsats og små og store forbedringer 

og effektiviseringer i hele tjenestekjeden som årlig 

produduserer 6 milliarder plasskilometer, betjener en 

kvart milliard passasjerer og bruker 5 milliarder kroner, 

trenger egentlig mer enn det sideblikket som gis her. 

I fi gur på side 30 har vi illustrert sammenhengene 

mellom å holde på det vi har, møte økt befolkning og ny 

næringsaktivitet og dessuten ta økte markedsandeler 

ved reiser som ellers hadde skjedd ved økt bilbruk. 

Prognosene er usikre og forutsetningene er noe foren-

klede - bl. a. er uendret motorisert reiseaktivitet i sum 

per innbygger lagt til grunn. Men selv med en betydelig 

effektivisering er det åpenbart at et slikt trafi kkoppdrag 

ikke kan løses uten økende kostnadsrammer.

Markedsandelen økt til 33 %

Når det legges opp til at Ruter skal ta det vesentlige av 

veksten i motorisert trafi kk, vil Ruters trafi kk ha økt med 

vel 50 mill reiser (20 %) til 310 mill reiser årlig. Dette 

tilsvarer en årlig vekst på vel 4,5 %. Den motoriserte 

markedsandelen skal da minst være 33 %.

Målsatt vekst tilsvarer til illustrasjon at det årlig etter 

netteffektivisering netto settes inn:

• Ett  nytt seksvogners metrotog 

• To nye trikker 

• 10 nye bybusser

• 15-20 nye regionbusser

• Ett nytt dobbelt lokaltogsett 

I tillegg må båtene ta sine deler av veksten.

Kundetilfredsheten i 2014 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 kollektivtrafi kk.

 Nytt prissystem er implementert, som innbærer at 

Oslo og Akershus inndeles i åtte 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 fl eksible billettyper basert på muligheter ved det 

elektroniske systemet. 

Trafi kktilbud. Trafi kktilbudet markedstilpasses ved 

høyere frekvens der hvor kollektivtrafi kken har konkur-

ransefordeler. Dette skjer gjennom produksjonsøkning 

og dels på bekostning av dagens høye fl atedekning. 

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 Follobanen. Til dels kan 

nye, midlertidige ekspressbusslinjer være aktuelt.

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. 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. 
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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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Samspill. Suksess for kollektivtrafi kken 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 kollektivtrafi kken. Operatørenes medarbeidere 

møter kundene i daglig drift og har avgjørende betydning 

for deres erfaringer med og oppfatning av kollektiv-

trafi kken. 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 fi n kjøring og god serviceinnstilling. 

      Verdiene åpen, pålitelig og nytenkende skal prege 

medarbeiderne i trafi kken, 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. Fra 2011 bør det 

være på plass en organisasjonsmodell som gir klare 

rammer i kollektivtrafi kken i regionen. Det er da etablert 

et tydeligere skille mellom bestillerrollen (Ruter) 

og leverandørrollen (operatører), som gir avklarte 

ansvarsfold og ingen dobbeltfunksjoner. 

Kvalitet. Det er fastsatt nye og høyere mål for 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 også 

omfatter tog, og har like vilkår uavhengig av driftsart. 

Ansvaret for lehus og stoppestedsutstyr i Oslo 

skal være tilbakeført til Ruter som kundeansvarelig i 

kollektivtrafi kken, 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 graffi ti og hærverk. 

Det skal være opprettet en døgnåpen regional trafi kk-

ledelse for avviksinformasjon om omdisponering av 

ressurser ved uforutsette hendelser. 

All trafi kantinformasjon skal være korrekt og lett 

tilgjengelig i alle aktuelle medier. 

Effektivitet. Ruter drives på et sunt økonomisk grunnlag, 

og fremstår med høy effektivitet sammenlignet med 

administrasjonsselskaper i andre europeiske storbyer.

Frem til 2014 skal Ruter ha gjennomført en effek-

tivisering av trafi kktilbudet som gir vesentlig mer 

kollektivtrafi kk for pengene. Med en kostnadsvekst 

på 6 % har vi fått en trafi kkvekst på 12 %. Differansen 

tilsvarer 300 mill kr årlig. Veksten i offentlig tjenestekjøp 

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

vekst i samme periode er 9 %. Behovet for økt tjenes-

tekjøp er følgelig ca 80 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 trafi kktilbud og en 

trafi kkvekst som er nær det doble av befolkningsveksten. 

Samlet effektivisering er følgelig minst 180 mill kr.

Driften av metro og trikk skjer etter en mer effektiv 

forretningsmodell med klare roller, bedre kvalitet og 

høyere produktivitet. Vognvedlikeholdet er blitt vesentlig 

rimeligere, både grunnet mindre feil på nye MX-vogner, 

samt positive effekter av en ny forretningsmodell. 

Fra 2011 er det etablert målesystemer for kostnads-

utviklingen hos metro og trikk, for å forsikre seg om 

at kostnadsutviklingen følger sammenlignbare byer, 

uavhengig av om driften er konkurranseeksponert.

Økonomi. Ruter har en sunn økonomi med intakt egen-

kapital, og selskapet leverer et resultat i størrelsesorden 

20 mill kr, som sikrer fi nansiering av selskapets egne 

investeringer. Innenfor det ordinære driftsregnskapet er 

det avsatt betydelige midler til reinvesteringer i kollektiv-

trafi kkens infrastruktur. Videre gjøres det nå avsetninger 

for investeringer i ny infrastruktur for å forhindre at nye 

etterslep oppstår. 

