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1 Innledning 
 
 
I strategidokumentet K2012 trekker Ruter opp 
en overordnet strategi for utvikling av båt-
tilbudet. Det tas utgangspunkt i at båten har 
fordeler ved køfri kjørevei, og at båt gjør 
områder på øyer og langs fjorden bedre 
tilgjengelig. Dette gjelder både for dagens 
trafikkutfordringer, for kommende byutvikling 
og regional utvikling for øvrig og for fritids-
formål. På den annen side har båttrafikken 
utfordringer ved høyt kostnadsnivå og i 
utgangspunktet større utslippsulemper enn 
øvrige trafikkslag. 
 
På denne bakgrunn er det utviklet følgende 
mål for arbeidet med båtstrategien:   
• Videreutvikle båttilbudet i tråd med 

utvikling i arealbruk og reisemønster  
• Utvikle båtens hverdags- og fritidsroller 

parallelt 
• Avklare båttrafikkens rolle i utviklingen av 

Fjordbyen 
• Avklare muligheter for at deler av Ruters 

fritids- og turisttrafikk kan drives på rent 
kommersielt grunnlag, eventuelt med et 
lavere tilskuddsnivå 

• Sikre god avveining mellom bedre 
kollektivtilbud, miljøbelastningen og 
kostnader 

• Sikre at beslutninger om båttilbudet tas på 
bakgrunn av et tilstrekkelig langsiktig 
perspektiv siden båttrafikk er beheftet 
med høye kapitalkostnader og lav 
fleksibilitet mht kapasitet 

• Avklare prinsipper for kontraktsmodeller, 
eierskap og finansiering mv 

 
Deler av behovet for å konkretisere den 
overordnede båtstrategien er gitt av 
bestillinger ved politiske vedtak. Oslo 
kommune har således bedt om følgende:  
 
1. Ruter bes i forbindelse med arbeidet med en egen 
båtstrategi, som skal fremmes parallelt med eller 
som en del av K2012, blant annet vurdere følgende: 
- Etablering av fergeanløp ved Huk på Bygdøy, samt 
en generell utvidelse til helårs fergedrift til 
Bygdøynes og Dronningen. 
- Reetablering av den gamle fergeruten fra Oslo 
sentrum sydover med fergeanløp sommerstid ved 
henholdsvis Hvervenbukta og Ingierstrand bad. 

 
2. Byrådet bes i samarbeid med Ruter vurdere 
potensialet for ytterligere miljøgevinster og 
reduksjoner i CO2-utslipp knyttet til fergedrift, 
herunder blant annet bruk av energikilder som 
hydrogen og elektrisitet. 

Ruters styre besluttet 11.5.2010 å anbefale 
flytting av terminalen for øyefargene fra 
Vippetangen til Rådhusbrygge 4, særlig 
begrunnet ut fra markedsvurderinger. Det 
jobbes nå med konkretisering av ny terminal, 
etter at bystyret har vedtatt ny reguleringsplan 
for området. Flyttingen gir nye overfartstider 
for øyefargene, og vil dermed i praksis kreve 
ny rutetabell fra samme tidspunkt som flytting.  
 
Konkurranse er hovedregelen for all 
tilskuddsberettiget kollektivtrafikk innenfor 
Ruters trafikkområde. Øyfergene opereres i 
dag som en videreført direkteanskaffelse, som 
bør søkes endret snarest mulig. Den fore-
liggende rapporten vil også tjene som en del av 
et bedre grunnlag for konkurranseutsetting. 
 
Dagens avtale med Bygdøyfergene har preg av 
å være en takstavtale hvor Ruters priser og 
billetter gjelder. Tilbudet gis med delvis 
historiske (nedbetalte, men ikke universelt 
utformede) båter. Rapporten inneholder 
løsninger hvor bygdøytrafikken kan integreres 
i øyfergetrafikken. Samtidig må det være et 
mål å etablere en lik praksis overfor aktører 
som vil drive sin trafikk på kommersiell basis 
innenfor Ruters trafikkområde.  
 
Rapporten belyser både mulige nye linjer og 
kvalitetsforbedrende tiltak på det eksisterende 
nettet, selv om trafikken her kan være knyttet 
opp i (til dels meget) langsiktige kontrakter.  
 
Det er et hovedpoeng å belyse markeds-
muligheter. Samtidig er kunnskapen om 
markedspotensialet på fjorden begrenset, 
blant annet fordi tilgjengelige data og modeller 
er konsentrert om hverdagstrafikk og 
transportrasjonelle vurderinger, samtidig som 
vi vet at kundeprioriteringer, spesielt for 
fritidstrafikk, skjer på grunnlag av mange 
andre aspekter. 
 
Rapporten skal gi grunnlag for å ta stilling til 
de deler av tilbudsutviklingen som en eventuelt 
bør utrede nærmere, ved større ressurs-
innsats enn det som har vært praktisk mulig 
ved den brede tilnærmingen i denne fasen. 
Utredningen kan og skal ikke oppfattes og 
vurderes som noen konseptvalgutredning 
(KVU), men eventuelt som et grunnlag for valg 
av områder hvor en bør gå inn på en slik 
planfase. 
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2 Historie 
 
 
Fergetrafikken til Nesodden kan føres tilbake 
til 1874. Den gangen sto to hjuldampere for 
trafikken, og i følge rutetabellene kjørte man 
en daglig rundtur i vinterhalvåret, og to daglige 
avganger i sommerhalvåret. Fergenes 
kapasitet og antall avganger har vokst jevnt og 
trutt i tråd med markedsutviklingen. Tilbudet 
har også variert, både med hensyn til anløp og 
utforming. Verdt å merke seg er at allerede i 
1897 var overfartstiden nede i 25 minutter, selv 
om fergen måtte snu ved begge kaier (i dag 23 
minutter med toretningsferger, dog med 
strengere fartsbegrensninger i Oslo havn).  
  
A/S Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap 
(NBDS) sto i en årrekke for passasjerfergene 
mellom Nesoddtangen og Oslo, som utviklet 
seg til å bli Norges største samband. Senere 
kom strekningen Nesoddtangen – Fornebu i 
stand, i dag Nesoddtangen – Lysaker som 
rushtidstilbud. Etter 2000 ble det startet 
rushtidstilbud fra Slemmestad og Vollen til 
Aker Brygge. I sommersesongen opererte 
selskapet også ruten Oslo - Drøbak med anløp 
på flere av øyene i indre Oslofjord samt 
Nesoddens vestside. Ved inngangen til 2009 
opererte NBDS seks båter; fire konvensjonelle 
ferger og to hurtigbåter.  
  
Etter konkurranseutsetting ble trafikken fra 
1.juli 2009 overtatt av Tide Sjø AS, senere 
Norled AS. Tre nye pendelferger med hver 
plass til 628 passasjerer har motorer drevet av 
flytende naturgass (LNG). Prisen på de fergene 
var på rundt 360 millioner kroner. De nye 
fergene vil gi en reduksjon i NOx-utslipp på 70 
prosent og i CO2-utslipp på 32 prosent 
sammenlignet med de gamle fergene. To nye 
fartøyer ble satt inn på hurtigbåtrutene.  
 
Busstrafikken på Nesodden ble besørget av 
Johns Treider Bilcentral A/S, som etter hvert 
ble solgt til Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler AS. 
Trafikken ble senere overtatt av Connex, 
deretter Nobina på oppdrag fra Ruter.  
 
Framnæsfergene ble drevet av Skibs AS 
Bygdøfergen med trafikk fra indre Christiania 
havnebasseng og ut til Bygdø. Selskapet ble 
stiftet i 1897 under navnet HUK Aktieselskab. I 
utgangspunktet var dette et 
tomtesalgsselskap, men selskapet så raskt 

behovet for et tilbud med rutetrafikk til byen. I 
1947 anskaffet selskapet den første båten til 
bruk i turisttrafikk.  I 1951 overtok Skibs AS 
Bygdøfergen, og satte i drift flere av de fergene 
som i dag trafikkerer Bygdøy på sommerstid.  
 
Bygdøyfærgenes rute til Bygdøynes var i sin tid 
delvis konkurranse med busslinjen til Ing. M.O. 
Schøyens Bilcentraler A/S (linje 30) til samme 
sted. Selskapene hadde en gjensidig forståelse 
om at SBC ikke trafikkerte Bygdøynes i den 
tiden båttrafikken gikk. Da busslinjen kom inn 
på kontraktskjøring i 1974 ble det også naturlig 
å inngå en kontrakt med Bygdøyfærgene.  
 
Badeøyene i indre Oslofjord ble i flere tiår 
trafikkert av Oslo kommune ved park- og 
idrettsvesenet. På slutten av 1970-tallet la 
kommunen ned trafikken i egen regi mot at 
den samme trafikken kom inn som 
kontraktskjøring under AS Oslo Sporveier. Det 
samme skjedde for den private båttrafikken til 
de statlige hytteøyene.  
  
I 1994 ble det gjennomført en egen 
tilbudskonkurranse av trafikken. Lavest tilbud 
ble levert av selskapet Sørlandscruice AS. 
Imidlertid var det komplikasjoner knyttet til 
eierforholdene av kaier på hytteøyene, som 
tilhørte Oslo-Fergene. Man vurderte sågar 
etablering av nye brygger. I alt vant 
eksisterende operatør sin kjøring da de samlet 
sett var billigst. Oslo Sporveier finansierte 3 
nye båter i perioden 1988-1997.  
 
I februar 2005 mistet Oslo-Fergene sitt 
sikkerhetsstyringssertifikat etter en 
sikkerhetsrevisjon hos rederiet, hvilket gjorde 
at ingen av båtene kunne føre mer enn 100 
passasjerer. Sjøfartsdirektoratet skrev da at 
rederiet ikke hadde evne og vilje til å 
opprettholde et sikkerhetsstyringssystem som 
tilfredsstiller kravene i forskriften og ISM-
koden, og som dermed rettet meget sterk 
kritikk til rederiet. Etter en sommersesong i 
2005 med ekstra kostnader til innleie av båter, 
besluttet styret i AS Oslo Sporveier at 
båttrafikken skulle konkurranseutsettes.  
 
(kilder for tekst og illustrasjoner: soldekk.no, 
wikipedia.no) 
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Over: En båttur på Oslofjorden er beste måten å oppleve byen på. Utnyttelse av kommersielle 
muligheter på fjorden er ingen ny ide.  
Under: Nesoddfergenes tidligere anløpssted i Pipervika, før ombyggingen av Rådhusplassen og 
utviklingen av Aker brygge-området. 
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3 Dagens situasjon 
 
 
3.1 Rutetilbud og etterspørsel 
Ruter hadde 4,4 millioner båtreiser i 2011. 
Transportarbeidet var 24,3 mill passasjer-
kilometer, og gjennomsnittsbelegget for de  
3,4 millioner reisene i akershustrafikken var 
24 %, omtrent som gjennomsnittet for Ruter, 
men lavere enn for buss. Samlede kostnader 
var 129 mill kr, og billettinntektene 51 mill kr. 
Dette ga et tilskudd på 78 mill kr, som tilsvarer 
60 %. 
 
Båttrafikken utgjør 1,5 % av Ruters samlede 
trafikk, hvorav nesoddsambandet (linje 601) 
står for 1,2 %. Ruters båttrafikk er i 2012:  
• linje 91: Rådhuset – Dronningen – 

Bygdøy  
• linje 92: Vippetangen – Hovedøya – 

Lindøya vest – Nakholmen 
• linje 93: Vippetangen – Bleikøya – 

Gressholmen – Lindøya øst – Hovedøya 
• linje 94: Vippetangen – Langøyene 
• linje 256: Slemmestad – Vollen – Aker 

brygge  
• linje 601: Nesoddtangen – Aker brygge 
• linje 602: (Son -) Drøbak - Håøya - 

Ildjernet - Aker brygge (sommerrute) 
• linje 761: Nesoddtangen – Lysaker 

 
Båttrafikken betjener ulike reisebehov. 
Mesteparten av båttrafikken (2,5 mill 
påstigninger) skjer på hovedsambandet 
Nesoddtangen – Aker brygge som knytter 
Nesodden kommune sammen med Oslo. 
Sambandet er Norges største 
passasjerfergesamband, og Nesodden er den 
kommunen i Akershus hvor kollektivtrafikken 
har høyest markedsandel (ca. 38 %). 
Hurtigbåter gir raske forbindelser i rushtidene 
fra boligområder langs fjorden. Spesielt linje 
716 vokser sterkt med ca. 8 % årlig.   
  
Fergetrafikken i Oslo havn er svært 
sesongpreget. All kjøringen til Bygdøy og det 
meste av trafikken til øyene foregår i 
sommerhalvåret. Til hytteøyene kjøres et 
redusert helårs tilbud. Trafikken på linjene 92-
94 er 0,6 mill kunder i et normalår, hvorav 

75 % av trafikken i tre travle sommermåneder. 
Utfartstrafikken er svært væravhengig og kan 
variere en del fra år til år. Trendkurven er 
stabil til svakt nedadgående.  
 
I et normalår utgjør hytteøyene ca. 25 %, 
utfartsøyene ca. 75 %. Hovedøya alene har 
flere reisende enn alle hytteøyene til sammen, 
og står for nesten 40 % av totaltrafikken.  
 
Hvem er passasjerene til øyene?  

• Ansatte på øyene, faste beboere (svært 
få). Reiser hele året, ikke væravhengig 
etterspørsel.   

• Båtfolk. Reiser mars-oktober, noe 
væravhengig etterspørsel 

• Hyttefolk. Reiser mars-oktober, noe 
væravhengig etterspørsel.  

• Skoleklasser og grupper. Reiser 
primært vår og høst, lite væravhengig 
etterspørsel.  

• Badegjester, reiser primært juli-
august. Svært væravhengig 
etterspørsel.  

• Tilfeldige besøkende, reiser hele året, 
nokså væravhengig etterspørsel.  

 
Trafikken til Bygdøy (linje 91) utgjør 0,4 - 0,5 
mill kunder pr år, og her er trafikken stabil 
eller avtakende.  
 
Det er til en viss grad motsyklisk variasjon i 
kundeetterspørsel på sambandene med 
pendeltrafikk og fritidstrafikk. Mens linjene 91-
94 i et normalår har trafikktopp i juli legges 
fartøyer på pendlerrutene i opplag på denne 
årstiden. Et eksempel på samordning er linje 
602 som betjener Nesoddens vestside til 
Drøbak/Son midt på dagen og sommerstid 
med en hurtigbåt som vanligvis trafikkerer 
pendlersambandene i rushtidene. Dessverre 
lyktes det ikke SL og Sporveien i sin tid med å 
anbudsutsette båttrafikken under et med 
tanke på å realisere trafikale synergier (da 
forutsatt at operasjonelle begrensinger knyttet 
til brygger, dybder, baugpropeller, mv kunne 
løses).  
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Trafikkstatistikk Norled-linjene  
 

 
 
Figur: Antall passasjerer pr år for linjene som i dag seiles av Norled (kilde: påstigninger i ePuls). 
 
Trafikkstatistikk øyefargene, linjene 92-94 
 

 
Figur: Sterke variasjoner i antall passasjerer med øyefargene skyldes værvariasjoner m/trendkurve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Antall reisende, hytteøyene 1999 – 2007 
Liten, men jevn trafikk (lite væravhengig) 

 
Figur: Trafikkens fordeling i et normalår  
(her: 2005 med 0,5 mill reisende og topp i juli) 
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3.2 Økonomi og produksjon  
Utfordringene ved båtdrift er særlig at høye 
kapital- og drivstoffkostnader gjør båt 
vesentlig dyrere enn buss, selv om det ikke 
kreves særskilte investeringer i «kjøreveien». 
Samlede årlige kostnader for Ruters båttilbud 
var 129 mill kr i 2011. Tilskuddet er 78 mill kr, 
som gir en tilskuddsandel på 61 % i 

gjennomsnitt (mot Ruter totalt 46 %). Blant 
rutene har hurtigbåtene tradisjonelt fått størst 
tilskuddsandeler som henger sammen med 
høye kapitalkostnader, samt stor andel av 
«enveistrafikk» (i rushtid) som gir lav 
utnyttelse av materiellet.   

 
 
 

 
 
Økonomiske nøkkeltall er 2011-kr, historiske tall er justert med konsumprisindeksen (SSB). 
Trafikkinntekter er beregnet på bakgrunn av en standard billettslagsfordeling.   
 
 
 

BÅT 2011 2010 2009 2008 2007

OPERASJONELLE NØKKELTALL

Reiser (mill) 4,4 4,2 4,1 4,0 3,7
Personkm (mill) 24,3 22,9 22,6 21,8 20,3
Båtkm (mill) 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28

Energiforbruk pr personkm 1,03 1,30 1,14 1,05 1,12
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,25 0,31 0,28 0,28 0,29
Utslipp av NOX g/pr personkm 2,24 2,59 3,53 4,70 5,01
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Trafikkinntekter (mill) 51 60 62 56 63
Tilskudd (mill) 78 74 61 52 44
Kostnader (mill) 129 134 123 109 102

Ekstern effektivitet: 
Trafikkinntekt/reise 11,74 14,29 14,96 14,08 16,94
Trafikkinntekt/personkm 2,10 2,62 2,73 2,59 3,09
Kostnad/reise 29,62 31,99 29,82 27,12 27,64
Kostnad/personkm 5,31 5,86 5,44 4,99 5,04
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Figur: Utvikling i ekstern effektivitet for Ruters båttrafikk i perioden 2007-2011. Økende kostnader pr 
reise og personkm henger sammen med kostnader ved nytt anbud bl a på hovedsambandet fra 1.juli 
2009. Fallende inntekt pr reise i 2011 henger delvis (men ikke bare) sammen med innføring av nytt 
pris- og sonesystem fra 2.oktober.  
 
 

 
 
Avgang fra Slemmestad med hurtigbåt. Turen tar 38 min til Aker brygge med et stopp i Vollen. Ruten 
kjøres på kontrakt til 2014 med opsjoner.  
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3.3 Operatører og kontrakter 
Ruters operatører seiler på Ruters legalløyve i 
Oslo og Akershus.. Det betyr at selskaper som 
skal tilby persontrafikk i rute på strekninger i 
Ruters område, må søke Ruter om tillatelse til 
å operere, dersom de ikke kjører på bakgrunn 
av (konkurranseutsatt) bestilling fra Ruter.  
 
Ruter opererer under lov om offentlig 
anskaffelse, og hvor hovedregelen er all 
trafikk skal konkurranseutsettes.  
 
Etter konkurranseutsetting kjøres linje 601, 
602 og 716 på kontrakt gjeldende i 15 år fra 
1.juli 2009 (pluss opsjoner på 2*5 år). For linje 
256 gjelder 5 års kontrakt (pluss opsjoner på 
4*5 år). Kontraktene gir et visst mulighetsrom 
for endringer i tilbudet, men vesentlige 
endringer kan ikke gjennomføres uten ny 
konkurranse. Initiativer i retning av integrasjon 
mot øytrafikk eller utvikling av tilbudet i 
kommersiell retning (f eks nettoavtale) vil 
trolig gå ut over konkurransegrunnlagets 
ramme. 
 
Linjene 91-94 er p t ikke 
konkurranseeksponert, men kjøres på egen 
avtale med Bygdøyfergene (91) og Oslo-
Fergene (92-94). Avtalen med Bygdøyfergene 
om linje 91 har preg av en takstavtale. 

Kontrakten på linje 92-94 må anses som en 
bruttokontrakt med incitamenter, hvor 
billettinntektene i første rekke tilfaller Ruter. 
Det gjennomføres årlige 
kontraktsforhandlinger med de to 
operatørene.  
 
Innenfor Ruters trafikkområde finnes også 
andre båtruter som kjøres på eget 
takstsystem. Eksempler er:  

• Helårs fergeforbindelse Drøbak – 
Oscarsborg (for Forsvaret)  

• Sommerhelger Drøbak – Håøya – 
Sætre – Oscarsborg (AS 
Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik 
på kommersielt grunnlag) 

• Sesongrute Sandvika – øyene 
(Sandvika fjordturer AS på 
kommersiell basis)  

• Båtforbindelse Operaen – Aker brygge 
i tilknytning til tilbudet til Bygdøy 
(Bygdøyfergene for egen regning og 
risiko).  

 
Det eksisterer i tillegg et stort antall private 
charterselskaper som tilbyr ulike minicruise 
på ren kommersiell basis, både på fjorden, i 
vassdrag og innlandsvann.  

 
 
 
 
Under: Det rutegående tilbudet som er del av Ruter pr i dag.   
 

Linje Sesong Operatør Kontrakt 
91 Sommer Bygdøyfergene Takstsamarbeid 
92 Helår Oslo-Fergene AS Årlig bruttoavtale med insitamenter.  
93 Helår Oslo-Fergene AS Årlig bruttoavtale med insitamenter. 
94 Sommer Oslo-Fergene AS Årlig bruttoavtale med insitamenter. 

256 Vår og høst Norled AS Kontrakt til 2014,opsjon 4x5 år.  
601 Helår Norled AS Kontrakt til 2024, opsjon 2x5 år.  
602 Helår Norled AS Kontrakt til 2024, opsjon 2x5 år. 
716 Helår Norled AS Kontrakt til 2024, opsjon 2x5 år. 
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Illustrasjon: Det rutegående båttilbudet som inngår i Ruters nett i dag.   
Linjer i indre del av fjorden vises i større målestoll på neste side. 
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Det rutegående båttilbudet som er del av Ruters nett i dag i den indre delen av fjorden.   
Samlet nett er vist på foregående side.  
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Overfarten på hovedsambandet knytter Nesodden til Oslo med 23 minutters overfartstid. Ruten 
opereres under kontrakt gjeldende til 2024 med opsjoner.  
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3.4 Kundetilfredshet  
 
Ruter gjennomfører løpende målinger av 
reisevaner og tilfredsheten ved 
kollektivtilbudet. Årlig gjennomføres mer enn 
6.000 telefonintervjuer for Oslo og Akershus i 
sum. Dette gir en god indikasjon for endringer 
i reisevaner og tilfredshet med de ulike delene 
av kollektivtilbudet i regionen. 
 
Kundetilfredsheten med kollektivtilbudet i 
regionen (dvs andelen fornøyde kunder) er 68 
% for Ruter generelt. For båt er 
kundetilfredsheten noe lavere, 63 %. For å gå 
nærmere inn i årsakene til dette, er det gjort 
en analyse av de enkelte kvalitetsaspekter ved 
en reise. Den viser at tilfredshet med 
båttilbudet er høyere for båt enn for Ruter 
generelt når det gjelder:   

• Punktlighet 
• Muligheten for sitteplass 
• Komfort om bord  
• Ventetiden ved bytter 
• Informasjon om forsinkelser på 

holdeplass.  
 
På den annen side er tilfredsheten med 
båttilbudet lavere  for båt enn for Ruter 
generelt med hensyn til:  

• Antall avganger  
• Beskyttelse mot vær og vind på 

holdeplass 
• Pris 

 
Dette samsvarer for så vidt godt med dagens 
tilbud. Punktligheten er høy for båttilbudet, 
dermed er behovet for informasjon ved 
forsinkelser lavere, og overgang buss/båt 
(Nesoddtangen) fungerer dermed stort sett 
godt. Regularitet for hurtigbåtene er en 
utfordring grunnet isforholdene, men her er 
det etablert en varslingsordning som forteller 
kundene at båtruten er stengt, og at det kjøres 
erstatningsbuss. At det scores høyt på komfort 
om bord henger trolig sammen med fem båter 

i helårstrafikk fra 2009, foreløpig med god 
kapasitet med hensyn til antall sitteplasser.  
 
På motsatt side scores det lavere enn 
gjennomsnittet på antall avganger. På 
hovedsambandet (601) varierer frekvensen fra 
20 min rute i rush til timesrute i lavtrafikk. 
Sambandene til Lysaker og 
Vollen/Slemmestad innstilles helt utenom 
rushtidene. Vi er godt kjent med 
etterspørselen etter flere avganger, spesielt i 
lavtrafikk, og det vises til omtale av dette 
senere i dokumentet. Beskyttelse mot vær og 
vind (på holdeplass / brygge) er en utfordring 
med båttrafikk og åpne landganger, uten at vi 
kanskje ser på dette som en problemstilling. 
Tilfredshet med pris er lavere enn snittet, men 
her vises det til at pris- og sonesystemet ble 
lagt om fra oktober 2011.  
   
Blant båtkundene reiser 59 % (58 %) ukentlig 
eller oftere, som er en litt lavere andel faste 
reisende enn på buss, T-bane og trikk. 
Samtidig er det en større andel mindre 
frekvente kunder på båt, som kan henge 
sammen med at noen bruker båtene til 
utfartstrafikk, eller som inngangsport til Oslo 
sentrum for andre reiseformål enn daglige 
arbeidsreiser.  
 
Blant de som svarer at båt er blant 
transportmidlene de vanligvis benytter når de 
reiser kollektivt, er kollektivtransportens 
markedsandel ca 23 % av alle reiser. Dette 
ligger på gjennomsnittet for Ruters kunder. Vi 
ser imidlertid at bilandelen er noe høyere blant 
båtkundene (51 % av alle reiser). Dette kan 
henge sammen med at markedene som 
betjenes med båt har et godt Oslorettet 
rushtidstilbud på fjorden, men at bilen i større 
grad benyttes på lokale og tverrgående reiser f 
eks i Slemmestad og på Nesodden.  
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Tilfredshet per driftsart 
Data for perioden juli 2009 til og med januar 2012
Kilde: Ruter MIS

Buss T-bane Trikk Tog Båt/Ferge Totalt Båt ift totalt

Antall respondenter 8861 5749 2916 4503 355 15 161

Generelt inntrykk av Ruter 83 83 83 80 77 82 -5

Tilfredshet med kollektivtilbudet 71 77 81 54 63 68 -5

Avganger 70 76 81 54 60 69 -9

Punktlighet 69 69 69 51 76 65 11

Sitteplass 70 67 66 68 75 69 6

Transportmiddelets komfort 75 76 74 73 82 75 6

Ventetiden ved bytte 62 65 67 52 71 60 11

Direkte reise 58 62 65 54 53 61 -7

Gangavstand fra bosted til hlp 88 89 91 82 86 86 -1

Gangavstand fra arbeidsplass til hlp 83 85 87 78 80 81 -1

Info om forsinkelser på hlp 47 48 47 45 52 48 4

Beskyttelse mot vær og vind 41 50 50 36 40 43 -2

Pris 37 43 40 30 33 37 -4

Reisefrekvens per driftsart
Data for perioden juli 2009 til og med januar 2012
Kilde: Ruter MIS

4-7 dager pr 
uke

2-3 dager pr 
uke

Ukentlig Hver 14. dag Hver måned Sjeldnere Sum

Buss 38 % 15 % 11 % 10 % 11 % 15 % 100 %

T-bane 45 % 17 % 12 % 9 % 8 % 8 % 100 %

Trikk 46 % 20 % 14 % 8 % 7 % 5 % 100 %

Tog 30 % 10 % 9 % 11 % 15 % 26 % 100 %

Båt 36 % 12 % 10 % 9 % 12 % 19 % 100 %

Markedsandeler blant brukere av ulike driftsarter
Data for perioden juli 2009 til og med januar 2012
Kilde: Ruter MIS

Markedsandeler for brukere av buss, T-
bane, trikk, tog og båt (alene eller i 
kombinasjon)

Buss T-bane Trikk Tog Båt/Ferge Totalt

Kollektivt 25 % 29 % 29 % 18 % 23 % 22 %
Bil 44 % 38 % 31 % 58 % 51 % 48 %
Sykkel 4 % 4 % 6 % 3 % 4 % 4 %
Gange 26 % 27 % 32 % 20 % 21 % 25 %
Annet 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Kollektivtrafikkens andel av motorisert 
transport

35 % 42 % 48 % 24 % 31 % 31 %

Hvor ofte reiser du vanligvis kollektivt?Per driftsart (alene eller i kombinasjon 
med andre) - for perioden juli 2009 til og 
med januar 2012

Inntrykk av Ruter og tilfredshet med 
kollektivtilbudet - andel fornøyde 
kunder

Per driftsart - for perioden juli 2009 til og med januar 2012
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3.5 Samfunnskostnader og miljø  
 
Klimanøytral innen 2020. Norge har satt høye 
nasjonale klimamål, og Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune har fulgt opp ved 
mål om å halvere utslippene av klimagasser 
innen 2030. Frem til i dag har imidlertid 
utslippene økt, og for å kunne halvere de totale 
utslippene innen 2030 er det nødvendig med 
kraftige virkemidler innenfor samferdsel, som 
står for de største utslippene av klimagasser i 
regionen. Å ta trafikkveksten kollektivt i stedet 
for med bil kan bety en CO2-gevinst som har 
økt til 0,5 millioner tonn årlig i 2030. 
 
Viktigst: Økt kollektivandel. Ruters viktigste 
bidrag i miljø- og klimasammenheng er å bidra 
til en trafikkutvikling der en stadig større del 
av reisene skjer kollektivt, og dermed med 
færre negative miljøkonsekvenser enn ved 
bilbruk. 
 
Nest viktigst: Miljøriktig trafikkproduksjon. 
Den produksjonen Ruter kjøper av 
operatørene, bør skje på en miljømessig 
optimal måte, med lave utslipp. 
 
Båttrafikk er energikrevende til tross for 
bedret teknologi. De nye nesoddfergene 
benytter naturgass, som gir lavere utslipp av 
klimagasser enn båtdrift med diesel. Dessuten 
har båtenes skrogkonstruksjon stor betydning 
for energibruken, slik at en utskiftning av 
flåten har redusert energibruk og utslipp. 
Utskiftingen av båtene som har skjedd som 
ledd i konkurranseutsetting av 
nesoddsambandet fra 2009 har, i følge 
beregninger i forkant, gitt en reduksjon i 
energibruken per passasjerkilometer på i 
overkant av 20 %. Dette gjelder i sum for de 
linjene som betjenes med hurtigbåt og linje 
601 Aker brygge - Nesoddtangen, som har 
større ferger med naturgass som drivstoff.  
 
Likevel ligger energiforbruket for båttrafikk 
langt over tilsvarende tall for transport på 
land. Båt har svært høye utslippskostnader, 
men er likevel et godt alternativ til bil regnet i 
eksterne kostnader pr. passasjerkilometer. 
Dersom buss er alternativet, taper båten på 
rene miljøargumenter. Båtruter langs land bør 
derfor prinsipielt unngås eller begrunnes 
spesielt. Båtens fortrinn gjelder særlig effektiv 
fjordkryssing.  
 

 
Miljøvennlig drivstoff. Båt kan i prinsippet 
benytte samme miljøvennlige typer drivstoff 
som busser. En generell utfordring med båt er 
at ordinær diesel til båt har lave avgifter, som 
bidrar til at en overgang til mer miljøvennlige 
drivstoff koster mer enn en tilsvarende 
overgang for buss. 
 
Nesoddfergene kan kjøre på flytende biogass 
(LBG), til erstatning for naturgass (LNG) i dag. 
Fra 2013 planlegges det produsert LBG ved et 
nytt anlegg i Nes kommune, og det vil dermed 
bli mulig å benytte biogass på Nesoddfergene.  
Nesoddbåten kan i ytterste fall også bygges 
om slik at de kan benytte hydrogen 
(brenselcelle), men dette vil neppe være 
regningssvarende sammenlignet med andre 
miljøtiltak i kollektivtrafikken.   
 
Øyfergene, som i dag benytter diesel, kan 
kjøres på biodiesel. Dette er en mulighet, men 
det vil trolig være mer økonomisk fordelaktig å 
øke bruk av biodiesel på buss. Dersom man 
beslutter å anskaffe nye øyferger, bør man 
imidlertid vurdere ulike alternativer. En 
mulighet er ren elektrisk drift med 
hurtigladning når båten ligger ved kai. Slike 
løsninger benyttes allerede i utlandet, og 
norske verft kan også tilby båter med ren el-
drift. En utfordring kan være at øyefargene 
bare kan lade ved Aker brygge grunnet øyenes 
strømforsyning, men dette må i så fall utredes 
nærmere.  
 
 

 
 
Illustrasjon: I Lorient i Frankrike settes det inn 
en ren elektrisk ferge i 2012.  Fergen lader når 
den er i havn. Forbindelsen frakter 770.000 
passasjerer i året, og rutestrukturen minner 
om Ruters øyfergetrafikk.  
(kilde: http://www.lorient-agglo.fr/)
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Figur: Miljøkostnader i kr/personkm i Oslo for alternative transportformer. (Lokale og globale utslipp, 
støy, ulykker og kø). I sum er kollektivtrafikk fire ganger mer gunstig enn bilbruk. Båt har ca ¾ av 
miljøkostnader pr personkm sammenlignet med bil. (Datagrunnlag fra TØI-rapport 1032/2009, da 
miljøkostnaden per personkilometer med personbil var kr 1,33). 
 
 

 
 
Foto: Historisk foto fra Aker brygge juni 2009. Nye Tidekongen og Tidebaronessen ankommer Oslo for 
første gang, og skal om kort tid overta for den forrige generasjon nesoddferger og hurtigbåter. 
Utskiftingen av båtene, som har skjedd som ledd i konkurranseutsetting, har gitt en reduksjon i 
energibruken per passasjerkilometer på i overkant av 20 %. 
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3.6 Infrastruktur  
Nedenfor følger en oversikt over eierskap og driftsansvar for de ulike bryggene som benyttes i dag. 
Det er gjort grov vurdering av bryggeforholdene basert på felles befaring med operatøren i november 
2011. Denne vurderingen bør eventuelt følges opp med en mer detaljert tilstandsvurdering dersom 
nye driftsalternativer legges til grunn for framtidens båttilbud.    
 
Tabell: Brygger med rutetrafikk:  
 
Brygge Eier Ansvarlig drift og 

vedlikehold 
Tilstand 

Aker brygge Aker brygge eiendom 
 

Akershus 
kollektivterminaler 

Tilfredsstillende 

Aker brygge – 
Rådhusbrygge 3 

Oslo Havn KF (flytebryggen).  
Bygdøyfergene eier alt 
påmontert utstyr.  

  

Bleikøya  Ruter AS, grunnen festes av 
Statsbygg.  

Oslo-Fergene AS Ikke kartlagt 

Flaskebekk 
 

Nesodden kommune 
  
 

Eier Mangler ved fendring. Brygga 
benyttes som parkerings- og 
lagerplass.  

Gressholmen  Oslo kommune v/ 
Bymiljøetaten (Friluftsliv) 

Eier Tilfredsstillende 

Hovedøya  Oslo kommune v/ 
Bymiljøetaten (Friluftsliv) 

Eier Tilfredsstillende 

Lindøya vest Ruter AS, grunnen festes av 
Statsbygg. 