Tilskuddsnivået fra Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune opprettholdes i faste priser, men med 

tillegg av nye modeller som møter vekst i befolkning og 

næringsliv og gir rom for å ta den økningen i markedsan-

deler som er målsatt og som gjør det mulig for kollek-

tivtrafi kken å ta det vesentlige av veksten i motorisert 

trafi kk. Se prinsippskisse på side 30. 

Modellen sikrer Ruter en nødvendig langsiktighet 

mht drift og innovasjon. Forbedret rutetilbud og forenklet 

prisstruktur har samtidig gitt økt trafi kk og dermed økte 

billettinntekter. 
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Det er etablert full transparens i pengestrømmene i 

kollektivtrafi kken, 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, KTP 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.

Inntektssikring i alle ledd er nødvendig for et sunt økonomisk 
grunnlag for drift og utvikling av kollektivtrafi kken. 
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1.16 
4.2 Linjenettet

Tilrettelegging for sterk vekst 

I årene 2010-2014 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 trafi kkerte delene av nettet.

• Kolsåsbanen gjenåpnet etappevis.

• 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 

Kollektivtrafi kk.

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. 

• Trikk til Tonsenhagen.

• Ny Oslo bussterminal.

• Superbuss langs Ring 3.

• Fornyet og økt trikkepark (ca 110 vogner).

• Fullført kjøp av metrotog (32 tog i opsjon 3 - sum 115).

Netteffektivisering. I sum innebærer utviklingen i 

handlingsprogramperioden at vi ut fra basis i 2009 

frem til 2014 får en trafi kkvekst på 15 % og en samlet 

kostnadsvekst i Ruters trafi kkdrift på 6 %, eller størrel-

sesorden 200 mill kr i året. Trafi kkveksten 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 trafi kkvolum, og også i befolkning, skyldes 

det dels utnyttelse av den forutsatte satsingen på 

økt togtilbud med tilhørende kostnader i regi av NSB 

og fi nansiert ved statlig tjenestekjøp. Her synes det 

imidlertid nå som om satsingen på Østfoldbanen vil måtte 

utsettes. Men det er et hovedpoeng at det gjennom-

føres tilbuds- og produksjonsendringer 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 trafi kkveksten relativt sett. Noe av det samme 

bildet får vi for metro. Gjenåpning av Kolsåsbanen og 

frekvensøkning på Furusetbanen gir ikke tilsvarende 

trafi kk- og inntektsvekst de første årene. Trikken får 

derimot fortsatt trafi kkvekst, 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 kollektivtrafi kken.

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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1.17 
4.3 Handlingsprogram

2011

Utviklingsprosjekter

1. Strategidokumentet K2012 legges fram, med bl a 

analyse av behov for økt systemkapasitet ved nye 

tunneler gjennom Oslo. K2012 følges av en linje-

nettsplan som gir konkrete retningslinjer for trafi kk-

tilbudet ved fremtidige anbudspakker. 

2. Grunntilbud for kommunene i Akershus kartlegges 

som en oppfølging av K2010. Flere busslinjer legges 

om til mating til baneknutepunkter. 

3. Fremleggelse av sentrumsplan, med avklarte priori-

terte traseer for trikk og buss. Avklaring av rammene 

for ny Oslo bussterminal.

4. Plangrunnlag fremlegges for å ta endelig stilling til 

om Fornebu skal betjenes av bybane/trikk, metro, 

semimetro eller superbuss.

5. Forprosjekt om eventuell trikk til Tonsenhagen følges 

opp med konsekvensutredning og reguleringsplan.

Trafi kktilbud

1. Kolsåsbanen gjenåpner til Bekkestua. 

Holmenkollbanen gjenåpner i sin helhet.

2. Første RuterEkspress og nytt busstilbud i Oslo syd 

og Oppegård/Ski er i drift..

3. Samordnet konkurranseutsetting av busstilbudet i 

Oslo syd og Follo i samsvar med prinsippene i K2010.

4. Utredning og avklaring av busstilbud som grunnlag 

for ny konkurranseutsetting for Groruddalen og 

Østensjø.

5. Vellykket trafi kkavvikling under ski-VM. 

Kvalitet i leveransen

1. Innføring nytt pris- og sonesystem gjeldende for hele 

Ruterområdet, med færre soner, et felles prissystem 

og forenklede billettprodukter.

2. Idriftsetting av salgsløsning for billetter på internett. 

3. Storstilt utrulling av nytt trafi kantinformasjons-

program, basert på merkevarestrategien. 

4. Etablering av trafi kkportal for avviksinformasjon i 

samarbeid med NRK og Statens vegvesen. 

5. Formelt klarsignal skal være gitt for anskaffelse av 

nye trikker.

Organisering

1. Igangsetting av felles utredning om Ruters overta-

kelse av bestilleransvaret for lokaltogtrafi kk på 

Østlandet.

2. Videreføring av prosess med sikte på en bedre 

forretningsmodell for kjøp av metro- og trikkedrift, 

med høyere ekstern og intern effektivitet, eventuelt 

konkurranseutsetting.

3. Utredning av brukerforum for kollektivtrafi kken.

4. Etablering av målstyringssystem for Ruter og kollek-

tivtrafi kken.  

5. Avklaring og forenkling av ansvar for kundekontakt.
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2012

Utviklingsprosjekter

1. Utredning av metro til Ahus, sett i sammenheng med 

rammer for systemutvikling i K2012.

2. Utredning av nye transportmuligheter til 

Tryvannshøyda, i samarbeid med blant andre 

Friluftsetaten. 