Oslo-Fergene AS Ikke kartlagt 

Lindøya øst Ruter AS, grunnen festes av 
Statsbygg. 

Oslo-Fergene AS Ikke kartlagt 

Lysaker brygge Gjensidige eiendom 
 

Akershus 
kollektivterminaler 

Tilfredsstillende, 
fortøyningsarrangement ved 
sideligge bør forsterkes. 

Nakholmen  Ruter AS, grunnen festes av 
Statsbygg. 

Oslo-Fergene AS Ikke kartlagt 

Nesoddtangen  Statens vegvesen   Akershus 
kollektivterminaler 

Tilfredsstillende, Ledelinjer på 
hurtigbåtbrygga bør flyttes. 
 

Sjøstrand brygge AS Nesodden Bundefjord D/S 
(tidl. operatør) 

Eier Tilfredsstillende standard.  

Slemmestad brygge Odden Marina Boligsameie Eier Ingen merknader (nyrestaurert)  
Vippetangen  Oslo Havn KF Eier Ikke kartlagt 
Vollen brygge Asker kommune  Eier Ingen merknader 
 
 
Tabell: Brygger med rutetrafikk, men uten trafikk i vinterhalvåret:  
 
Brygge Eier Ansvarlig drift og 

vedlikehold 
Tilstand 

Aspon Aspon Vel Eier Fendring bør forbedres 
Bygdøynes Oslo Havn KF                                                Eier Ikke kartlagt 
Dronningen  Bygdøyfergene   Eier Ikke kartlagt 
Drøbak  
(Sjøtorget)  

Frogn kommune  Eier Tilfredsstillende 
 

Fagerstrand brygge Nesodden kommune  Eier Fendring bør forbedres 
Filtvet brygge Hurum kommune Eier Fendring bør forbedres 
Fjellstrand brygge Nesodden kommune  Eier Fendring bør forbedres 
Håøya  Oslo kommune Eier Fendring bør forbedres 
Ildjernet  AS Nesodden Bundefjord D/S 

(tidl. operatør) 
Eier Vanskelig tilgjengelig pga trangt 

farvann. Brygga bør flyttes! 

Langøyene  
 

Oslo kommune v/ 
Bymiljøetaten (Friluftsliv) 

Eier Utbedres våren 2012 

Lågøya British Petroleum (BP) Eier Tilfredsstillende standard. 
Ommen  Oslofjorden friluftsråd Eier Fendring bør forbedres  
Oscarsborg  Nasjonale Festningsverk Eier Fendring bør forbedres 

Oppgraderes våren 2012 
Son brygge Vestby kommune  Eier Tilfredsstillende 
Søndre Langåra Søndre Langåra Vel  Fendring bør forbedres 
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Kart: Brygger med rutetrafikk, brygger uten rutetrafikk, og mulig framtidige destinasjoner uten 
brygge per i dag.  
 
Foto: Eksempel på enkle men funksjonelle bryggeforhold, her Gressholmen.  
 

  

Brygger uten 
rutetrafikk:  
 
Huk (Oslo Havn KF) 
Ursvik  
Ingierstrand  
Malmøykalven 
Ormsund 
 
 
 
Mulig framtidig 
destinasjon (uten 
brygge i dag):  
 
Fornebu  
Oksvall  
Hellvik 
Husbergøya  
Tjuvholmen  
Filipstad 
Operahuset   
Sjursøya 
Hvervenbukta  
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3.7 Ferger 
Nedenfor en kort oversikt over passasjerfergene som benyttes i trafikk for Ruter pr 2011:  
 
Navn Tide-

dronningen 
Tidekongen Tideprinsen Tide-

baronen 
Tide-
baronessen 

Huldra 

Type Toretnings 
passasjer-
ferge 

Toretnings 
passasjer-
ferge 

Toretnings 
passasjer-
ferge 

Hurtigbåt Hurtigbåt Enretnings 
passasjer-
ferge, 
(isbryter) 

Operatør Norled AS Norled AS Norled AS Norled AS Norled AS Norled AS 
Byggeår 2009 2009 2009 2009 2008 1974 
Ant. pass 600 600 600 250 180 438 
Samband 601 601 601 716 / 602 / 256 

 
716 vinter/ 
reserve 

Univ. utform. Ja Ja Ja Ja Ja Nei 
Isklasse Ja Ja Ja Nei Nei Ja 
Drivstoff Naturgass/ 

diesel 
Naturgass/ 
diesel 

Naturgass/ 
diesel 

Diesel Diesel Diesel 

 
 
 
Navn Oslo VIII Oslo X Oslo XI Oslo XII Båtservice 

V 
Båtservice 
IX 

Type Enretnings 
passasjer-
ferge 

Enretnings 
passasjer-
ferge 

Enretnings 
passasjer-
ferge 

Enretnings 
passasjer-
ferge 

Enretnings 
passasjer-
ferge 

Enretnings 
passasjer-
ferge 

Operatør Oslo-
fergene 

Oslo-
fergene 

Oslo-
fergene 

Oslo-
fergene 

Bygdøy-
fergene 

Bygdøy-
fergene 

Byggeår 2009    1953 1957 
Ant. pass 236 236 236 236 100? 100? 
Samband 92, 93, 94 92, 93, 94 92, 93, 94 92, 93, 94 91 91 
Univ. utform. Ja Nei Nei Nei Nei Nei 
Isklasse Ja Ja Ja Nei Nei Ja 
Drivstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 
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Nye passasjerferger på hovedsambandet drevet 
på LNG-gass, her Tidedronningen.  
 

 

 
 
To hurtigbåter anskaffet i 2009, her Tidebaronen.  

 
 

 
 
Oslo-Fergenes karakteristiske øyferger, her Oslo 
XI, i rute 92-94.  
 

 
 

 
 
Bygdøfærgernes historiske båter i linje 91 til 
Bygdøynes og Dronningen.  
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4 Strategi  
 
 
4.1 Mål   
Båttrafikken har hverdags- så vel som 
fritidsroller. Forbindelsen til Nesodden har 
mange reiser hele året, og inngår i Ruters 
stamnett. Øytrafikken er mye konsentrert til 
sommermånedene, og fritidstrafikken er 
dominerende. For fritids- og turisttrafikken 
finnes også et rent kommersielt, ikke 
rutegående, tilbud. Bygdøyfergene er i en 
mellomstilling, med avtale med Ruter om 
billettbruk mv. 
 
Båtens muligheter er særlig:  

• Effektiv for fjordkryssing 
• Nødvendig for øytrafikk 
• Et pluss i en samlet fjordbyutvikling 
• Trafikale synergier  
• Kombinasjon med kommersielt fritids- 

og turistmarked  
• Erfaringsmessig fornøyde kunder 
• Køfrie reisemuligheter 

 
Båtens utfordringer oppsummert:  

• Høyt kostnadsnivå 
• Dårligere miljøregnskap enn annen 

kollektivtrafikk  
• Til dels krevende vinteroperasjon 
• Lav fleksibilitet mht kapasitet 
• Varierende og til dels uavklarte 

ansvars- og finansieringsforhold for 
brygger 
 

På denne bakgrunn er det utviklet følgende 
mål for arbeidet med båtstrategien:   
• Videreutvikle båttilbudet i tråd med 

utvikling i arealbruk og reisemønster  
• Dyrke båtens hverdags- og fritidsroller 

parallelt 
• Avklare båttrafikkens rolle i utviklingen av 

Fjordbyen 
• Avklare muligheter for at deler av Ruters 

fritids- og turisttrafikk kan drives på rent 
kommersielt grunnlag, eventuelt med et 
lavere tilskuddsnivå, f eks basert på et 
pristillegg  

• Sikre god avveining mellom bedre 
kollektivtilbud, miljøbelastningen og 
kostnadene 

• Sikre at beslutninger om båttilbudet tas på 
bakgrunn av et tilstrekkelig langsiktig 
perspektiv siden båttrafikk er beheftet 
med høye kapitalkostnader og lav 
fleksibilitet mht kapasitet 

 

4.2 Strategiske føringer  
Ruters strategiplan K2012 trekker opp 
følgende strategiske føringer for utvikling av 
båttilbudet:  

 
På Nesodden har båtene til dels avgjørende 
betydning for mobiliteten for de aktuelle 
brukerne, da bilbruk betyr betydelige omveier 
til og fra Oslo og store deler av regionen for 
øvrig. Samtidig har Nesodden et pålitelig 
båttilbud og et veletablert samspill mellom båt 
og buss, og ingen kommuner i Akershus har 
høyere kollektivandel. Det finnes dessuten et 
potensial for ytterligere fortetting og 
lokalisering av nye boliger i attraktive 
bomiljøer langs kollektivaksene. Båten har en 
betydelig rolle i Nesoddens identitet og kultur 
– verdier som Ruter vil ta vare på og utvikle, 
parallelt med modernisering og effektivisering. 
 
Ruter ønsker fortsatt konsentrasjon om 
hovedforbindelsen mellom Nesoddtangen og 
Aker brygge, med pålitelig korrespondanse 
med buss langs Nesoddens vest- og østside. 
Med nye båter etter konkurranseutsetting, 
samt med oppgradert terminal på 
Nesoddtangen, har sambandet fått et 
kvalitets- og miljøløft. 
 
Rushtidsforbindelsen mellom Nesoddtangen 
og Lysaker bør etter hvert også betjene 
Fornebu via Rolfsbukta, parallelt med at man 
utreder markedsgrunnlaget for trafikk også 
utenom rushtidene. Dette vil i tilfelle gi bedre 
utnyttelse av de betydelige kapitalkostnadene 
som er bundet i båtene.  
 
I sommermånedene tilbys båt til bryggene 
langs Nesoddens vestside, Oscarsborg, Drøbak 
og Son. Videreføring og utvikling av dette 
tilbudet kan vurderes i en mer kommersiell 
sammenheng, samordnet med øytrafikken i 
Oslo.  
 
Øybåtene. Øyene i havnebassenget betjenes av 
tre linjer, hvorav linjen til Langøyene kun tilbys 
i sommermånedene. For øvrig er frekvensen 
vesentlig høyere om sommeren enn om 
vinteren, og etterspørselen er naturlig nok 
svært væravhengig. Ruter ønsker ny terminal 
for øyefargene på Rådhusbrygga ved siden av 
nesoddbåtene, og arbeid med reguleringsplan, 
ansvarsavklaring og finansiering pågår.  
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Felles båtterminal vil gi et mer oversiktlig 
tilbud og et mer attraktivt knutepunkt med 
bedre tilknytning til landtransport enn på 
Vippetangen. Foreløpige 
markedsundersøkelser indikerer en potensiell 
etterspørselsvekst på 10-20 % som følge av en 
slik flytting. Ny bryggelokalisering krever nytt 
ruteopplegg, eventuelt i kombinasjon med nytt 
manøvreringsreglement. Dette taler for en 
helhetlig gjennomgang av trafikktilbudet på 
fjorden forut for konkurranseutsetting. 
 
Båttrafikkens utviklingsmuligheter. Båt gir 
køfrie reisemuligheter og erfaringsmessig 
fornøyde kunder. Disse mulighetene ønsker 
Ruter å ta tak i. Utfordringene er særlig at 
høye kapital- og drivstoffkostnader gjør båt 
vesentlig dyrere enn buss, selv om det ikke 
kreves særskilte investeringer i «kjøreveien». 
Miljøbelastningen er også større. Imidlertid 
kan det være grunner til å tilby båt langs land, 
der køer og forsinkelser gjør buss lite 
konkurransedyktig. Ruter har i dag et 
rushtidstilbud med hurtigbåt mellom Aker 
brygge og Vollen/Slemmestad. Også på andre 
relasjoner har det vært tatt opp forslag om nye 
båttilbud, enten i kombinasjon med mating og 
innfartsparkering eller som et fritidstilbud om 
sommeren, og Ruter vil utrede dette som et 
supplement. 
 
Fjordbyen. Oslos byutvikling gjør områdene 
langs fjorden mer tilgjengelige, attraktive og 
markedsmessig viktigere for 
kollektivtrafikken. Markedsutviklingen 
omfatter så vel bosatte og næringsliv som 
fritids- og turisttrafikk. De tunge, ordinære 
trafikkstrømmene betjenes best landbasert, 
blant annet fordi dette gir bedre tilknytning til 
øvrig kollektivtrafikk og byen innenfor 
Fjordbyen. Men båt kan være et interessant 
supplement, og Ruter vil utrede markedet for 
båttrafikk av fritidskarakter i Fjordbyen, til 
øyene, til badesteder og til sommersteder på 
spesielle betingelser som ikke krever tilskudd. 
Det må i så fall forutsettes egne billettpriser, 
gjerne som tilleggsbetaling til ordinære 
ruterpriser. 

 
Videre presenterte Ruter prinsipper for 
tilbudet, som legger opp til en styrking av 
ryggraden i kollektivnettet, og hvor det ble 

redegjort for et minimumsnivå for hvilke tiltak 
man tar opp til vurdering. I tillegg til miljøkrav 
legges også et kriterium for tilskuddsandelen 
som ikke bør overstige 80 % ved å tilby et 
eksisterende eller nytt rutetilbud.  
 
Kollektivtrafikkens, og dermed Ruters, hensikt 
er tredelt: 

1. Gi et funksjonsdyktig samfunn, ved at 
kollektivtrafikk er mer effektivt enn 
bilbruk for å unngå kø. 

2. Gi et bedre miljø, ved redusert 
forurensning. 

3. Gi mobilitet til alle, ved at trafikanter 
uten biltilgang også skal ha et tilbud 
om å nå prioriterte reisemål. 

 
 
Ruters oppdrag, gitt ved virksomhetsideen, er 
å tilby attraktiv og miljøvennlig 
kollektivtransport og skape et pulserende 
hovedstadsområde. En videre utvikling av dette 
oppdraget gir en tredeling, som nevnt ovenfor, 
i funksjonsdyktighet, miljø og mobilitet.  
 
Hverdagstrafikken, med arbeids-, skole- og 
service- og innkjøpsreiser mv på 
nesoddsambandet og til og fra øyer med en 
viss bosetting faller klart innenfor Ruters 
oppdrag og kollektivtrafikkens hensikt. 
 
Fritids- og turisttrafikk er et åpenbart pluss i 
kollektivtrafikken og for hovedstadsområdets 
attraktivitet, og det foreligger klare politiske 
mål og ønsker om å gi et båttilbud også for 
fritidsreiser innenfor rammen av Ruters 
virksomhet. Det vil likevel være nødvendig at 
det settes grenser for minimum 
trafikkgrunnlag og maksimum tilskuddsandel 
før Ruter engasjerer seg i denne delen av 
trafikken.  
 
Både ut fra hensyn til et oversiktlig totaltilbud i 
kollektivtrafikken, synergier og som bidrag til 
å oppfylle andre av Oslo kommunes og 
Akershus fylkeskommunes mål enn dem som 
primært er knyttet til kollektivtrafikk, kan det 
være grunner til at Ruter finner en form for et 
utvidet engasjement i den rene fritids- og 
turisttrafikken. Et slikt engasjement kan for så 
vidt også delvis gjelde andre driftsarter enn 
båt. 
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4.3 Fremtidens marked for fjordtrafikk  
 
Det (faglig og politisk omforente) strategiske 
målet for Oslo og Akershus er at 
kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert 
trafikk. Samtidig er Oslo for tiden en av 
Europas raskest voksende hovedsteder. I et 
2030-perspektiv må kollektivtrafikken 
innrettes på å betjene vel 500 mill reiser mot 
272 mill i 2010. Tilbudene må utvikles i lys av 
trikkens, T-banens, bussens, togets og båtens 
særegne fordeler, og kapasiteten i nettene må 
enkelt sagt dimensjoneres for det dobbelte av 
dagens trafikkvolum innen 2030. Båt må ta 
minimum sin andel av denne veksten, og 
forutsetter at satsingen skjer på en effektiv 
måte hva gjelder miljø og økonomi.  
 
Når vi skal vurdere markedspotensialet for nye 
tilbud, kommer vi til kort med tradisjonelle 
prognosemodeller, fordi detaljeringsnivået er 
lavt, og modellene ikke er laget med 
fritidstrafikk for øyet. Videre avhenger 
suksessen av hva arealutviklingen, da de beste 
løsningene blir til når arealbruk og 
kollektivtrafikk sees i sammenheng.   
 
Havnebassenget. Markedspotensialet til en 
båtrute i havnebassenget avhenger av utvikling 
av boliger og attraksjoner i Fjordbyen. Dagens 
båtanløp bidrar med ca 5-6 mill passasjerer pr 
år, fordelt på (mill pass/år): 

• Utlandsferger 2,2 
• Nesoddferger 3,0 
• Charterbåter 0,2 
• Cruiseterminalen 0,2 
• Øyfergene 0,5   

 
Spesielt innkommende dagsturister på 
utlandsferger og cruiseskip er trolig en 
interessant kundegruppe hvis det var etablert 
en båtrute i havnebassenget. Potensialet for 
daglige arbeidsreiser med båt langs land, f eks 
Sørenga-Bjørvika anses her som begrenset. 
Reisetiden blir for lang, frekvensen for svak, 
og det finnes mye annen kollektivtrafikk som 
er velegnet.  
 