Trafi kktilbud

1. Konkurranseutsetting av busstrafi kken i Oslo vest.

2. Nytt busstilbud i Follo i drift i samsvar med 

prinsippene i K2010 og trafi kkplan Follo. Samordnet 

tilbud i grenseområdet Son/Moss.

Kvalitet i leveransen 

1. Gjennomføring av handlingsprogram for universell 

utforming godt i gang.

2. Trafi kantinformasjons- og designprogrammet er 

utrullet.

3. Levering av 32 nye MX-tog er i gang.

4. Mobile salgsløsninger er implementert, og en 

betydelig andel av Ruters kunder kjøper sine billett-

produkter på internett.

5. Sammenstilling av pålitelig trafi kkstatistikk for alle 

driftsarter til bruk i planlegging.  

Organisering

1. Oppdatert aksjonæravtale og ny økonomisk ramme-

avtale.

2. Ruter ivaretar ansvar for terminaler, stoppesteder 

og trafi kantinformasjon mv i Oslo og andre aktuelle 

kommuner.

2013

1. Nytt togtilbud i samsvar med NSBs 2012-plan i gang. 

Ruter er bestiller av lokaltogtrafi kk på Østlandet.

2. Kolsåsbanen gjenåpner til Avløs.

3. Ny metrobase bygges på Avløs.

4. En del rushtidsbusser i vest snur på Skøyen.

5. Utbygging av Lørensvingen igangsatt. Eventuell reali-

sering av Ensjøsvingen, tverrbane i området Breivoll/

Alnabru eller tilsvarende sees i sammenheng med 

langsiktig systemutvikling som oppfølging av K2012.

6. Trikketrasé i Dronning Eufemias gate bygges.

7. Oppgradering av Østensjøbanen.

8. Ferdigstilling av reguleringsplan for 

Oslo bussterminal.

2014

1. 25 % av gjenstående behov for å oppnå universell 

utforming skal være dekket. Hele trikkenettet er 

tilgjengelig for alle, forberedt for nye trikker fra 2015. 

Universelt utformet tilbud gis 70 % av kundene.

2. Mål om 20 % økt reisehastighet for trikk og buss i 

byområdet er nådd.

3. 45 nye trikker er i produksjon.

4. Kolsåsbanen gjenåpner til Kolsås.

5. Utbygging av Oslo bussterminal kan igangsettes.

6. Strøkent stasjons- og stoppestedsmiljø er etablert.
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Ny Jar stasjon på Kolsåsbanen bygges for både metro og trikk. 
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1.18 
4.4 Økonomiplan – investeringsprogram

Infrastrukturinvesteringer for 20 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 kollektivtrafi kken. 

Investeringsprogrammet i H2011 er således et innspill til 

kommunale og fylkeskommunale prosesser – inkludert 

samarbeidet om Oslopakke 3 (O3). All ny infrastruktur 

utredes gjennom ordinære planprosesser før eventuell 

beslutning om gjennomføring. 

  De tiltakene som inngår i Ruters programinnspill, 

bygger uavhengig av status opp om det trafi kktilbudet 

som er skissert i K2010 og prioriterer fornyelse og 

modernisering av eksisterende infrastruktur.

Programmet for O3-investeringene har foreløpig 

en tidshorisont begrenset til fi re år - den nærmeste 

handlingsprogramperioden. Nye grep og større investe-

ringstiltak har normalt et vesentlig lengre tidsperspektiv, 

til prinsipiell forberedelse, planlegging, prosjektering 

og gjennomføring. Nasjonal transportplan har i slik 

sammenheng et tyveårsperspektiv, og i planen for 

2014-2023 skal en til dels se minst 40 år frem. Dette er 

som nevnt foran søkt samordnet med perspektivdelen av 

K2012. Hvilken retning investeringene bør ta for å møte 

de utfordringene en fordobling av regionens befolkning 

åpenbart vil gi for samfunnet generelt og kollektivtra-

fi kkens offensive rolle spesielt, må sees i rammer langt 

ut over en fi reårsperiode. Det er derfor nødvendig at 

Oslopakke 3 etter hvert suppleres med grove rammer for 

aktuelle tiltak i et mer langsiktig perspektiv.

Rammene i programforslaget fra O3-styringsgruppen 

har en årlig sum økende fra 4,6 til 7 mrd kr (2010), 

inkludert jernbane. For hele fi reårsperioden er rammen 

22,6 mrd kr. Slik det foreløpig er prioritert, går 6,1 mrd kr 

(27%) til lokale kollektivtrafi kktiltak og 8,2 mrd kr (37 

%) til jernbane. Innenfor rammen av de lokale kollektiv-

trafi kkmidlene ligger årlig 603 mill kr, sum 2,4 mrd kr 

(11 %) til drift i Ruters regi. Se ellers tabell nedenfor.

Som det fremgår, inneholder O3 en sum av investe-

rings- og driftsmidler. Rammen for de egentlige investe-

ringene er således ca 20 mrd kr for fi reårsperioden.
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Ny trafi kkledersentral bidrar til pålitelig metrodrift. 
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Prioritering av fornyelse og frekvensøkning 

En bruk av O3-midlene som er holdbar også i et 

langsiktig perspektiv, sikres gjennom et 20-årsprogram, 

som er basis for 4-årsprogrammet 2011-2014. 

For Oslo tas det utgangspunkt i den prioriteringen av kjøp

og drift av fl ere MX-tog som er gitt i byrådssak 172/10. 

Sentrale bruksområder er trafi kkdrift på ny infrastruktur,

frekvens og kapasitetsøkning og fornyelse av banenettet. 

Prioriteringene i tabellen nedenfor tar hensyn til økt 

busstrafi kk pga utsatt tilbudsforbedring på Østfoldbanen.

1.19 
4.5 Økonomiplan – langtidsprogram O3 drift

01.10.2010

O3 drift og småinvesteringer 2009-2028, Oslo
* = inkludert vognleie, MX opsjon 3 er fordelt på aktuelle tiltak 
Tiltak Økt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019- SUM % %

kostn. 2028 2008-28 2008-18

Metrodrift med O3-finansiering 327 15 73 143 223 192 198 236 248 261 249 237 2 105 4 179 60,9 % 56 %
MX opsjon 2, med (O2) O3-finansiering 171 15 63 121 190 166 153 143 137 136 136 135 1 350 2 743
Vognleie MX opsjon 2 60 21 71 80 80 80 80 80 80 80 80 800 1 532
Drift Kolsåsbanen Åsjordet/Jar 15 5 10 10 14 10 10 9 9 8 8 7 70 169
Økt frekvens Grorudbanen 25 10 23 20 18 15 13 13 13 13 13 13 125 285
Økt frekvens i feriehelger 9 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5 45 104
Furusetbanen, 7,5 min rute * 36 48 34 27 22 18 18 18 18 180 382
Full toglengde linje 4/6, samt økning linje 2,3 26 12 23 21 18 16 13 13 13 13 130 272
Insentiver for økt kvalitet, metro 22 10 22 14 7 53
MX opsjon 3, med O3-finansiering 134 0 0 0 19 19 45 93 112 125 113 102 755 1 383
Endret drift Holmenkollbanen 19 19 19 25 25 25 25 25 25 250 438
Full toglengde linje 5a * 34 17 31 27 24 20 17 170 306
Rutemodell med bedre takting 3 9 8 7 6 5 50 88
Betj. Lørensvingen/7,5 min Østensjøbanen * 53 27 48 42 37 270 424
Mellomavganger Røabanen 28 28 25 21 20 18 15 127

Sum annen drift med O3-finansiering 59 0 18 28 21 27 22 20 18 16 16 16 70 272 4,0 % 5,4 %
Trikkedrift med O3-finansiering (Incentiver) 13 0 7 13 8 4 0 0 0 0 0 0 0 32
Bussdrift med O3-finansiering 38 0 10 8 12 22 20 18 16 14 14 14 50 198
Busstilbud, styrking sentrumslinjer 10 10 8 8 7 6 5 5 5 5 5 50 114
Busstilbud, styrking Søndre Nordstrand 18 4 15 14 13 11 9 9 9 0 84
Tilbudsforbedring buss 20, 21, 28, 31 10 0
Informasjon og pris med O3-finansiering 8 0 1 7 1 1 2 2 2 2 2 2 20 42
Drift av sanntidsinformasjon trikk/buss 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 36
Markedstiltak 6 6 6

Oppgradering infrastruktur med O3-driftsfinans 4 734 60 331 285 166 117 122 70 85 90 60 54 975 2 415 35,2 % 38,8 %
Modernisering metro, herunder akutte tiltak 3 400 60 73 139 100 81 75 40 55 55 44 38 795 1 555
Holmenkollbanen, oppgradering 437 37 23 60
Modernisering trikk, herunder akutte tiltak 700 15 117 60 30 41 24 24 29 10 10 120 480
Vedlikehold og fornyelse 191 191 191
Utredning/planlegging 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 129
SUM O3 OSLO 75 421 455 410 336 342 325 351 367 325 307 3 150 6 866 100 % 100,0 %
Årlig ramme 75 300 335 342 342 342 342 342 342 342 342 3 420 6 866
Rammeavvik 0 -122 -119 -68 6 0 17 -9 -25 17 35 270 0