Fortetting på Nesodden. Nesoddsambandet 
har klare miljø- og konkurransefortrinn. 
Nesoddsambandet er en vinner med hensyn til 
både tid og miljø. Nesodden kommune har 
som en følge av dette den høyeste 
kollektivandelen av Akershus kommunene på 
38 % (snitt Akershus 17 %, snitt Follo 22 % ), 
og avlaster dermed innfartskorridorene mot 
sentrum. Vekst og fortetting på Nesodden er 
den viktigste premissen for den videre vekst på 

sambandene. Hvor aktive Nesodden kommune 
er i å tiltrekke seg nye innbyggere i årene som 
kommer, herunder fortetting i sentrale strøk, 
er helt avgjørende for veksttakten i 
båttrafikken. Ruter støtter opp under en 
kollektivtrafikkvennlig arealutvikling på 
Nesodden, gjennom gradvis oppskalering av 
tilbudet, ved behov også investering i nytt 
materiell. Foreløpig finnes imidlertid en viss 
kapasitetsreserve, også i rush.  
 
Marked for fjordkryssing i et utvidet 
Drøbaksund? 
I analysearbeidet til grunn for denne saken er 
det gjort en rekke analyser av 
markedspotensialet for ulike tilbudt på tvers 
og langs av Oslofjorden, begrenset til Drøbak i 
syd. Metoden som har vært benyttet er en 
prognosemodell basert på en stor base av 
reisevaneintervjuer. Metoden er vanlig 
beslutningstøttefor alle Ruters alle 
trafikkplaner.   
 
Potensialet for en rute på tvers av Oslofjorden 
er forsøkt belyst. Etter Oslofjordtunnelens 
åpning betjente SL denne med buss. Ruten ble 
av ulike årsaker ingen suksess, og lagt ned 
etter kort tid. Vi har simulert etterspørsel 
(samt konsekvenser for øvrig kollektivtrafikk) 
for en tenkt ny båtforbindelse mellom 
Slemmestad og Fagerstrand. Simuleringene 
viste at en slik båtlinje vil få meget liten 
trafikk, kanskje bare 100 reisende pr dag når 
man forutsetter at all tidligere biltrafikk nå 
reiser kollektivt (høyest urealistisk), og ville 
påvirke det øvrige kollektive reisemønsteret i 
svært liten grad.   
 
Deretter ble det gjort simulering av en båtrute 
mellom Drøbak - Røyken/Asker – Aker brygge. 
Prognosemodellen gir båtruten en del trafikk, 
ca 700 passasjerer pr dag. Passasjertallet 
forutsetter altså at all tidligere biltrafikk nå 
velger å reise kollektivt, hvilket er høyst 
urealistisk, men gjort for å sjekke 
maksimumspotensialet. Den nye trafikken 
kommer fra Drøbak nærområde, og ikke i 
særlig grad fra tilgrensede områder. ¾ av 
trafikken vil reise Drøbak-Asker for overgang 
til annen kollektivtrafikk videre. Strekningen 
Drøbak - Aker brygge utgjør bare ¼ av de 
reisende, dvs ca 175 passasjerer pr dag, og er i 
stor grad overført fra Oslorettet Drøbaksbuss 
som taper ca 10-13 % av dagens volum. 
Likevel vil flertallet i Drøbak velge buss fordi 
båten langt fra å konkurrere med 
ekspressbuss 542 fra Drøbak på reisetid. 
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Illustrasjon: Eksempel på plott fra prognosemodellen som er benyttet for å estimere 
markedspotensial. Tallene uttrykker endringer i antall kollektivtrafikanter for gitte tilbud.  
For det første viser dette plottet tydelig at båtforbindelsen i all hovedsak «rekrutterer» reisende fra 
Drøbaks nærområde. Øst og Nord for Ås og Vinterbro er det ingen som finner denne båtforbindelsen 
attraktiv. For det andre kan vi se at av de ca 700 om bord i retning Vollen, reiser bare 176 (25 %) videre 
til Oslo. Resten går av for å reise i retning Slependen (50 %), Røyken/Hurum (15 %) og Asker sentrum 
(10 %). Passasjertallet forutsetter at all tidligere biltrafikk nå velger å reise kollektivt, hvilket er høyst 
urealistisk, men gjort for å sjekke maksimumspotensialet. I motsatt retning er oslotrafikken høyere. 
Dette sannsynligvis pga. at busstilbudet ut av Oslo mot Vollen er dårligere i det 
morgenmakstimetilbudet som er lagt til grunn for disse beregningene. Det viser igjen at et slikt 
båttilbuds suksess avhenger av både samvirke og konkurranse med bussen.  
 
(Modellverktøy: EMMA/Fredrik, prognosemodell for Oslo og Akershus) 
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4.4 Priser 
Fra 2.10.2011 ble det innført nytt pris- og 
sonesystem for kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus (og nabokommuner). Systemet 
innebar en vesentlig forenkling fra 77 til 8 
soner, og hvor mange spesialregler og 
unntaksbestemmelser ble fjernet i 
forenklingens lys.  
 
Fra samme dato forsvant Øybilletten, som var 
en rabattert tur/retur-billett som kun var 
gyldig på øyefargene på kjøpsdagen. Den 
primære hensikten med Øybilletten var å sikre 
en høy betalingsandel på returreisen på store 
utfartsdager, da mannskapet om bord hadde 
problemer med å rekke rundt på båten for å 
selge billetter før ankomst til neste brygge.   
 
Etter 2.10 billetteres båttrafikken på følgende 
måte (eksempler):  

• Innenfor en sone: Vippetangen – 
øyene, Rådhusbrygga – Bygdøy.  

• Betaling for to soner: Aker brygge – 
Nesoddtangen, Lysaker – 
Nesoddtangen, Aker brygge – Vollen.    

• Betaling for tre soner: Aker brygge – 
Slemmestad.  

 
Båttrafikk er forbundet med høyere 
produksjonskostnader enn for de andre 
driftsartene. Dels gir dette større 
tilskuddsbehov for slike tilbud, og dels kan det 
hindre sunn produktutvikling hvis det finnes 
høyere betalingsvilje i markedet for et 
båttilbud enn for øvrig kollektivtrafikk. I 
strategiarbeidet har vi derfor tillatt oss å se på 
ulike varianter av pris som gir noe høyere 
inntekter, i lys av å evne å finansiere 
tilbudsforbedringer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Noen eksempler på egne pristiltak kan være:   

• Egne takster for båt.  
• Tilleggsbillett på 

enkeltreise/smartbillett for båt.   
• Plassering av øyene i Oslo i sin helhet i 

sone 2. I dag (og også før 2.10) ligger 
Langøyene i sone 1, selv om øya 
geografisk ligger i Akershus.   

• Periodekort gjelder ikke (dvs. må løse 
enkeltbillett, bruke stemplingskort evt. 
reisepenger) 

• Operatøren setter sine egne takster 
(nettoavtale, hvor Ruter er garantisten 
for at det opprettholdes et tilbud, men 
til en lavest mulig pris for 
oppdragsgiver).  

 
En mulig diskusjon er prissettingen av tilbudet 
til Lindøya, som er den eneste av hytteøyene 
hvor det er lovlig å bo hele året. Innenfor 
kollektivtrafikkens hensikt om at alle skal ha 
et tilbud, og spesielt på en øy hvor 
alternativene er få, kan det argumenteres med 
at fastboende ikke bør betale en høyere pris 
for kollektivtilbudet enn fra bydelene i Oslo. 
Dette kan trolig løses ved egen 
refusjonsordning etc.  
 
Nevnte pristiltak bør medfører høyere 
inntekter på båt, og kan legge til rette for et 
bedre tilbud, forutsatt uendret tilskuddsandel. 
Imidlertid er tiltakene et steg vekk fra målene 
om et harmonisert og enhetlig prissystem som 
Oslo og Akershus fikk på plass i 2011. Noe av 
hovedhensikten med det nye systemet er å 
unngå spesialregler og unntaksbestemmelser, 
slik overnevnte tiltak er eksempler på. 
Eventuell innføring av tiltak bør derfor nøye 
overveies, og vil kun bli vurdert ved vesentlig 
kostnadsøkning som f eks etter anbud med 
krav til nye båter.  
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5 Fjordbyen 
 
Oslo er i kraftig endring. Store områder langs 
Oslos sjøfront skal frigjøres til byutvikling med 
vekt på bolig-, nærings- og kulturbygg, 
rekreasjon og åpne, offentlig tilgjengelige 
byrom. Det rettes et særlig fokus på 
miljøvennlige og bærekraftige løsninger. På 
denne måten skal fjorden bringes inn som en 
del av byen og åpnes til glede for Oslos 
befolkning.  
 
En stor del av arealet i Fjordbyen er i dag 
belagt med havnevirksomhet og trafikkårer. 
Oslo kommune ønsker å frigjøre så mye som 
mulig av havnearealene til byutvikling for 
bolig-, nærings- og rekreasjonsformål. 
Kollektivtrafikken har en viktig rolle i dette, 
både ved å sikre attraktiviteten i 
boligområdene gjennom god kollektivbetjening 
mellom Fjordbyen og andre deler av regionen, 
samt å tilby trafikkbetjening med en god støy- 
og miljøprofil som bygger opp under 
Fjordbyens kvaliteter.  
 
Ekebergbanen legges om til Dronning 
Eufemias gate for å gi bedre dekning av 
Sørenga og Bjørvika. I K2012 gjentas visjonen 
om en trikk rundt Vippetangen, som i tillegg til 
overnevnte kvaliteter nevnt også gir mer 
kapasitet på trikkenettet øst-vest i sentrum. 
Trikkebetjening av Filipstad utredes også, evt 
med forlengelse til Skøyen.  
 
Det investeres betydelige kommunale midler i 
infrastruktur i Fjordbyen for å realisere en 
bilfri bydel med trivelige og tilgjengelige 
byrom. For å bygge opp under dette 
presenterer Ruter forslag til båtbetjening av 
Fjordbyen, som bygger opp under de 
overordnede målene. For å høste raskere og 
økt nytte av de samlede investeringene, kan 
det argumenteres for at kommunen ser det 
som sin oppgave å dekke et driftstilskudd til et 
ruteopplegg for en båtrute i havnebassenget 
som knytter sammen attraksjonene i 
Fjordbyen. Ruter presenterer løsninger for en 
slik rute i kap 7.  
 
 
 
 
 

The Blue and the Green, the City in Between 
Fra Fjordbyplanen heter det at:  
Fjordbyen er Oslos store bærekraftige 
utviklingsprosjekt på byens sjøfront, og skal gi 
tilgjengelighet, variasjon, og kultur- og 
rekreasjonsopplevelser for alle. Oslos havneside 
skal frigjøres til nye byområder som kjennetegnes 
av høy kollektivdekning, gode gang og 
sykkelforbindelser og klimavennlig utbygging.  
 
Fjordbyen består av flere utviklingsområder som til 
sammen utgjør helheten i dette store langsiktige 
utviklingsprosjektet for Oslo. Prosjektet vil forbedre 
hovedstaden, og gi en forståelse av byen som 
fullverdig integrert med fjordens øylandskap og 
med åsenes skoglandskap. Hvert område har sine 
egne fysiske og historiske forutsetninger for videre 
utvikling, dette tilfører variasjon og mangfold. 
Sjøfronten er vårt store felles byrom som alle kan 
bruke og få en positiv tilhørighet til. Vannet er et 
magisk, levende og universelt element, og Oslos 
motto ”The Blue and the Green, the City in Between” 
kan nå gis et utvidet og vesentlig tydeligere innhold. 
Ved å anlegge en attraktiv havnepromenade og et 
sett med rause allmenninger oppnås en flott 
sammenheng langs strandlinja, og fjorden knyttes 
inn i nabobydelene.  
 
Tyngdepunktet i Fjordbyen ligger i Pipervika og 
Bjørvika med utvidelse av sentrum og spennende 
kultur- og opplevelsesanlegg, som danner en kjede 
av innholdsrike publikumsattraksjoner. Ytterst på 
Fjordbyens tre viktige nes ligger områder for 
allmennhetens fritid, rekreasjon og naturnærhet 
både til lands og til vanns. 
 
Følgende føringer er vedtatt for utviklingen av 
Fjordbyen:  

• Kollektivandelen av motoriserte reiser 
til og fra Fjordbyen skal utgjøre 60–70 
% i rush. 

• Transportsystemet i Fjordbyen skal 
tilrettelegges for skinnegående 
løsning. Det skal reguleres trasé for 
bane/ sporvei.  

• Fjordbyen skal i størst mulig grad 
være fri for bilkjøring.  

 
(kilde: oslo.kommune.no) 
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Over: Fjordbyplanen peker på aktuelle lokaliseringer for brygger for framtidige anløp av lokalferge. 
(Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten) 
 
Under: Kan en båtrute i havnebassenget bidra til å realisere kvalitetene i Fjordbyen? (Rolf Thoresen) 
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6. Nye terminaler i Oslo  
 
 
6.1 Øyfergeterminal ved Rådhusbrygga  
 
Ruterrapport 2010:8 Ny øyfergeterminal i 
Pipervika anbefaler flytting av øyfergetrafikken 
fra dagens brygge på Vippetangen til ny 
terminal på Rådhusbrygge 4. Det legges vekt 
på følgende forhold: 

• Mer kompakt og oversiktlig 
knutepunkt for båttrafikken. All Ruters 
båttrafikk blir samlet på et sted.  

• Mer synlig lokalisering antas å ha 
effekt på etterspørselen, spesielt 
turister og tilfeldig reisende. 

•  Økte billettinntekter vil bære deler av 
økte driftskostnader, evt også 
kapitalkostnader knyttet til nytt 
bryggeanlegg.  

• Bedre tilgjengelighet til annen 
kollektivtransport (trikk på Aker 
brygge, T-bane, tog, trikk og busser på 
Nationaltheatret). 

• Turistnæringen i Oslo har etterspurt 
en slik flytting i mange år.   

 
 

Planstatus. Styret i AS Oslo Sporveier vedtok 
flytting av øytrafikken fra Vippetangen til 
Rådhusbrygge 4 i oktober 2006. Havnestyret 
vedtok i september 2007 i prinsippet å godta 
flyttingen. Administrasjonen fikk fullmakt til å 
godkjenne flyttingen når visse forhold ble 
oppfylt, blant annet akseptable trafikk-
strømmer på land, sykkelparkering og 
akseptabel sikkerhet på sjøen. Ruter 
utarbeidet konsekvensanalyser av flyttingen 
med innspill fra Oslo Havn KF (HAV) som er 
dokumentert i Ruterrapport 2010:8. 
Rapportene ble formelt oversendt HAV 
vinteren 2009, hvorav de ønsket å avvente sin 
godkjennelse av flyttingen og behandle denne i 
sammenheng med den formelle 
reguleringsplanprosessen for etablering av 
flytebrygga ved Rådhusbrygge 4. Oslo 
kommune ved plan- og bygningsetaten 
oversendte reguleringsplansaken til politisk 
behandling i januar 2012. 
 
Ny fergeterminal øker seilingsdistansen for 
øyefargene, og krever dermed ny rutetabell.  
 

 

 
 
Illustrasjon: Ny øyfergeterminal på Rådhusbrygge 4 samler all Ruters båttrafikk. (Arkitektskap) 
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Kundene ønsker ny terminal  
I 2009 ble det gjennomført en 
markedsundersøkelse blant befolkningen i 
Oslo og Akershus som viste at:  

• Kjennskapen til båttilbudet til øyene er 
høy (90 %).  

• Over halvparten av Oslo befolking 
benytter seg av båttilbudet fra tid til 
annen. 

• 3 av 4 benytter øyene til rekreasjons-
formål. Hytteeiere og arbeidsreisende 
utgjør bare 3 % i utvalget.  

• Ca halvparten av de spurte ønsker 
flytting til Rådhuskaia. En nesten like 
stor andel er likegyldig til spørsmålet 
om flytting.  

• Blant de hyppigste brukerne, som 
utgjør 4 % av det totale utvalget, er det 
delte meninger. En liten overvekt av 
disse foretrekker Vippetangen. 

 
Samtidig ble det gjennomført en enkel 
reisevaneundersøkelse blant de reisende med 
øyefargene fra Vippetangen. Spørsmålene var 
utformet for å kunne gi svar på: 

• Bruk av reisemiddel til terminalen på 
Vippetangen 

• Antatt bruk av reisemiddel hvis 
fergene hadde gått fra Rådhusbrygge 4 

• Anslå behov for sykkelparkering 
 
Undersøkelsen viste at andelen som 
ankommer med sykkel og til fots vil være 
uavhengig av lokaliseringen av 
øyfergeterminalen. Derimot indikerer tallene 
at bilandelen vil gå ned fra 16 % til 5 %, og 
kollektivandelen øke tilsvarende til 69 % ved 
en flytting til Rådhusbrygga. 1 % svarer at de 
ikke ville kommet til å reise hvis båten gikk fra 
Rådhusbrygga.   
 
Flytting til Rådhusbrygga vil først og fremst 
påvirke tilgjengelighet og reisetid. Avhengig av 
ruteopplegget vil også kapasitet og frekvens bli 
endret. I det følgende er endringer forsøkt 
kvantifisert ut fra trafikktall per strekning og 
resultater fra markedsundersøkelsen.  
 
Økt synlighet og tilgjengelighet  
Flytting til Rådhusbrygga vil gjøre båttilbudet 
mer synlig og lettere tilgjengelig både for 
bosatte i Osloregionen og tilreisende.  

Markedsundersøkelsen antyder at antall reiser 
kan øke med 30-50 %, tilsvarende 200.000 
reiser, gitt tilstrekkelig kapasitet og alt annet 
likt. Det er metodiske utfordringer knyttet til 
kartlegging av framtidig kundeatferd, og våre 
tradisjonelle simuleringsmodeller er dessuten 
svake for båt. Høyfrekvente brukere, som regel 
hyttefolket og de som har båt på Hovedøya, har 
en sterkere preferanse for Vippetangen, og vil 
ikke reise hyppigere dersom båtene blir flyttet 
til Rådhusbrygga. Visit Oslo har etterspurt 
flytting til Rådhusbrygga for å øke 
tilgjengeligheten for turister og tilfeldig 
reisende, og turister og tilreisende kan utgjøre 
et betydelig volum. Vi vil med forsiktighet anslå 
at en flytting i sum vil medføre en økning til 
50.000 reiser pr år, men anslaget er usikkert. 
 
Økt kapasitet  
På fine sommerdager kan det oppstå kø og 
ventetider på Vippetangen. Økt kapasitet og 
større trygghet for at man alltid kommer med 
første avgang vil bidra til å gjøre tilbudet mer 
attraktivt. Dette aspektet betyr sannsynligvis 
mest for utfartstrafikken, og mindre for 
hytteøyene, hvor trafikken ikke er så 
væravhengig. Dersom vi antar at det er kø på 
kaia mellom kl 10 og 14 (5 timer) i 20 dager i 
løpet av en sesong, og vi øker kapasiteten med 
260 passasjerer i timen (2 avganger à 250 
plasser i stedet for 1 avgang med 240 plasser), 
vil dette gi 5 timer * 260 flere plasser per time 
* 20 dager = 26.000 flere reiser.  
 
Frekvens   
Markedsundersøkelsen antyder at det er 
viktigere å få plass på første avgang enn at det 
er hyppigere avganger. En dobling av antall 
avganger vil kunne øke antall reiser blant 
bosatte i Oslo og Akershus med rundt 100.000 
reiser i en normalsesong. Et rutealternativ 
som innebærer en dobling av antall avganger 
til Gressholmen og Langøyene er beregnet til å 
gi anslagsvis 30.000 reiser per år.  
 
Servering om bord    
Bedre serveringstilbud om bord ser ikke ut til 
å bli verdsatt av potensielle brukere av båtene 
til øyene, og vil i liten grad generere ny trafikk. 
Situasjonen kan være annerledes for turister 
og tilreisende som muligens er vel så opptatt 
av selve turen som øyene.  

 
  



32 
 

Effekt av nye tilbud på øyene 
Næringsutvikling på øyene vil kunne gi løft for 
trafikken til og fra øyene. Det er imidlertid 
grunn til å tro at det må ganske omfattende 
næringsutvikling til for at det skal gi merkbare 
endringer i båttrafikken. Erfaringer fra 
Stockholm, Göteborg og Helsinki antyder at det 
mest vanlige er at næringsutvikling og nye 
tilbud på øyene vanligvis er en konsekvens av 
behovene til eksisterende brukere av øyene, og 
det finnes ikke passasjertall/statistikk som 
kan dokumentere effekt av næringsutvikling på 
trafikken i de nevnte byer. Situasjonen vil 
selvfølgelig endre seg dersom man legger opp 
til en omfattende næringsutvikling med store 
publikumsattraksjoner.  
 
Ruter har kontaktet Bymiljøetaten som 
forvalter ansvaret for hytte- og utfartsøyene 
som ledd i utviklingen av strategidokumentet. 
Til tross for dels historisk grunn bl a ved 
klosterruinen på Hovedøya, finner man ikke 
grunnlag for å anbefale begrensning av 
trafikken til øyene. Men det vises til at 
Langøyene har best plass og gode fasiliteter, 
slik at det er ønskelig å styre mest mulig av 
veksten i den tilfeldige utfartstrafikken hit. Når 
det gjelder utvikling av nye tilbud på øyene er 
etaten verken pådriver for eller motstander av 
etablering av kafé, etc.  
 
Det har vært diskutert om deler av 
Øyafestivalen kan benytte Langøyene. Dette 
nevnes her som et initiativ, uten at saken er 
grundig drøftet i forbindelse med 
strategiarbeidet.  
 

Økonomi 
Kostnadene til etablering av infrastrukturen vil 
omfatte bygging og etablering av en 
flytebrygge, køordnere og Ruters billett- og 
informasjonssystem. Kostnadene vil ligge i 
størrelsesorden 10 millioner kroner. Det er 
lagt til grunn at investeringene gjennomføres 
av HAV, med unntak for Ruters informasjons- 
og billettsystem, men dette er ennå ikke 
avklart. Eventuell flytting vil frigjøre arealer og 
kaiplass på Vippetangen til annen havnebruk. 
Det er ikke avklart i hvilken grad flyttingen vil 
medføre endringer i dagens anløpsavgifter/ 
terminalkostnader til HAV på 0,1 mill kr årlig, 
men økning må påregnes. Investerings-
omfanget ligger imidlertid også isolert sett 
innenfor rammen av nåverdien av antatt 
forbedret årlig driftsresultat. 
 
En trafikkvekst på mellom 30-50 %, i henhold 
til markedsundersøkelsen fra 2009, vil gi en 
årlig økning i billettinntekter på 2,5 –  
3,5 mill kr. Sannsynligheten er også stor for at 
bedre synlighet og tilgjengelighet vil påvirke 
øybåttilbudets attraktivitet for tilfeldig 
passerende, da spesielt turister, som ikke 
omfattes av denne beregningen. Økningen i 
årlige driftskostnader på grunn av økte 
seilingstider er anslått til 1,5 mill kr.  
Årlig driftsresultat vil kunne forbedres med  
1-2 mill kr. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: Kø foran billettautomatene på Vippetangen en sommerdag. 
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6.2 Terminal i Bjørvika ved Oslo S  
 
Hvis egnet lokalisering av terminal i Oslo for 
båttrafikken skal vurderes på helt fritt 
grunnlag, er det på mange måter naturlig å ta 
utgangspunkt i det klart største knutepunktet, 
Oslo S, og dermed innerste del av Bjørvika. En 
lokalisering her, i bassenget mellom Operaen 
og Langkaia, har vært vurdert på tidligere 
planstadier for utviklingen av Fjordbyen og 
Bjørvika, men forlatt på grunn av blant annet  
manglende tilslutning fra daværende AS Oslo 
Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk a.s.  
 
 
 

 
 
Motforestillingene gjaldt særlig økt 
seilingslengde og –tid. Knutepunkt-
tilknytningen ble ikke vurdert som et sterkt 
nok motargument, men det er ikke registrert 
noen tallfestet analyse og utredning.  
 
Den prinsipielle lokaliseringen er vist på 
illustrasjonen nedenfor, helt innerst ved 
Tollbukaia (1) eller litt lenger ute ved  
Langkaia (2).  
 

  

 
Illustrasjon av vurdert lokalisering av båtterminalen innerst i Bjørvika (1) og ved Langkaia (2). 
Grunnlag: ViaNova for Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.) 

1 

Jernbanetorget 

Oslo S 

2 

Operaen 

Tollbukaia 

Langkaia 
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Ruter har nå gjennomført en ny vurdering av 
tekniske muligheter og trafikkmessige 
konsekvenser. Gjennomgangen viser at en 
flytting av nesoddbåtene til Bjørvika vil gi 
trafikantene en samlet sett økt reisetid på mer 
enn 250 000 timer, som tilsvarer et årlig 
samfunnsøknomisk tap på minst 20 mill kr. 
Det er da lagt til grunn en optimistisk 
vurdering av seilingstiden – det vil si at lengre 
strekning med redusert fart i havnebassenget i 
noen grad kompenseres ved økt fart utenfor. 
Seilingstiden vil likevel måtte øke så vidt mye 
(3,5-5 minutter) at dagens frekvenser ikke kan 
opprettholdes uten å sette inn en ekstra båt i 
nesoddsambandet. Dette gjelder både for de 
store fergene og for hurtigbåt, og dermed øker 
kostnadene betydelig. 
 
Skulle regnestykket i sum blitt positivt, måtte 
vi hatt en tidsmessig gevinst som mer enn 
oppveide økt kapital- og driftskostnader ved 
flyttingen. 
 
Bakgrunnen for disse resultatene er at de 
faktiske gangavstandene til tog, metro, trikk og 
buss fra brygger i Pipervika og Bjørvika er 
nokså like, rundt 500-600 m. Til jernbanen er 
det i gjennomsnitt noe kortere fra Bjørvika til 
Oslo S enn fra Pipervika til Nationaltheatret. 
For T-bane er det motsatt, og til buss og trikk 
er det likt til de fleste. Selv om gange på 
Oslo S/Jernbanetorget skjer på terminal-
området, og dermed virker kortere, er 
avstanden gjennom Olav Vs gate egentlig 
noenlunde like lang. 
 
Men den meget korte gangveien til trikken i 
Pipervika bidrar selvsagt til at brygge i 
Pipervika totalt sett kommer bedre ut med 
gangavstander enn Bjørvika. Dette gjelder 
også når vi tar hensyn til at noen busslinjer har 
stoppesteder nærmere enn de respektive 
knutepunktene. 
 
De trafikkmessige konsekvensene er illustrert 
i diagram på motstående side. Med rødt vises 
økt trafikk, og med grønt redusert. Vi ser at 
ved siden av båttrafikken til Aker brygge, er 
det særlig en del trikketrafikk som forsvinner, 
og spesielt fordeling østover i sentrum. Av den 
røde økningen ser vi at flyttingen av 
hovedsambandets terminal østover, medfører 
økt etterspørsel for forbindelsen mellom 
Nesoddtangen og Lysaker. En slik økning, 
beregnet til 400 reiser i døgnet hver vei, kan på 
kort sikt være kapasitetsmessig kritisk i 
rushtidene, og eventuelt kreve en kostbar 
tilbudsutvidelse. 

Siden de trafikkmessige konsekvensene er 
negative, er de tekniske mulighetene og 
begrensningene bare grovt vurdert. Det synes 
imidlertid nå å være etablert en infrastruktur 
som utelukker terminal helt innerst inne mot 
Oslo S, ved Tollbubrygga. 
 
Oslo Havn opplyser at en båtterminal ved 
Langkaia kan være teknisk og manøvrerings-
messig mulig. Åpningen i den undersjøiske 
beskyttelsesvollen for senketunnelen er 
tilstrekkelig for nesoddfergene. 
 
Det er ikke tatt stilling til mulig konflikt med 
andre havneformål. 
 
De trafikkmessige og tekniske vurderingene 
har medført at medført at Ruter ikke vurderer 
å gå videre med denne i utgangspunktet 
interessante knutepunktløsningen nå. 
Mulighetene kan revurderes senere, når
trafikkmengdene er tilstrekkelige til at en
linje til Bjørvika kan være et supplement, 
eventuelt i rushtidene og i vintersesongen,
samtidig som god frekvens opprettholdes og 
prioriteres til Pipervika. 
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Innerste del av Bjørvika mot Oslo S, med Langkaia og Tollbukaia fotografert fra Festningskaia. 
 
 

 
 

 
 
 
Diagram som viser trafikkmessige endringer ved eventuell flytting av båtterminalen fra Pipervika til 
Bjørvika. Rødt viser økning og grønt viser reduksjon i reiser per retning per døgn. 
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7. Vurdering av nye tilbud  
 
 
De strategiske føringene har ligget til grunn 
for arbeidet med nye tilbud på fjorden. I tillegg 
lå et grunnleggende spørsmål om Ruter 
undervurderer eller overser kommersielle 
muligheter på fjorden. Med kommersialisering 
menes her tilbud som ikke er 
tilskuddsavhengige, eller tiltak som kan bidra 
til å redusere tilskuddsbehovet.  
 
Nye tilbud kan altså være:  

• en utvidelse av eller opprettelse av nye 
tilskuddberettigede rutetilbud som 
ledd i utvikling av et bedre 
kollektivtilbud 

• en kommersialisering av dagens tilbud 
eller utvikling av nye kommersielle 
tilbud på fjorden    

 
Det er i prinsippet et ubegrenset antall 
varianter som kan belyses innenfor vurdering 
av nye tilbud. Nedenfor en opplisting av tiltak 
som har vært analysert i forbindelse med dette 
strategiarbeidet. Til hvert tiltak er det gjort 
økonomiske beregninger og det er utarbeidet 
forslag til rutetabell. Disse tabellene er ikke 
inkludert i rapporten, men kan fås ved 
henvendelse til Ruters administrasjon.  
 
I utgangspunktet er følgende tilbudselementer 
utredet og vurdert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Styrking av eksisterende tilbud 
A. Forbedret rutetilbud til øyene i Oslo, 

basert på avganger fra Rådhusbrygga 
(se kap. 5).   

B. Utvidelse av hurtigbåtruten 
Nesoddtangen – Lysaker til også å 
betjene Fornebu 

C. Økt kapasitet (og evt. frekvens) på 
hurtigbåtruten Nesoddtangen – 
Lysaker evt. via Fornebu.  

D. Økt kapasitet og frekvens på 
hovedsambandet Nesoddtangen – 
Aker brygge  

 
2) Styrking og supplering av lengre 
hurtigbåtstrekninger  

A. Hurtigbåtforbindelse i rushtidene til 
Drøbak og Nesoddens vestside.  

B. Fjordkryssing Frogn/Nesodden – 
Røyken/Asker.   

C. Utvidelse av sommerruten til Drøbak 
(Son).  

 
3) Badebåter 

A. Opprettelse av sommerruter til 
badestrender som Huk, Ingierstrand 
og Hvervenbukta.  

B. Opprettelse av forbindelse til 
Husbergøya.  

 
4) Fjordbyen 

A. Båtbetjening av Fjordbyen, Sørenga – 
Bygdøy.  

B. Opprettelse av helårsrute Aker brygge 
– Fornebu.  

 
5) Ren turisttrafikk  

A. Trafikk til øyene i Vestfjorden, 
Oscarsborg, charterlinjer og evt andre 
kommersielle forbindelser under 
Ruters nettverk.  

 
Noen av tiltakene går over i hverandre. Det har 
vært fokus på å fremsette alternativer som tar 
ut trafikale synergier som følge av motsyklisk 
etterspørsel. Av den årsak er tiltakene sortert i 
store bolker i resten av kapittelet. Det har vært 
fokus på å vise effekt i kapasitet, kostnader og 
inntekter. Detaljerte rutetabeller for 
alternativene er vedlagt rapporten.  
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OPPDATERES MED LINJENE SOM ER ANALYSERT 

1A 

4B 

1B 
1C 1D 

2A 
2C 2B 

2A 
2B 
2C 

2A 
2C 

2C 

3A/B 

4A 

5A 

Tilbudsutvidelser som er analysert (blå linjer) og tilbud som ikke er vurdert endret (grønn linje). 

Hvervenbukta 

Ingierstrand 

Til Son 

Drøbak 

Fagerstrand 

Fjellstrand 

Vestfjorden 

Slemmestad 

Vollen 

Nesoddtangen Husbergøya 

Fornebu 

Lysaker 

Fjordbyen 

Huk 

Ren turisttrafikk 

Ormsund 
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7.1 Styrking av eksisterende tilbud  
 
 
1A  
Forbedret rutetilbud til øyene i Oslo, basert på 
avganger fra Rådhusbrygga 
Alternative ruteopplegg for øyefargene er 
utredet. Her omtales forslagene i 
stikkordsform, men det er utarbeidet 
detaljerte rutetabeller for hvert alternativ. 
 
Styringsgruppen fra 2008 utarbeidet to forslag:  
 
Alternativ 1 baserte seg på dagens 
ruteopplegg, men bruker Rådhusbrygge 4 som 
utgangspunkt. To båter benyttes for å kjøre 
ruteopplegget og ytterligere to båter settes inn 
på sommerstid når behovet tilsier det. 
Ruteopplegget var basert på fire like store 
båter (ca 200-250 passasjerer).  
 
Alternativ 2 baserte seg på å dele markedet i 
to: hytteøyene (linje 93 til Bleikøya, Lindøya og 
Nakholmen) og utfartsøyene (linje 92 til 
Hovedøya, linje 94 til Gressholmen og 
Langøyene). Med et slikt ruteopplegg kan 
størrelsen på utfartsbåtene øke for på den 
måten å redusere antallet båter i trafikk. Dette 
driftsopplegget hadde en mer robust ruteplan 
som kunne skaleres opp ved ekstra stor 
trafikk (avvik fra rutetabell). Ruteopplegget 
krevde en båt av 200 passasjerer og to båter av 
400 passasjerer.  
 
Styringsgruppen den gangen anbefalte 
alternativ 2. Det ble bare regnet inn en 
marginal inntektsøkning på 1 mill kr. Selve 
prosessen fram mot konkurranseutsetting ble 
etterpå stanset, grunnet usikre økonomiske 
konsekvenser.  
 
I forbindelse med Ruterrapporten om 
flyttingen fra Vippetangen til Rådhusbrygga ble 
arbeidet med en tredje ruteplan igangsatt, 
alternativ 3. Prinsippene fra alternativ 2 ble 
lagt til grunn og justert noe. Fortsatt deles 
fartøyflåten i to med en liten båt (ca 200-250 
passasjerer) og to store båter (ca 400 
passasjerer). Hytteøyene Bleikøya, Lindøya og 
Nakholmen trafikkeres i høytrafikken med den 
lille båten med timesfrekvens. Dette ansees 
som tilstrekkelig kapasitet selv på store 
utfartsdager. De to store båtene benyttes hhv. 
på linje 92 (Hovedøya) med 30 min. frekvens og 
på linje 94 (Gressholmen og Langøyene) i 60 
min. frekvens. Det er bare i perioden som 
Langøyene betjenes (anslagsvis tre måneder 
på sommeren) at alle tre båtene er i trafikk. 