-83 -20 -21 -13 -25 -31 7 26 262

O3 drift- og småinvesteringer 2009-2028, Akershus
Oppgradert infrastruktur 5 0 11 0 0 10 7 9 13 1 20 76 1,4 % 2,2 %
Modernisering av infrastruktur 5 11 0 0 10 7 9 13 1 20 76
Metrodrift 170 0 0 0 25 44 71 91 87 75 68 61 1 000 1 521 27,6 % 20,9 %
Kolsåsbanen til Bekkestua * 49 25 44 39 34 29 25 25 25 245 490
Røabanen, 7,5 min rute * 8 7 6 6 5 40 64
Kolsåsbanen Bekkestua - Kolsås * 63 32 57 50 44 38 32 315 567
Metro til Ahus * 50 400 400
Trikkedrift 45 0 0 5 15 24 8 7 6 5 5 5 50 130 2,4 % 3,2 %
Førerromssignaler 35 5 15 15 35
Lilleakerbanen Øraker - Bekkestua 10 9 8 7 6 5 5 5 50 95
Banebetjening av Fornebu 100 50 90 560 700 12,7 %
Bussdrift 122 51 85 98 95 111 100 93 81 84 84 81 669 1631 29,6 % 38,5 %
Opprettholdt busstilbud etter ekstra kostnadsøkn. 44 57 101
Busstilbud Kløfta-Jessheim 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
Busstilbud opprettholdt, Romerike 29 15 29 26 23 20 17 15 15 15 15 145 334
Busstilbud Drøbak, Åsenhagen, Slemmestad 8 7 8 8 7 6 6 5 4 4 4 4 40 103
Busstilbud Akershus, økt kapasitet/frekvens 20 12 12
Busstilbud opprettholdt,  Follo 21 21 19 17 15 13 11 11 11 11 105 231
Busstilbud opprettholdt, Asker og Bærum 23 23 21 18 16 14 12 12 12 12 115 253
Busstilbud, styrking Oppegård 18 5 16 14 13 11 9 9 9 0 86
Busstilbud styrking Fornebu 5 5 5 4 3 3 3 3 3 30 59
Busstilbud styrking Follo 20 9 16 14 12 10 10 10 100 181
Busstilbud styrking Ahus 5 5 5 4 3 3 3 3 3 30 59
Busstilbud styrking Øvre Romerike 2 2 6 4 3 3 3 3 3 30 57
Busstilbud styrking uspesifisert kapasitet/frekvens 1 9 9 15 15 12 74 135
Båtdrift 20 0 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 392 7,1 % 7,7 %
Nesoddbåtene 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 392
Plan, informasjon og pris 85 16 17 25 41 81 75 69 63 57 51 51 510 1056 19,2 % 21,9 %
Pristiltak, to soners rød periodebillett 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 126
Pristiltak, overgangsbillett enkeltbillett 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 230
Planlegging 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 76
Markedstiltak 4 4 4
Nytt, forenklet sone- og prissystem 60 20 60 54 48 42 36 30 30 300 620
SUM AKERSHUS 67 119 148 206 280 274 290 264 250 290 308 3 009 5 506 100 % 94 %
Årlig ramme 67 240 267 274 274 274 274 274 274 274 274 2740 5506
Rammeavvik 0 122 119 68 -6 0 -16 10 25 -16 -34 -269 0
SUM RUTER = SUM RAMME 142 540 603 616 616 616 616 616 616 616 616 6 161 12 371
Sum rammeavvik Oslo og Akershus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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De aktuelle fi nansieringskildene rommer til dels mulig-

heter for så vel investerings- som driftstiltak. Eksempler 

er O3 og Samferdselsdepartementets belønningsordning, 

så vel som øremerkede bevilgninger fra Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune. På denne bakgrunn 

presenteres prioriterte tiltak i fi reårsperioden som faller 

utenfor løpende drift, men ellers kan ha karakter av 

nyinvestering, oppgradering eller ren drift.

  Et utgangspunkt for mulig tilgjengelige midler i 

fi reårsperioden synes å være følgende (mill kr 2010):

O3 drift: Se omtale ovenfor.

O3 store kollektivtrafi kk Oslo: Sekkepost til oppgra-

dering av banenettet og nye tiltak som Lørensvingen. 

O3 Kolsåsbanen Akershus: Vurderes som bundet, gitt 

gjennomføring av oppgradering helt til Kolsås. 

O3 Fornebu Akershus: Avsatte midler kan dekke 

videreført planlegging og noe prosjektering. Eventuell 

anleggsstart i perioden krever supplerende fi nansiering. 

O3 Programområde kollektivtrafi kk vei: Gjelder i 

praksis særlig fremkommelighetsprioritering, busster-

minaler og stoppesteder, universell utforming og mindre 

baneprosjekter som trikk i Dronning Eufemias gate.

O3 Jernbane: Jernbaneprosjektene drøftes ikke 

nærmere her. Det bør legges vekt på en fi nansiering som 

sikrer de store prosjektene i hovedstadsområdet så rask 

fremdrift som teknisk mulig. Dette bidrar til økt 

samfunnsnytte av investeringene. Baneorienteringen av 

det sentrumsrettede kollektivtrafi kktilbudet kan 

gjennomføres tidligere. Mindre tiltak som stasjonsopp-

gradering mv synes ikke inkludert i O3, men bør avgjort 

samordnes med øvrige kollektivtrafi kktiltak.

Belønningsordningen: Ambisjonsnivået for årlig 

bevilgning fra K2010 opprettholdes. 

Øremerket Oslo kommune: Gjennomsnittlig nivå for 

”kollektivprioriteringer” videreført fra 2010-13. Dette 

gjelder i utgangspunktet det tidligere kommunalveinettet.

Øremerket Akershus fylkeskommune: Gjennom-

snittlig nivå for netto bevilgning til Akershus kollektivter-

minaler og Vaterland bussterminal videreført fra 2010-13. 

Dette bør i større grad sees i sammenheng med øvrig 

kollektivtrafi kkdrift.

Spesielt om universell utforming

Ruter har kartlagt minimum investeringsbehov for en 

akseptabel tilgjengelighet for alle til 1,8 mrd kr. Det 

anbefales en takt som sikrer universell utforming innen 

2020. Mulighetene belyses nærmere i K2012.

Spesielt om pålitelig fremkommelighet

Konkret prioritering av fremkommelighetsprosjekter bør 

kunne skje i de etablerte samarbeidsorganene. Ruter vil 

imidlertid som en overordnet føring legge særlig vekt på 

økt pålitelighet/forutstigbarhet, og at dette spesielt 

gjelder ved knutepunktene. Ønsket samspill mellom buss 

og bane krever sikker korrespondanse. Blant aktuelle 

knutepunkter i denne sammenhengen er Sandvika, 

Hauketo, Ski, Jessheim og Solheim. 

Kapasitet og avviklingskvalitet i buss- og trikketra-

seene i Oslo sentrum har avgjørende betydningene for 

kollektivtrafi kkens funksjonsevne og konkurransekraft. 

Arbeidet med en sentrumsplan bør gjenopptas. For 

øvrigprioriteres følgende strekninger og områder:

Oslo:

Munkedamsveien/Ring 1

Enebakkevein v Abildsø

Hans Nielsen Hages gate

Storoområdet

Vækerøveien ved Røa

Tvetenveien ved Tveita

Ring 3

Vogts gate

Bogstadv/Hegdehaugsv

Strømsveien ved Alna

Enebakkveien ved Ryen

Kierschows gate

Årvollveien

1.20 
4.6 Økonomiplan - priorierte tiltak

O3 drift 2412
O3 store kollektivtrafikktiltak Oslo 1152
O3 Kolsåsbanen Akershus 1300
O3 Fornebu Akershus 70
O3 Programområde kollektivtrafikk vei 1211
O3 Jernbane 8280
Sum O3 kollektivtrafikk 14425
Belønningsordningen 800
Øremerket Oslo kommune 400
Øremerket Akershus fylkeskommune 139
Totalt 15764

Akershus:

Slemmestadveien

Vollveien

E18 vestover fra Lysaker

Gamle Ringeriksvei

22 mot Lillestrøm

E6 nordover

Fornebu/Snarøyveien

Ås sentrum
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Gjennomgangen viser at størrelsesorden 10 mrd kr er 

bundet opp til prioriterte, store, igangsatte prosjekter, 

mens de resterende nærmere 6 mrd kr bør kunne være 

en friere ramme for prioritering i fi reårsperioden. For 

øvrig er de årlige rammene noenlunde like, slik at det har 

liten hensikt å legge stor vekt på fordeling på enkeltår. 

Dette bør i praksis styres av status for planavklaring mv. 

Nedenfor presenteres et innspill til handlingsprogram 

i 2011-kroner, og 2010-rammen er her økt med 2,2 %.

Rammen og tiltakene er ikke tilstrekkelig til at 

kollektivtrafi kken gis kvalitet og kapasitet til å ta målsatt 

trafi kkvekst. For banenettets fornyelsesbehov dekkes 

med 1230 mill kr omtrent en tredel av registrert 

gjenstående behov i løpet av de fi re årene.

Endelige vedtak om investeringsprogrammene fattes 

av Oslo bystyre eller Akershus fylkesting, eventuelt av 

Stortinget.

Skisse til handlingsprogram 2011-2014

Tiltak (mill kr 2011) 2011-2014
Totalt 16110
Metro 4251

Oppgradering for økt kapasitet og pålitelighet
i hele metronettet, O3 drift og småinvesteringer 296
Modernisering/oppgradering for øvrig 1076
Kolsåsbanen i Akershus 1300
Lørensvingen 500
Videreførte driftstiltak Oslo: Frekvensøkning og vognkjøp 673
Nye driftstiltak Oslo: Vognkjøp og økte toglengder 176
Nye driftstiltak Akershus: Kolsåsbanen 230

Trikk 881
Modernisering/oppgradering, O3 drift og småinvestering 155
Modernisering/oppgradering for øvrig 400
Dronning Eufemias gate 100
Frederiks gate 60
Trondheimsveien/Tonsenhagen (trikk/buss utredes) 100
Videreførte driftstiltak Oslo: Incentiver 12
Videreførte tiltak i Akershus: Førerromsignaler 30
Nye driftstiltak Akershus: Jar/Bekkestua 24

Buss 750
Fremkommelighet Akershus: Kommentarer i teksten 80
Fremkommelighet Oslo: Kommentarer i teksten 200
Videreførte driftstiltak Oslo: Frekvensøkning og vognkjøp 26
Videreførte driftstiltak Akershus: Kapasitet/frekvens 253
Nye driftstiltak Oslo: Frekvens Søndre Nordstrand 46
Nye driftstiltak Akershus: Frekvens Oppegård, E-busser,
styrking Jessheim, Ski, Ahus mv 145

Båt 80
Videreførte driftstiltak Akershus: Nye båter 80

Fornebu 270
Planlegging: Bybane/metro/semimetro/superbuss 70
Anleggsstart 200

Felles 1416
Trafikantinformasjon, inkl TID 200
Universell utforming: Kommentarer i teksten 350
Oslo bussterminal 200
Diverse knutepunkter, stasjoner og stoppesteder 50
Fremkommelighet og kapasitet traseer Oslo sentrum 100
Terminaldrift 140
Modernisering/oppgradering Akershus 21
Videreførte pristiltak Akershus, O3 68
Nytt pris- og sonesystem, O3-del 182
Nytt pris- og sonesystem, evt. belønningsordningen 65
Planlegging Ruter: System 2 mv 40

Jernbane 8462
Fornyelse Oslo, Sandvika-Lysaker, Oslo-Ski, Alnabru 8462
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1.21 
4.7 Økonomiplan - driftsprogram

Markedsvekst gir kostnadspress tross effektivsering. 

Økonomiplanen tar utgangspunkt i at prioriterings-

prosesser og pengestrømmer er samordnet for drift 

og investering, og for alle fi nansieringskilder. Et slikt 

opplegg sikrer oversikt og transparens, og denne 

samordningsrollen var vesentlig ved opprettelsen av 

Ruter. Ruter har etablert et åpent samarbeid om inves-

teringsprioriteringene mellom alle berørte parter i 

et investeringsråd. Billettinntektene justeres etter 

beregnet trafi kkvekst i Oslo og Akershus og prognose for 

kommunal prisjustering. 

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. 