Vår og høst benyttes bare to båter, og på 
vinterruten bare en båt.  
 
I dette ruteopplegget forsterkes tilbudet i 
vintersesongen slik at det i tiden 7-18 kjøres 
timesrute. Det er grunn til tro at en oppstiving 
av tilbudet her og at nærheten til sentrum ved 
flytting til Rådhusbrygga vil gjøre det enklere 
for turister å benytte seg av tilbudet i en ellers 
stille del av året for øyfergetrafikken. Det vil 
også gjøre det enklere for de som i dag 
benytter fergene på sin arbeidsreise. 
Ruteopplegget gir en kapasitetsøkning i 
høytrafikken (sommerruten) på totalt 82 %. 
Linjen til Langøyene øker med 67 % i forhold til 
dagens trafikk.  
 
Driftskostnadene i alternativ 3 øker anslagsvis 
med til sammen ca. 36 %, eller om lag 
5 mill kr mer enn hva Ruter betaler for driften 
av øyefargene i dag. Fra dette kan trekkes en 
inntektseffekt, beregnet til minimum 2,5-
3 mill kr som følge av flytting til Rådhusbrygga. 
I tillegg kan man ta inn en inntektseffekt 
knyttet til frekvensøkning. I tillegg til drifts-
kostnadene kommer kapitalkostnader, som for 
nye båter vil være et betydelig tillegg, som 
omtalt nedenfor. 
 
Krav til nye ferger   
Ruter bør stille funksjonskrav til kapasitet, 
drivstoff/utslipp, universell utforming, og at 
samtlige brygger kan betjenes. Den detaljerte 
utformingen av kravene gjennomføres som 
ledd av arbeidet med anbudsgrunnlaget.  
 
I forbindelse med arbeidet rundt 
Ruterrapporten om ny øyfergeterminal i 
Pipervika analyserte DNV Maritime Solutions 
risikoaspektene knyttet til flytting av 
øyefargene. Konklusjonen var at enhver 
aktivitet innebærer en viss risiko, men at en 
flytting totalt sett ikke ville endre risikobildet i 
særlig grad. Som risikodempende tiltak vil det 
bli lagt inn krav til avansert navigasjonsutstyr 
på båtene, eventuelt i tillegg til automatiske 
systemer for kollisjonsvarsling.  
 
Utover dette gir ikke DNV noen anbefalinger i 
forhold til toretningsferger kontra 
enretningsferger. Det er likevel trolig at 
toretningsferger vil gjøre navigasjonen i 
havnebassenget enklere og at overfartstiden i 
noen tilfeller kan minske noe. Det anbefales at 
det overlates til operatøren å avgjøre dette. 
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Fergene skal tilfredsstille kravene satt i lov om 
universell utforming. Utover dette anbefales 
det at operatøren spesifiserer fergene, men at 
kapasitetskravene settes av Ruter og at alle 
fergene uavhengig av størrelse må kunne 
trafikkere alle bryggene som inngår i ruten.  
 
Nybygg av ferger vil øke tilskuddsbehovet til 
øytrafikken. For dagens ferger er 
investeringene for det meste nedbetalt, mens 
på nye ferger vil kapitalkostnaden pr båt 
utgjøre minst ca. 2,5 mill kr pr båt pr år hvis 
man legger Oslo-Fergenes siste anskaffelse 
(2009) til grunn. Med fire båter ca. 10 mil kr i 
nye kapitalkostnader pr år, basert på dagens 
størrelse og kvalitet.  
 
Standardløsninger som gir mulighet for 
fleksibel bruk av fergene, bør tilstrebes. Dette 
gir muligheter for omdisponeringer mellom 
hverdags- og fritidstrafikk blant annet.  
I prinsippet bør alle brygger kunne benyttes av 
alle ferger, og dette bør være et utgangspunkt 
for fremtidig spesifikasjonsarbeid. 
 
 
Krav til brygger 
Utgangspunkt for anbudet bør være at båtene 
skal tilpasses dagens brygger.  
 
Krav om universell utforming omfatter all 
nybygg av infrastruktur, vogner og fartøyer. 
Langt fra alle bryggene er universelt utformet, 
og det er nødvendig med noe oppgradering. 
Trolig er mer bruk av flytebrygger eneste vei 
for å oppnå universell utforming. Tiltak for å få 
til universell utforming bør drøftes med 
interesseforeningene. Ruter foreslår at man 
starter med en satsing på universell utforming 
på de øyene hvor forholdene ligger godt til 
rette for det.  
 
Det er også vesentlig å få avdekket tilstanden 
til bryggene, spesielt grunnforhold i lys av 
eventuell bruk av toretningsbåter (med 
baugpropeller). En slik bryggekartlegging er 
en nødvendig del av forberedelsen av Ruters 
anbudsgrunnlag.  
 

Ansvar for brygger 
Som vist i kapittel 3 er eierskapet til bryggene 
svært mangfoldig, og ansvaret for vedlikehold 
pulverisert. Likeledes er det en utfordring at 
finansieringsevnen når det gjelder nye og 
oppgarderte brygger er svak hos noen av de 
nåværende ansvarlige. Det vil være en klar 
fordel sett i lys av behovet for løpende 
vedlikehold at ansvaret er plassert på noen 
færre hender.  
 
Ruter tok i tilknytning til arbeidet med ny 
terminal på Rådhusbrygga initiativ til at Oslo 
Havn KF kunne ta et naturlig ansvar også for 
utbygging og finansiering av de fergespesifikke 
elementene der havnen er eier. Dette ansvaret 
kunne utvides til å gjelde et generelt 
bryggeansvar, i første omgang for det som 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten i dag 
forvalter. 
 
Akershus kollektivterminaler har i dag drifts-
ansvar for de største terminalene, og ansvar 
for praktisk drift bør videreutvikles ved en 
gjennomgående modell som ledd i fullføringen 
av samordningen av kollektivtrafikk-
organiseringen i regionen. 
 
En tilbyder/operatør bør normalt ikke eie 
bryggene, da dette vil være begrensende for 
konkurransen. Ruter bør kunne sørge for at 
bryggene stilles til rådighet for operatøren.   
 
 
Økonomi  
De totale kostnadene for øytrafikken er i dag 
ca 14,5 mill kr. Inntektene er beregnet til  
7,5 mill kr. De økte kapitalkostnadene på 
fergene vil trolig måtte kompenseres gjennom 
økt tilskudd. Økte driftskostnader bør kunne 
forventes dekket inn gjennom økt etterspørsel 
og dermed økte inntekter som følge av flytting 
til Rådhusbrygge 4.  
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1B 
Utvidelse av hurtigbåtruten Nesoddtangen – 
Lysaker til også å betjene Fornebu 
1C 
Økt kapasitet og frekvens på hurtigbåtruten 
Nesoddtangen – Lysaker.   
 
Linjen Nesoddtangen – Lysaker (716) 
trafikkeres i dag med hurtigbåt i rushtidene. 
Overfarten tar 9 minutter og med knappest 
mulig margin kan det kjøres 20-minutters 
avganger med en båt. I dag tilbys slik 20 min 
rute i morgenrushet, mens det om 
ettermiddagen er 40 min rute. Årsaken til 
ulikhetene ligger i at etterspørselen i 
morgenrushet er vesentlig høyere enn om 
ettermiddagen. Uten at det registreres 
frakjøringer i dag, ser vi at etterspørselen på 
716 er økende og utløser behov for styrking av 
kapasiteten innen få år. Bant annet benyttes 
ruten som et alternativ til hovedsambandet for 
reiser til Oslo sentrum vest, grunnet kort 
overfartstid og enkel korrespondanse på 
Lysaker til det høyfrekvente tog- og 
busstilbudet.  
 
Det er et frekvenshull i 20-minuttersruten på 
morgenen som skyldes at hurtigbåten også 
betjener Flaskebekk og Sjøstrand med en 
avgang. En kortsiktig løsning for å gi økt 
kapasitet er å prioritere trafikken Nesodd-
tangen – Lysaker i rushtidene. Reisende fra 
Flaskebekk og Sjøstrand henvises dermed til 
buss til Nesoddtangen, som resten av 
driftsdøgnet. 
 
I K2012 bekrefter Ruter at Fornebu på lengre 
sikt bør tas inn i ruteopplegget på linje 716, 
som følge av bedre markedsgrunnlag ved 
økning i arbeidsplasser og bosatte på Fornebu. 
Den viktigste målgruppen er arbeidsreiser 
Nesodden – Fornebu, men også på relasjoner 
som Nesodden – Bærum/Asker vil reisetiden 
bli konkurransedyktig. Bussforbindelse fra 
Frogn til Nesodden kunne vurderes som ledd i 
å åpne et slikt tilbud for enda flere kunder.  
 
Følgende tiltak – eventuelt i kombinasjon - gir 
økt kapasitet på sambandet. Tiltak c)-e) 
muliggjør betjening av Fornebu.    

a) Sløyfe anløpene på Nesoddens 
vestside for å betjene Lysaker med en 
ekstra avgang hver morgen.  

b) Investering i en ny hurtigbåt for å 
opprettholde 20 minutters rute med 
Fornebu inne i driftsopplegget.  

 

c) Erstatte dagens hurtigbåt med 
konvensjonell ferge som tåler is, har 
høyere kapasitet og bedre 
miljøregnskap.  

d) Erstatte dagens hurtigbåt med to 
tradisjonelle ferger for å få vesentlig 
mer kapasitet og samme frekvens som 
i dag.  

e) Utvidet driftstid på dagens linje 716 til 
også å kjøre dagtid og kveld.  

 
Tiltak a) er av kortsiktig karakter etter løpende 
vurdering, og drøftes ikke nærmere her.  
 
Med tiltak b) opprettholdes dagens frekvens 
med 20 minutters rute og det ligger til rette for 
ytterligere forsterkning til 15 minutters rute 
når dette blir aktuelt for hovedsambandet. Det 
vil også være mulig å legge inn anløp ved en 
brygge på Fornebu. Kostnadsøkningen er 
beregnet til ca. 6,8 mill kr, inntektsøkningen til 
2,0 mill kr, kapasitetsøkningen til 70 %.  
 
Videre belyses konsekvensene ved alternativ b) 
to hurtigbåter og Fornebu i kombinasjon med 
alternativ e) full driftstid. Vi antar at det tilbys 
15/30/60-minutters rute (rush/dag/kveld og 
helg), og at sambandet ikke seiles når 
hovedsambandet bare seiler 60 min rute, 
grunnet busskorrespondansene på 
Nesoddtangen brygge. Kostnadene øker i så 
fall i størrelsesorden 45 mill kroner.   
 
Tiltak c) med overgang til konvensjonell ferge 
(ikke hurtigbåt), som eventuelt også betjener 
Fornebu, innebærer at frekvensen i rush 
reduseres fra 20 til 60 minutters rute. En 
konvensjonell ferge bruker tilnærmet dobbelt 
så lang tid som en hurtigbåt på overfarten. 
Benyttes disponibel ferge (Huldra), går 
kapasiteten totalt sett ned i forhold til i dag, og 
alternativet er derfor ikke belyst videre.  
 
I alternativ d) settes det inn to konvensjonelle 
ferger til erstatning for dagens hurtigbåt. Dette 
innebærer at frekvensen i morgenrushet må 
reduseres fra 20 til 30 minutters rute, og at 
Fornebu ikke betjenes. Et slikt tilbud er ikke 
tilpasset matebussene på Nesoddtangen siden 
frekvensen avviker fra hovedsambandet, men 
eventuell oppskalering av hovedsambandet til 
15 minutters rute i rushtidene vil løse dette. 
Fortsatt vil overfartstiden være dobbelt så lang 
som med hurtigbåt. Tilbudet er beregnet å ha 
følgende konsekvenser: reisetid +100 %, 
kapasitet + 33 %, driftskostnader +1,0 mill kr, 
inntekter +0,3 mill kr.  
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Hurtigbåt ved lavvann (øverst) 
Lysaker brygge (nederst) 
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1D 
Økt kapasitet og frekvens på hovedsambandet 
Nesoddtangen – Aker brygge  
Linje Nesoddtangen – Aker brygge (601) 
trafikkeres i all hovedsak med gassdrevne 
ferger med kapasitet på omtrent 600 
passasjerer. Det seiles med 60 minutters 
grunnrute (en båt i drift), som forsterkes til 20 
minutters rute i rushtidene (tre båter). På 
kveldstid mandag – fredag benyttes hurtigbåt i 
30 minutters rute. Sambandet har foreløpig 
god mulighet til å ta vekst uten at tilbudet må 
utvides. Det kan likevel være ønskelig å tilby 30 
min. grunnrute også på dagtid mandag – 
lørdag, for å styrke attraktiviteten og ta 
ytterligere markedsandeler. 
 
I Trafikkplan Follo (Ruterrapport 2010:13) 
foreslås en oppskalering av hovedsambandet 
linje 601 Nesoddtangen – Aker brygge på lang 
sikt i tråd med underliggende markedsvekst på 
Nesodden. Ut fra koordinert areal- og 
transportplanlegging anbefales økt fortetting 
på den sentrale delen av halvøya. Ruter ønsker 
å trappe opp båttilbudet på Nesodden i takt 
med økt etterspørsel. Veksttakten er 
avgjørende for tidspunkt for frekvensøkning. 
Basert på transportmodeller som tar hensyn 
til befolkningsprognoser anses kapasitets-
økning på hovedsambandet som ikke 
kapasitetskritisk før etter år 2019.  

Samtidig må kapasiteten og frekvensen på 
hovedsambandet (601) sees i sammenheng 
med Lysaker-sambandet (716). De to 
sambandene bør ha sammenfallende 
grunnfrekvens av hensyn til buss-
korrespondansene på Nesoddtangen og 
ruteopplegget for lokalbussene på Nesodden. I 
Follo-rapporten analyserte Ruter derfor en 
utvidelse av tilbudet fra 20 til 15 minutters rute 
i rushtidene, og i all hovedsak 30 minutters 
utenfor rushtidene.  
 
Ved frekvensstyrking i rush til 15 minutters 
rute må det investeres i en ny gassferge på 
størrelse med de tre som i dag i all hovedsak 
trafikkerer sambandet.  
 
Kostnadene øker i alt med ca. 35 mill kr. 
Trafikkøkningen fra en slik frekvensøkning kan 
etter hvert bli på opp mot 1 million nye reiser, 
som kan gi en inntekt på inntil 15 mill kr.  
 
Gjennomføres oppskalering både på 
hovedsambandet og på lysakersambandet, vil 
vi til sammen disponere fire konvensjonelle 
ferger og to hurtigbåter. Det muliggjør å utvide 
bruken av hurtigbåt til også å gjelde mellom 
rushtidene og i helger, som vil gjøre 
hovedsambandet enda mer attraktivt enn i dag 
og trekke til seg nye kunder, men vil også føre 
til at kostnadene ved driften av tilbudet øker. 
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Foto: Nesoddtangen terminal med effektiv omstigning mellom ferge og buss. 
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7.2 Styrking og supplering av lengre hurtigbåtstrekninger  
 
 
2A 
Hurtigbåtforbindelse i rushtidene til Drøbak og 
Nesoddens vestside.  
2B  
Fjordkryssing Frogn/Nesodden – 
Røyken/Asker.   
 
Ruter opererer en hurtigbåtlinje (256) mellom 
Aker brygge og Vollen og Slemmestad. Denne 
trafikkeres med tre avganger i rushretningen 
mandag-fredag, men ikke i en lang sommer-
periode, og ikke når isen ligger i Oslofjorden.  
I dette farvannet kommer hurtigbåtens 
forelder virkelig til sin rett, kjennetegnet ved 
høy fart i farvann uten hastighets-
begrensninger.  
 
Tilbudet kjøres med mye ubenyttet kapasitet, 
selv i rushretningen. Båten må karakteriseres 
som parallellkjørende med buss på vei, men er 
et nyttig supplement for kollektivtrafikkens 
konkurransekraft så lenge bussene forsinkes 
betydelig av kø. Bussene vil etter hvert komme 
raskere frem når bussfelt langs Slemmestad-
veien tas i bruk.  
 
Ruters tilskudd til driften av linje 256 er høyt, 
med ca. 12 mill kr i året, som tilsvarer vel  
100 kroner per passasjer og en tilskuddsandel 
på nær 90 %.  Brakar betaler for 2012 ca. 
0,7 mill kr i støtte til driften av hurtigbåtruten 
for passasjerer fra Slemmestad i Røyken 
kommune. Det kan stilles spørsmål ved om 
denne ressursbruken samlet sett er optimal. 
Tilskuddsnivået ligger i øvre sjiktet for når det 
er forsvarlig å gi et kollektivtilbud, spesielt når 
alternative reisemåter finnes.   
 
Isforholdene på fjorden på vinteren er en 
spesiell utfordring.  Kostnadene for Ruter 
bortfaller når sambandet er innstilt, men 
operatøren har allikevel kostnader. Et 
erstatningstilbud med konvensjonell ferge vil 
ikke være konkurransedyktig grunnet 
tidsforbruk, og det settes i stedet opp 
erstatningsbusser. Det er etablert egen 
varslingsrutine, og for kundene på Vollen og 
Slemmestad virker løsningen med buss 
vinterstid tilfredsstillende. 
 
I arbeidet med båtstrategien har vi utredet 
varianter av rutetilbudet for å se på bedre 
driftsmodeller, med hensyn til om kapasiteten 
benyttes optimalt i dag, og om det er potensial 
for trafikkvekst (økt andel trafikkinntekter).  