      Økonomiplanen baseres på en årlig effektivisering 

på vel 3 %, fordelt på Ruters nett- og tilbudseffekti-

visering - tilbudet treffer markedet bedre - og mer 

effektiv tjene-steproduksjon fra operatørene, enten de er 

konkurranseutsatt eller ikke. Samtidig er det i samsvar 

med drøftingen i punkt 4.1, og som illustrasjon av 

konsekvensene, lagt inn tilskuddsøkning tilsvarende økt 

befolkning (og skattegrunnlag) og rom for å nå målene 

om økte markedsandeler ved å ta det vesentlige av 

veksten i motorisert trafi kk. Dette siste elementet blir de 

første årene relativt stort i Akershus, siden kollektivan-

delen der er lavest og bilbruken høyest i utgangspunktet.

      Denne tilnærmingen medfører et tjenestekjøp fra 

Oslo som øker med 320 mill kr (23 %) i løpet av fi reårs-

perioden, eller med vel 5 % i året. For 2011 blir beregnet 

tjenestekjøp 1479 mill kr.

     For Akershus blir tilsvarende nivåøkning 236 mill kr 

(31 %). For 2011 blir beregnet tjenestekjøp 598 mill kr, 

men dette inkluderer også det direkte fylkeskommunale 

tilskuddet (ekskl O3) til nytt pris- og sonesystem og økte 

kostnader for spesialskyss SFO. 

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. Midlene innenfor kollektivtra-

fi kksektoren 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. 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 og 

modernisering av det eksisterende metro- og trikke-

nettet foran nye strekninger.

• Prioritering av kvalitetsutvikling i bestående tilbud

• Prioritering av økt kapasitet for å møte økt befolk-

ningsgrunnlag på en effektiv måte.

• Prioritering av fremkommelighetstiltak og andre 

rammer for mer attraktiv og effektiv drift.

• Rom for kapasitetsvekst for å møte mål om økte 

markedsandeler og kunne ta det vesentlige av 

veksten i motorisert trafi kk.

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 2011 

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. 

Midlene forutsettes kanalisert gjennom direkte avtaler 

med Infrastrukturenheten i KTP. Rammene er i sum ikke 

tilstrekkelige til raskt nok å få gjennomført modernise-

ringene og være beredt til å ta målsatt vekst.

      Midler til kapasitetsvekst i samsvar med skissert 

modell er ikke fordelt på tilbudskategorier i økonomi-

planen, men fi nnes i samlepost. Denne kostnadsposten 

illustrerer dermed hva økt tjenestekjøp sammen med 

tilsvarende økt billettinntekt kan gi rom for. 
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Flere fi nansieringskilder. Økonomiplanen inneholder 

eksternt fi nansierte midler både til drift og investeringer. 

I motsetning til driftsmidlene føres investeringsmidlene 

over balansen til Ruter, og gir således ingen umiddelbar 

resultateffekt. Drift- og investeringskilder for Ruter er 

Oslopakke 3, investeringsbevilgninger fra Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune, statlig belønningsordning 

og BRA-midler og eventuelt andre midler.

Oslopakke 3 utgjør minimum 618 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. 

Effektivisering. For de ikke konkurranseutsatte drifts-

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

visering i 2011-14. For bussområdet er det forutsatt en 

effektivisering på 1 % i 2011, økende til 2 % hvert påføl-

gende år i perioden. Kostnadsutviklingen er oppsummert 

styrt av følgende faktorer:

Metro

Videreføring av 7,5 minutters rute på Grorudbanen, 

og tilsvarende frekvens på Furusetbanen fra 2010. 

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 vedlikehold 

og reinvestering.

Trikk

Opptrapping for reinvesteringer og vedlikehold fra 2009.

Høyere effektivisering kan gi økte midler til vedlikehold 

og reinvestering.

Buss

Ca 3 % årlig kostnadsøkning fra og med 2011 for å gi økt 

kapasitet og kvalitet (inkludert miljøtiltak).

Finansiering av vogner og baser. Investeringer i vogner 

og baser antas fi nansiert av eier. Ruter dekker så kapital-

kostnadene over driften gjennom vognleien. I vognleien 

inngår avsetninger til framtidig fornyelse av vognparken. 

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 til grunn at T2000 ikke settes i drift igjen, og 

at Holmenkollbanen etter gjenåpning for ordinær trafi kk 

midlertidig kan benytte vogner anskaffet for å dekke 

behovet på Kolsåsbanen.

Innen 2015 trengs 32 nye togsett for fullt ut å kunne 

utnytte fellestunnelens kapasitetspotensial:

* Linje 1 med trevogns MX-tog.

* Lørensvingen med Løren stasjon

* 7,5 min frekvens på Østensjøbanen og Røabanen.

* Alle mellomavganger kjøres med 6-vognstog.

Ruter har fremmet ønske om vognkjøp i samsvar med en 

slik plan. Innenfor rammen for Oslopakke 3 er det bare 

rom for 19 sett, som foreslått av byrådet. Dette gir tog til 

betjening av Holmenkollbanen og Lørensvingen (i tillegg 

til Kolsåsbanen) og frekvensøkning på Østensjøbanen og 

Røabanen. Eventuelt kjøp av ytterligere 13 sett vil gi full 

toglengde også på alle mellomavganger. Dette krever i 

tilfelle supplerende fi nansiering.

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.

Ruter vil belyse vognbehovet i egen strategisak i 2010.

Egne investeringer. Ruter trenger et positivt resultat for 

å fi nansiere egne investeringer, f. eks. billettsystemet.
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1.22 
Driftsprogram mill kr (2011) 2011-2014
Med rammer i samsvar med markedsmål

ØØkonomiplan Regnskap Budsjett Prognose Plan Plan Plan Plan Sum
Faste priser fra 2011 22009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2011-14

TTrafikkinntekter 2 661             2 790             2 748             2 876             2 879             2 962             3 046             11 763               
Oslo 1 354               1 447               1 419               1 506               1 527               1 550               1 573               6 156                   
Akershus + grensekryssende 1 115               1 147               1 133               1 131               1 064               1 079               1 094               4 368                   
Ufordelt trafikk fra økt markedsandel -                  -                  -                  39                    81                    123                  166                  409                      
Skolebilletter, gebyrer snik og særavtaler 192,0              196                  196                  200                  207                  210                  213                  830                      

TTjenestesalg 1 824             1 914             1 914             2 077             2 183             2 274             2 369             8 903                 
Tjenestesalg Oslo 1 322               1 397               1 397               1 479               1 524               1 570               1 617               6 189                   
Tjenestesalg Akershus 502                  517                  517                  598                  659                  704                  753                  2 714                   

AAndre driftsinntekter 53                  41                  41                  42                  42                  42                  42                  168                      
TTrafikkreklame 10                  34                  34                  35                  35                  35                  35                  140                      
OOslopakke 3 540                603                603                616                616                616                616                2 464                   
AAndre, øremerkede midler 150                130                20                  100                100                100                100                400                      

SSum inntekter 5 238             5 512             5 360             5 746             5 855             6 029             6 208             23 838               

MMetro 1 251             1 318             1 323             1 393             1 484             1 528             1 544             5 950                 
Metrodrift 698                  730                  735                  735                  849                  848                  814                  3 247                   
Trafikkreklame -                  20                    20                    20                    20                    20                    20                    80                        
Vognleie til Oslo vognselskap 259                  314                  314                  342                  342                  342                  342                  1 368                   
Nye trafikktiltak O3 85                    72                    72                    167                  156                  189                  246                  758                      
O3 avskrivning via kjørekontrakt 91                    99                    99                    100                  -                  -                  -                  100                      
O3 re- og småinvesteringer 118                  83                    83                    11                    81                    75                    50                    217                      
Avskrivninger av investeringer i ny infrastruktur -                  -                  -                  18                    36                    54                    72                    180                      

TTrikk 725                738                729                711                730                715                688                2 845                 
Trikkedrift 485                  502                  493                  499                  543                  537                  528                  2 108                   
Trafikkreklame -                  5                      5                      6                      6                      6                      6                      24                        
Vognleie til Oslo vognselskap 118                  116                  116                  123                  123                  123                  123                  492                      
Nye trafikktiltak O3 13                    13                    13                    8                      13                    8                      7                      36                        
O3 avskrivninger via kjørekontrakt 36                    38                    38                    50                    -                  -                  -                  50                        
O3 re- og småinvesteringer 73                    64                    64                    25                    45                    41                    24                    135                      

BBuss 1 806             1 941             1 903             1 979             2 008             1 984             1 960             7 931                 
Bussdrift by (rød) 908                  944                  917                  951                  963                  946                  929                  3 790                   
Bussdrift region (grønn) 735                  821                  810                  747                  679                  625                  626                  2 678                   
Bussdrift ekspresslinjer (gul) -                  -                  -                  25                    75                    125                  125                  350                      
Bussdrift bestillingskjøring -                  -                  -                  10                    20                    30                    30                    90                        
Bussdrift skolekjøring -                  -                  -                  65                    65                    65                    65                    260                      
Nye trafikktiltak O3 111                  105                  105                  107                  133                  120                  112                  472                      
Bussgarasjer, billettkontroll o.a. 52                    71                    71                    73                    73                    73                    73                    292                      

SSpesialskyss skole 124                131                131                147                147                147                147                588                    

BBåt 118                128                128                129                129                129                129                516                    
Båt øytrafikk 21                    24                    24                    25                    25                    25                    25                    100                      
Båt Nesodden m.m 85                    84                    84                    84                    84                    84                    84                    336                      
Nye trafikktiltak O3 12                    20                    20                    20                    20                    20                    20                    80                        

TTakstavtaler tog og annen buss 560                619                619                637                637                637                637                2 548                   
BBelønningsordning, BRA-midler osv. 150                130                20                  100                100                100                100                400                      

DDrift Ruter 511                509                509                524                524                525                525                2 098                 
O3 Drift/investering Ruter -                  21                    21                    11                    11                    12                    12                    46                        
Informasjon, salg (inkl. EBIR), markedsføring 411                  356                  356                  377                  377                  377                  377                  1 508                   
Administrasjon 100                  132                  132                  136                  136                  136                  136                  544                      

ØØkt kapasitet for å møte befolkningsvekst og 
markedsmål.      Økt vedlikehold --                -                -                79                  199                357                536                1 170                 

SSum kostnader 5 245             5 513             5 361             5 699             5 958             6 123             6 266             24 046               

Finansposter 7                      2                      2                      2                      2                      2                      2                      8                          

DDisponibelt resultat før tiltak -                1                    1                    49                  -101               -92                -56                -200                  
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1.23 
Aktuelle ruterraporter

TTidligere utgitte rapporter Utgitt

Årsrapport 2007
Kollektivtransport i nordiske byer, markedspotensial og 
utfordringer framover, september 2006 sep.06
Kollektivtrafikk i fysisk planlegging, praktisk veileder for by- 
og trafikkplanleggere, november 2006 nov.06

Holmenkollbanens fremtid, februar 2008 feb.08

Bussterminalløsninger i Oslo sentrum, mai 2008 mai.08
K2009 Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2009-2025, juni 
2008 jun.08
BEST (Benchmarking in European Service of public Transport), 
results of the 2008 survey, september 2008 sep.08
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