Følgende er vurdert:  
a. Forlenge ruten til Fagerstrand og 

Drøbak med en avgang pr dag, og 
omtrent innenfor de samme antall 
rutekilometer som kjøres i dag.  

b. Øke produksjonen med en ny hurtigbåt 
for å gi et bedre tilbud til Vollen/ 
Slemmestad og Fagerstrand/Drøbak.  

c. Inkludere Fornebu i Slemmestad/ 
Vollen-ruten.  

 
I tiltak a) ser vi på hvordan dagens kapasitet og 
produksjon eventuelt kan utnyttes bedre for å 
gi et tilbud til Fagerstrand og Drøbak med en 
daglig avgang. Dette bygger opp under 
Nesoddens og Frogns kommuners ønske om 
flere båtanløp langs vestsiden av nesoddlandet 
og i Drøbak. I det utredede alternativet er linje 
256 forlenget fra Slemmestad via Fagerstrand 
til Drøbak. Antall avganger reduseres fra tre til 
to pr rushtid i rushretningen, og frekvensen 
må justeres fra 70 til 75 minutters rute. Bare 
første avgang om morgenen og siste ut igjen 
på ettermiddagen vil kunne gå fra/til Drøbak. 
Tiltaket er beregnet å få følgende økonomiske 
konsekvenser: kostnader +1,3 mill kr/år, 
inntekter +0.4 mill kr/år (forutsetter brygge, 
men disse kostnadene er ikke tatt med her). 
Det er flere momenter som må tas i 
betraktning:  

• Reisetiden til Oslo fra Drøbak og 
Fagerstrand blir lengre med båt enn 
med buss.  

• Tilbudet til Drøbak og Fagerstrand 
med en avgang pr dag vurderer vi som 
for svakt til å framstå som attraktivt. 
Avgang Drøbak ca. 06:00 og ankomst 
ca. 18:00.  

• Tilbudet fra Slemmestad og Vollen 
framstår som vesentlig svakere enn i 
dag. 

• Vi er i ferd med å møte kapasitets-
grensen om morgenen ved avgang 
Vollen.    

 
I tiltak b) må det anskaffes ytterligere en 
hurtigbåt av dagens kategori for å gi en god 
betjening av Drøbak og Fagerstrand og 
Fornebu, uten at dette går på bekostning av 
antall avganger til/fra Vollen og Slemmestad. 
Dette tilbudet beregnes å ha følgende 
økonomiske konsekvenser: Kostnader 
+17,5 mill kr, inntekter +5 mill kr.  
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Kostnadene vil øke vesentlig, og tilskudds-
behovet blir ca. 71 %. For eventuelt å levere på 
80 % tilskuddsandel måtte belegget være i 
gjennomsnitt 100 passasjerer pr avgang, dvs. 
200 passasjerer pr rundtur. Pr i dag er det kun 
den andre avgangen i morgenrushet på 256 
som tilfredsstiller kravet, mens første og siste 
avgang har ca. 40 passasjerer i snitt i sum 
begge retninger. 
 
Og selv om hurtigbåtfrekvensen blir noe bedre 
i dette alternativet, vil både buss mellom 
Drøbak og Oslo og buss fra Fagerstrand i 
kombinasjon med ferge til Oslo ha kortere 
reisetid og hyppigere avganger.  
 
 
2C 
Utvidelse av sommerruten til Drøbak/Son  
Dagens hurtigbåtlinje 602 gir et tilbud for 
utfarts-trafikken til hytteøyene og 
destinasjoner på Nesoddens vestside, og 
danner samtidig et tilbud for turister og 
tilfeldige reisende til Oscarsborg, Drøbak, 
Filtvet og Son. Trafikken utføres med 
hurtigbåt.  

Tilbudet kjøres i helger fra påske til høstferie, 
og i skolenes sommerferie kjøres også en og 
annen midtukeavgang og et bedre tilbud i 
helgene. Følgende brygger betjenes sør for 
Nesoddtangen: Flaskebekk, Sjøstrand, 
Ildjernet, Ommen, Fjellstrand, Søndre 
Langåra, Lågøya, Fagerstrand, Aspon, Håøya, 
Oscarsborg, Drøbak og Son.    
 
Dagens trafikk består både av fritidstrafikk til 
og fra øyene, samt dagsturister på fjorden som 
bare ønsker en rundtur f eks med lunsj på 
Oscarsborg eller i Drøbak. Tilbudet er lite 
kjent, og kunne antakelig fått vesentlig økt 
trafikk ved noe mer markedsføring.  
 
Det foreligger en ikke dokumentert hypotese 
om en høy andel enkeltbillettsalg på linje 602, 
noe som i så fall ville la brakt denne opp til 
break-even-nivå. Linjen kjøres med 
overskuddskapasitet fra øvrige hurtigbåtruter 
på dagtid og i ferier, og utløser dermed ikke 
behov for ny båt. Det finnes kapasitet for å øke 
tilbudet med noen flere ukedager i 
midtsommerperioden.  
 
 

 
 
 

 
 

Tidebaronessen ankommer Oscarsborg i linje 
602.
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7.3 Nye tilbud 
 
3A 
Opprettelse av sommerruter til badestrender 
som Huk, Ingierstrand og Hvervenbukta.  
Oslo bystyre ba 15.12.2010 om vurdering av 
reetablering av den gamle fergeruten fra Oslo 
sentrum sydover med fergeanløp sommerstid 
ved hhv Hvervenbukta og Ingierstrand bad.  
 
Ruter har så langt betjent disse strendene med 
buss. Tom. 2011 ble det kjørt to busslinjer, 
med sum årlige kostnader 575.000 kr (2011):  

• Forlengelse av linje 76 i perioden 21.5-
21.8 (2011) som gir forbindelse fra 
Hauketo og bydelene i Oslo syd og øst 
til Hvervenbukta. Innstilt som 
sparetiltak i 2012. 

• Egen linje 87 fra Oslo sentrum til 
Hvervenbukta og Ingierstrand, som 
kjøres daglig i skolenes sommerferie.  

 
Distansen Vippetangen – Hvervenbukta er mer 
enn dobbelt så lang som Vippetangen – 
Langøyene. Frekvens for en slik rute bør være 
timesrute med faste avgangstider, hvis tilbudet 
skal fremstå tilstrekkelig attraktivt. Med 
normal fart trengs det to båter. Da vil man til 
gjengjeld også kunne betjene Ingierstrand med 
timesrute med de samme båtene.  
 
Ut fra gjeldende ruteplaner finnes det 
dessverre ingen ledig båt eller tidsluke for å 
starte et slikt tilbud, slik at ruten til 
Hvervenbukta / Ingierstrand vil kreve enten 
redusert tilbud til de andre øyene, eller 
investering i eller leie av en ny båt. Alternativet 
med å redusere tilbudet til øyene er imidlertid 
lite realistisk, da trafikken her når kapasitets-
grensen på fine dager.   
 
Et forsiktig anslag angir en kostnad på 
5 mill kr for trafikk med to båter 7 timer daglig 
i en to måneders periode. Det antas at båter 
med kapasitet inntil 100 passasjerer lar seg 
leie inn for en prøvesesong. Til fradrag fra 
dette kommer kostnaden ved busslinje 87, som 
i så fall erstattes av båtruten (255.000 kr).  
 
Oslo-Fergene drev i 1994 og 1995 en forsøks-
rute mellom Aker brygge og Ingierstrand bad. 
Dette var et rent kommersielt tilbud utenom 
Sporveien. Ruten gikk bare lørdager og 
søndager, hadde lavt passasjerantall og lav 
inntekt. Dette til tross for at billettprisen var 
høyere enn vanlig Sporveistakst. Grunnen til 
dette dårlige besøket var trolig: 

• Dårlig kjennskap til tilbudet hos 
publikum (lite markedsføring) 

• Sjeldne avganger (90 min. rute) 
• Annen terminal enn de øvrige bade-

fergene, som gikk fra Vippetangen 
• Høyere billettpris (Sporveisbilletter 

gjaldt ikke) 
 
Når bade- og øytrafikken samles på et mer 
sentralt utgangspunkt enn Vippetangen, dvs. 
på Rådhusbrygga, er det sannsynlig at slike 
tilbud vil kunne trekke et større publikum. 
Basert på en kombinasjon gjennomsnittlig 
trafikk til dagens øyfergedestinasjoner og 
erfaringene med kommersiell drift på 90-tallet 
anslås inntektspotensialet til størrelsesorden 
1 mill kr ved normal Ruter-pris. 
 
Hvervenbukta har, så langt vi har brakt på det 
rene, aldri hatt fergeanløp. Det finnes så langt 
vi har kunnet bringe på det rene, ikke egnet 
brygge på kommunens eiendom i det aktuelle 
området i Hvervenbukta. Det må følgelig 
bygges ny fergekai med adkomstvei, hvis det 
ikke lar seg gjøre å ta i bruk del av privat kai 
(Toftes) utenfor området. Uansett vil det 
påløpe anleggskostnader. 
 
Sporveien, senere Ruter, har på bakgrunn av 
dette ikke kunnet anbefale fergetrafikk 
mellom Oslo sentrum og Hvervenbukta og 
Ingierstrand bad. Årsakene til dette er flere: 
 

• Fergetrafikk er kostbart, i særdeleshet 
fordi sesongen er kort og det kreves 
betydelig kapitalinvestering ettersom 
ledig båtkapasitet ikke finnes. En ny 
båt av samme type som Oslo-Fergene 
benytter i dag koster anslagsvis 12-
13 mill kr. 

• Rutedrift utelukkende relatert til 
utfartstrafikk har særdeles høy risiko 
mht inntjening ettersom kundetil-
strømningen er svært væravhengig. 

• Fergetrafikk er mer forurensende pr 
passasjerkilometer enn annen 
sammenlignbar kollektivtrafikk og bør 
derfor ikke benyttes på relasjoner som 
kan betjenes mer fornuftig med mer 
miljøvennlige busser. 

• All erfaring tilsier at det er tungt å dra 
i gang et nytt rutetilbud. Og enda verre 
er det med et tilbud som vil ha så 
begrenset driftsperioden som et 
sommerutfartstilbud vil ha. 

• Ruter har allerede et badebusstilbud 
som dekker Hvervenbukta og 
Ingierstrand. 
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3B  
Forbindelse til Husbergøya.  
 
Husbergøya huset fra tidlig på 1900-tallet en 
tran- og sildeoljefabrikk og var dermed ikke 
aktuell som utfluktsmål for Oslos befolkning. 
Fabrikkdriften ble etter hvert nedlagt og hele 
øya, inkludert fabrikkanlegget ble solgt til Oslo 
kommune i 1982. Nå ønskes Husbergøya tatt i 
bruk som utfluktsmål, og fergeanløp må 
vurderes. 
 
Slik et mulig ruteopplegg etter flytting av 
øyefargene til Rådhusbrygga er beskrevet 
tidligere, vil det være verken tid eller kapasitet 
på fergene til å inkludere trafikkering av 
Husbergøya i for eksempel linje 94 
(Rådhusbrygga – Gressholmen – Langøyene). 
Etter all sannsynlighet vil man trenge en ferge 
til og splitte utfartstrafikken på to båtruter. Da 
kan den ene bare betjene sambandet 
Rådhusbrygga – Langøyene, med eventuell 
anløp på Malmøykalven i tillegg, og en 
trafikkere sambandet Rådhusbrygga – 
Gressholmen – Husbergøya. 
 
Kostnadene for et slikt nytt samband, som 
krever en båt ekstra, vil være i størrelsesorden 
3 mill kr. Trafikkgrunnlag og inntekter vil være 
svært avhengig av hvilke attraksjoner som i 
tilfelle kan tilbys, men det er vanskelig å nå å 
gi anslag på mer enn noen få hundre tusen. 
Tilskuddsbehovet vil etter alt å dømme bli 
betydelig, både per passasjer og per driftstime. 
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4A 
Båtbetjening av Fjordbyen, Sørenga – Bygdøy 
4B  
Helårsrute Aker brygge – Fornebu 
 
Fjordbyplanen er omtalt i kapittel 5.  
 
Ruters strategiske utgangspunkt, som 
redegjort for i kapittel 4, er at det bør kreves 
særlige grunner for å kjøre båt der det finnes 
et godt tilbud med buss eller bane langs land. 
Fjordbyplanens og bystyrevedtakenes utgangs-
punkt er å satse på Fjordtrikken, og buss, 
mens tilrettelegging for båt beskrives som et 
supplement. 
 
I sammenheng med Fjordbyen er det også 
naturlig å se på oppfølging av bystyrevedtak 
15.12.2010 om vurdering av fergeanløp ved 
Huk på Bygdøy, samt en generell utvidelse til 
helårs fergedrift til Bygdøynes og Dronningen. 
 
På dette grunnlaget har Ruter vurdert 
følgende tiltak nærmere:  

a) Ny båtforbindelse fra Operaen til 
resten av fjordbyen, herunder Aker 
brygge  

b) Ny båtforbindelse til Sørenga  
c) Ny båtforbindelse til Tjuvholmen  
d) Helårsrute til Bygdøy  
e) Sommerrute til Huk 
f) Ny båtforbindelse til Fornebu  

 
 
Helårsdrift til Bygdøynes og Dronningen vil 
uten tvil være med på å forenkle trafikkeringen 
av Bygdøy. I dag kjøres busslinje 30 via 
Bygdøynes til Huk i tiden 0700 – 1730 på 
hverdager og med noe senere oppstart lørdag 
og søndag. Tidligere ble dette bare gjort i den 
perioden på året som Bygdøyfergene ikke 
seilte, men de senere årene har dette blitt en 
permanent løsning. Dersom fergen til Bygdøy 
blir en helårsrute, kan kjøringen av busslinje 
30 via Bygdøynes avvikles, og traseen kan 
rendyrkes mellom Fredriksborg og Huk hele 
driftstiden. Dette gjør tilbudet enklere for 
kundene.  
 
En helårs båtforbindelse kan bygges videre ut 
til å betjene Huk i sommersesongen og 
Fornebu hele året (rushtid eller normalt 
driftsdøgn). Det etableres både boliger og 
arbeidsplasser på Fornebu og en 
båtforbindelse mot flere målpunkter i 
Fjordbyen vil kunne supplere de transport-
behovene som dekkes med buss og senere 

også med bane. Båtruten vil imidlertid ikke 
kunne ha noen særlig kapasitetsmessig 
betydning for et område som har godt 
trafikkgrunnlag for metro.  
 
Bygdøyfergene seiler i dag bare i månedene 
april til oktober og fikk i 2011 en 
kompensasjon fra Ruter på kr 14,50 per 
passasjer eller ca. 5 mill. kroner per år. 
Bygdøyfergene beholder i tillegg alle 
billettinntektene, anslått til knapt 3 mill kr. 
 
Det er vurdert to varianter for en fjordbybåt: 

• Rådhusbrygga – Tjuvholmen – 
Filipstad - Dronningen – Bygdøynes    
(– Huk – Fornebu)  

• som ovennevnte, men også for 
eksempel (Ormsund-) Sørenga - 
Operaen – Vippetangen – 
Rådhusbrygga.  

 
Forskjellene på de to variantene utgjør en 
ekstra båt og økt driftskostnad med ca.  
10 mill kr. Med helårsdrift Rådhusbrygga – 
Bygdøy – Fornebu øker kostnadene med ca. 10 
mill kr til 15,5 mill kr pr år. Drift også på 
strekningen Operaen – Rådhusbrygga koster i 
tillegg også ca. 10 mill kr pr år.  
 
I og med at Bygdøyfergene i dag beholder alle 
billettinntektene, er Ruters kostnad ved dette 
båttilbudet en nettokostnad. Billettinntekten 
på det tilbudet som kjøres i dag, er beregnet til 
knapt 3 mill. Noe usikkerhet er det knyttet til 
dette tallet fordi vi ikke kjenner fordelingen av 
billettslag på denne ruten. Et helårstilbud som 
også inkluderer hele Fjordbyen, burde ha 
potensial til å tredoble dette nivået, men 
grunnlaget for slike anslag er svært usikkert. 
Tilsvarende burde en forbindelse til Huk og 
Fornebu kunne gi noenlunde det samme som 
dagens bygdøyferge.  
 
En eventuell fjordbybåt innenfor rammen av 
Ruters virksomhet og pris- og billettsystem 
må legges ut på anbud, eventuelt sammen 
med øyefargene. Under forutsetning av at 
båtene er av tilsvarende type, ligger det 
åpenbare synergieffekter ved felles utlysning.  
I praksis betyr dette at båtene til Bygdøy og 
Fornebu bør være av samme type som den 
minste av øyefargene. Det gjør også tilbudet 
mer robust ved eventuell utfall av en båt, og 
det gir muligheter for lengre sesong og 
dermed økt utnyttelse av betydelige 
investeringer i nye båter.     
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Over: Mulige destinasjoner for en museumsbåt i havnebassenget, lagt opp som ”hopp-på-hopp-av”.  
Under: Eksempel på et helårs ruteopplegg i Fjordbyen.  
 
Linje 1 

Linje 2 

j  g
Rådhusbrygga Nasjonalmuseet 09:00 +00 18:00 19:00 +00 23:00
Vippetangen Akershus festning 09:04 +04 18:04 19:04 +04 23:04
Bjørvika Operaen og biblioteket 09:08 +08 18:08 19:08 +08 23:08
Bispevika Kulturhistor isk musesum 09:11 +11 18:11 19:11 +11 23:11
Kongshavn Alnaelvens ut løp 09:15 +15 18:15 19:15 +15 23:15
Hovedøya Klosterruinene 09:20 +20 18:20 19:20 +20 23:20
Rådhusbrygga Nasjonalmuseet 09:30 +30 18:30 19:30 +30 23:30
Tjuvholmen Astrup Fearnley museet 09:34 +34 18:34 19:34 +34 23:34
Filipstad Fergeterminal 09:37 +37 18:37 19:37 +37 23:37
Dronningen Folkemuseet 09:42 +42 18:42 19:42 +42 23:42
Bygdøynes Fram og Sjøfar tsmuseet 09:47 +47 18:47 19:47 +47 23:47
Rådhusbrygga Nasjonalmuseet 09:57 +57 18:57 19:57 +57 23:57

 

  

  

 
 

  
 

          
          

 

 
  

 
 

  

  

 
Rådhusbrygga Nasjonalmuseet 09:15 +15 18:15 19:15 +15 23:15
Dronningen Folkemuseet 09:25 +25 18:25 19:25 +25 23:25
Bygdøynes Fram og Sjøfar tsmuseet 09:30 +30 18:30 19:30 +30 23:30
Filipstad Fergeterminal 09:35 +35 18:35 19:35 +35 23:35
Tjuvholmen Astrup Fearnley museet 09:38 +38 18:38 19:38 +38 23:38
Rådhusbrygga Nasjonalmuseet 09:45 +45 18:45 19:45 +45 23:45
Hovedøya Klosterruinene 09:52 +52 18:52 19:52 +52 23:52
Kongshavn Alnaelvens ut løp 09:57 +57 18:57 19:57 +57 23:57
Bispevika Kulturhistor isk musesum 10:01 +01 19:01 20:01 +01 24:01
Bjørvika Operaen og biblioteket 10:04 +04 19:04 20:04 +04 24:04
Vippetangen Akershus festning 10:08 +08 19:08 20:08 +08 24:08
Rådhusbrygga Nasjonalmuseet 10:12 +12 19:12 20:12 +12 24:12

s = Seiles bare i perioden 1. juni - 31. august
x = Seiles bare i perioden 1. mai - 30. september
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5A 
Ren turisttrafikk  
Trafikk til øyene i Vestfjorden, Oscarsborg, 
charterlinjer og eventuelt andre kommersielle 
forbindelser som del av Ruters nettverk 
 
Ruter ser muligheter for kundene i et 
samarbeid med aktører som driver eller vil 
drive rutetrafikk på ren kommersiell basis 
innenfor ruteområdet, men som ikke er en 
naturlig del av Ruters oppdrag. Et slikt 
samarbeid må skje innenfor rammen av en 
likebehandling. 
 
Skjærgården utenfor Sandvika  
Sandvika Fjordturer AS betjener i dag Borøya, 
Ostøya, Brønnøya og Langåra i skjærgården 
utenfor Sandvika med to båter i sommer-
halvåret. I 2011 var siste seilingsdag 18. 
september. Dette er et rent kommersielt 
tilbud, uten samarbeid med Ruter. Tilbudet har 
vært inkludert i tidligere SLs produkt-
portefølje, men er nå blitt rent kommersielt. 
Selskap har to båter (M/S Rigmor og 
M/S Rigfar) og tilbyr i tillegg til fergedriften 
også charterturer på fjorden, tematurer og 
operabåt i forbindelse med 
Oscarsborgoperaens forestillinger.    
 
Oscarsborg  
Mellom Sundbrygga i Drøbak og Oscarsborg 
opererer Forsvarsbygg en egen ferge for 
besøkende til det gamle festningsverket. I 
helgene trafikkeres også brygga ved Sjøtorget i 
Drøbak for lettere å betjene kundene. Dette er 
et rent kommersielt tilbud i regi av 
Forsvarsbygg og uten samarbeid med Ruter. 
Billettprisene er forholdsvis høye. 
 
I tillegg opererer A/S Ferjeselskapet Drøbak – 
Hurum – Svelvik rundturer Drøbak – Sætre – 
Håøya – Oscarsborg – Drøbak ni helger i 
skolenes sommerferie. Også dette er et isolert 
og rent kommersielt tilbud. 
 
I tillegg har Norled benyttet en av sine ferger 
på strekningen Aker brygge – Oscarsborg i 
forbindelse med Oscarsborgoperaens 
forestillinger. Også dette tilbudet har vært 
utenfor Ruters kontrakts- og samarbeids-
modell.  

Rutetrafikk på innlandsvassdrag  
Et eksempel på tilbud i innlandsvassdrag er 
M/S Øyeren som kjører i rute på safari i Øyeren 
naturreservat.  
 
Chartermarkedet 
Flere private selskaper organiserer utleie av 
båter for rundturer på fjorden, som 
chartervirksomhet på kommersiell basis. 
Mange har Oslo som hjemmehavn. Standarden 
på båtene varierer sterkt. Aktørene opererer 
vanligvis en kort sommersesong.   
 
Ruter vil normalt definere slik virksomhet som 
utenfor vårt oppdrag. Imidlertid bør det være 
aktuelt å legge til rette for at operatørene kan 
ta charteroppdrag med båter som går i trafikk 
for Ruter, forutsatt at dette ikke skjer på 
bekostning av rutetrafikken.  
 
Kommersielle muligheter på fjorden 
tilrettelagt av Ruter? 
Et spørsmål som lå til grunn for 
strategiarbeidet var om Ruter overser 
kommersielle muligheter på fjorden, i den 
forstand om kommersielle inntekter kunne 
bidra til å utvide tilbudet og/eller redusere 
tilskuddsbehovet.  
 
Vi har ikke funnet grunnlag for å foreslå nye, 
rent kommersielle tilbud. På den annen side 
kan det finnes muligheter for mellom-
løsninger, med større frihetsgrader for 
operatørene, tilleggspriser og større 
økonomisk ansvar og risiko. Tilbudet kan 
inkludere guiding og servering, selv om 
markedsundersøkelsen i kapittel 6 forteller at 
det er lunken interesse blant befolkningen for 
utvidet serveringstilbud om bord. Det er 
imidlertid ikke gjort tilsvarende sondering mot 
turister og tilreisende, og Ruter har foreløpig 
ikke lykkes med å få noen kvalifiserte 
vurderinger på dette området.   
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Foto: Eksempel på rutegående båter innenfor Ruters trafikkområde som drives i egen regi, her 
Oscarsborg II i trafikk for Forsvarsbygg.   
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7.4 Samlet vurdering 
 
En forenklet samlet fremstillinger og mulige 
tilbudsutvidelser og deres grovt anslåtte 
økonomiske konsekvenser er vist i tabellform 
på neste side. De anbefalinger og konklusjoner 
som til slutt trekkes, finnes i kapittel 9. 
 
Generelt er det vanskelig å vurdere 
ressursbruk i fritidsmarkedet og for tilbud 
som supplerer eksisterende og rimeligere og 
ofte også raskere og hyppigere tilbud med 
buss og bane. Det må legges spesielle 
betraktninger til grunn, og noen av dem kan 
være: 
 

• Merverdi for Ruters kunder generelt, 
det vil at kollektivtrafikktilbudet 
samlet sett fremstår mer attraktivt – 
mer verdi for pengene, f eks i 30-
dagersbilletten. 

 
• Oslo kommunes og Akershus 

fylkeskommunes ønsker om å 
forbedre tilgjengeligheten til fjorden 
for innbyggerne. 

 
• Tilrettelegging for reiselivsnæringen. 

 
• Utvikling av Fjordbyens kvaliteter og 

dermed Oslos og hovedstadsområdets 
attraktivitet og konkurransekraft. 

 

Ved siden av disse forholdene er det naturlig å 
se på kostnader, inntekter og tilskudd både 
absolutt og relativt. Prinsippene trukket opp i 
K2012 om normalt å unngå tilskudd på over 
80 % for det ordinære rutegående tilbudet 
burde gjelde også på fjorden. Samtidig bør 
relativt begrensede beløp kunne tilsi en 
nærmere vurdering, dersom ikke kvantifiserte 
verdier vektlegges høyt. 
 
Høyt tilskuddsnivå ved en normal Ruter-
modell kan også tilsi at en vurderer 
samarbeidsmodeller med et sterkere 
kommersielt tilsnitt, der operatøren kan tilby 
ekstra ytelser og hvor prisene kan innebære 
tillegg til vanlig pristabell. Slike modeller er 
også aktuelle ut fra en erkjennelse av at 
Ruters kompetanse på båtmarkedet, og særlig 
fritids- og reiselivsmarkedet er begrenset, og 
at også dette tilsier større ansvar, risiko og 
muligheter for operatøren. 
 
På bakgrunn av de vurderingene som det her 
kort er redegjort for, har vi i tabellen markert 
ved skyggelegging de tiltakene som det kan 
være aktuelt å utrede nærmere. Mørkest 
skyggelegging gjelder tiltak hvor en mer 
kommersiell modell tenkes lagt til grunn. 
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Oversikt. Vurderte tilbudsutvidelser 
 
Tilbudsutvidelse  Økt 

kostnad 
Økt 

inntekt 
Økt 

tilskudd 
Andel 

tilskudd 
1A Bedre tilbud til øyene 
 
 

Terminal Rådhusbrygga 
Dagens ferger 
Nye ferger 

 
5 mill kr 

15 mill kr 

 
3 mill kr 
3 mill kr 

 
2 mill kr 

12 mill kr 

 
40 % 
80 % 

1B Hurtigbåt Fornebu 
 
 

Nesoddtangen-Fornebu-
Lysaker 

7 mill kr 2 mill kr 5 mill kr 71 % 

1C Økt kapasitet og 
frekvens hurtigbåt (1B) 
 

Nesoddtangen-Fornebu-
Lysaker 20 min frekvens 
normal driftstid 

45 mill kr 2 mill kr 
? 

43 mill kr 96 % 

1D Økt kapasitet og 
frekvens hovedsamband 
 

30 min grunnrute, 15 
min rushrute Nesodd-
tangen-Aker brygge  

35 mill kr 15 mill kr 20 mill kr 57 % 

2A Hurtigbåt Drøbak 
 
 

Via Nesoddens vestside 
2A og 2B vurdert samlet 
 

18 mill kr 5 mill kr 13 mill kr 72 % 

2B Fjordkryssing Drøbak-
Fagerstrand-Fjellstrand-
Slemmestad-Vollen 
2C Utvidet sommerrute 
til Drøbak og Son 
 

Ikke beregnet. Basert på 
utnyttelse av ledig kap. 
og lav periodekortandel 

    

3A Sommerruter Huk, 
Ingierstrand, 
Hvervenbukta 

Kan eventuelt 
kombineres med 3B 

5 mill kr 1 mill kr 4 mill kr 80 % 

3B Sommerrute 
Husbergøya 
 

Kan eventuelt 
kombineres med 3A 

3 mill kr 0-1 mill kr 3 mill kr >80 % 

4A Fjordbyen (Ormsund-) 
Sørenga-Bygdøy 
 

Kan eventuelt 
kombineres med 4B 

10 mill kr 6 mill kr 11 mill kr 55 % 

4B Helårsrute Aker 
brygge-Fornebu 
 

Kan eventuelt 
kombineres med 4A 

10 mill kr 3 mill kr 

5A Ren turisttrafikk/ 
kommersiell trafikk 
 

Øyene i Vestfjorden, 
Oscarsborg, 
chartertrafikk 

    

 
Sum vurderte og kvantifiserte tiltak 
(med nye øyferger) 
 

 
148 mill kr 

 
38 mill kr 

 
111 mill kr 

 
75 % 

 
Tabell. Oppsummert oversikt over hovedtrekk i vurderte utvidelser av båttilbudet. 
Det gjøres oppmerksom at enkelte overslag er svært usikre, og spesielt gjelder dette inntektene, da 
datagrunnlaget for å analysere båttrafikkens potensial er svakt. Tabellen bør imidlertid gi en 
indikasjon av størrelsesordener, som grunnlag for å ta stilling til eventuell nærmere utredning. 
Ruter anbefaler at en går videre med tiltak markert med skyggelagte celler. Den mørkeste 
skyggeleggingen forutsetter samarbeidsmodeller med større kommersielt tilsnitt.  
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8 Nye kontraktsformer  
 
 
8.1 Eierskap og finansiering.  
Båttrafikken er kapitalintensiv, for så vidt på 
linje de skinnegående transportmidlene. For 
metro og trikk er dette en av grunnene til at 
finansiering og eierskap/forvaltning av 
vognparken er lagt til et eget selskap. Vognene 
kan ha et teknisk/ økonomisk levetid på 30 år, 
og for T-banen utgjør vognleien ca. 30 % av 
driftskostnadene. Spesielt ved 
konkurranseutsetting vil skipsflåten, og 
eventuelt tilsvarende for vognparken, være en 
strategisk ressurs, som det er gunstig at 
bestilleren har til disposisjon. Der vognene 
eller båtene i praksis er bundet til aktuell 
infrastruktur (som Oslos metrovogner) eller 
trafikkoppdraget (som Nesoddbåtene), er 
alternativet til at bestiller sørger for materiell, 
at kontraktsperioden er svært lang. 
 
De aller fleste fergesamband i Norge er 
kombinerte bil- og passasjerferger. De rene 
passasjerfergene er svært små, og Nesodd-
båtene har en trafikkmengde som er uten 
konkurranse blant de rene passasjer-
sambandene. Båtene har dermed i praksis 
neppe noen alternativ anvendelse i Norge, og 
det vil antakelig være vanskelig å finne ny bruk 
for slike båter som er spesialtilpasset 
Nesoddsambandet også utenlands. Dette er 
hovedbegrunnelsen for at SL i sin tid etter 
anbud inngikk en svært langvarig avtale. 
Avtalen gjelder i 15 år fra 2009, med opsjoner 
på 2x5 år. Maksimal varighet kan følgelig være 
25 år, som noenlunde kan samsvare med 
teknisk/ økonomisk levetid, eventuelt 
representert ved at betydelig reinvestering/ 
oppgradering.  
 
Langvarige avtaler, opp mot 25 år, kan være 
gunstig ut fra hensyn til markedsinvestering 
og opparbeidelse av lokal erfaring. På den 
annen side kan slike avtaler også være en 
sperre mot dynamikk og kreativitet, og gjøre 
det praktisk vanskelig å gjennomføre større 
tilbudsendringer og rette opp leveransesvikt 
mv.  
 
Konkurransereguleringen, med rammer gitt 
gjennom EØS, gir i tillegg en formell 
begrensning, som kan være utfordrende. 
Avtalelengder på 25 år er i overkant av det 
normalt aksepterte, og kan antakelig uansett 
tilsi en konsesjons-konkurranse, slik det blant 
annet er gjort for T-banen i Stockholm. 

 
Tilsvarende problemstillinger gjelder for 
øyfergene, men i mindre skala. 
 
Ruter vurderer det som naturlig at en 
gjennomfører en nærmere utredning av 
muligheter og konsekvenser ved at Oslo 
Vognselskaps virksomhet utvides til også å 
omfatte båter, og i hvert fall båter som 
skreddersys til oppgaver i Ruters 
trafikkområde. En slik utvidelse bør kunne 
vurderes uavhengig av vognselskapets 
organisatoriske tilknytning, men illustrerer 
behov for en regional løsning også på dette 
området. 
 
8.2 Incitamenter.  
Incitamentskontrakter skal bidra til at 
operatørene innen sine ansvarsområder setter 
kundenes ønsker og behov i sentrum, med 
flere og mer fornøyde kunder som strategisk 
mål. Dagens avtaler har sterk knytning til 
kvalitet og kundetilfredshet, og dette er 
elementer vi fortsatt ønsker å ha i avtalene.  
 
I nye konkurranser vil Ruter utvikle metoder 
som kan gi bonus/malus på trafikkutvikling 
som kan knyttes til operatørens leveranser, 
men vel å merke uten at det skal gå på 
bekostning av nettverkstankegangen eller gi 
uønskede konkurranseflater.  
 
Dagens busskontrakter inneholder 
incitamentsavtaler som utgjør fra 2,5 – 8 % av 
kontraktens årlige verdi. Ruter legger opp til at 
en stadig større del av kontraktens verdi skal 
være knyttet til incitamentsavtale.  
 
Særlig i geografisk noenlunde isolerte 
områder, hvor operatørens ytelser har 
begrenset påvirkning på resten av Ruter-
nettet, ønsker vi å prøve nye modeller. 
Innenfor rammer definert i overordnet 
trafikkplan, kan operatørene få større frihet til 
å utforme det detaljerte rutetilbudet. 
Tilsvarende gjelder mulighet til å tilby 
alternative miljøløsninger og spesielle service- 
og markedstiltak. I slike områder kan også en 
del av godtgjørelsen søkes knyttet til utvikling i 
antall passasjerer og billettinntekter. 
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8.3 Øyfergekontrakten 
I forbindelse med den forestående 
konkurranseutsettingen av øyfergetrafikken 
bør det derfor vurderes bruk av bruttokontrakt 
med sterke incitamenter eller en 
nettokontrakt med større frihet for operatøren 
enn det som er vanlig i Ruters øvrige 
kontrakter. Friheten kan omfatte det å utforme 
rutetilbudet (ruteplanen) innenfor visse 
rammer gitt av oppdragsgiver. Ruter bør i 
konkurransegrunnlaget stille funksjonskrav til 
materiell og overlate til tilbyderne å tilby 
alternative miljøløsninger. 
 
Det haster med å gjennomføre anbud på 
øyfergetrafikken. Anbudet bør basere seg på at 
ny øyfergeterminal er bygd på Rådhusbrygga, 
siden overfartstidene er forskjellige fra det 
som gjelder for Vippetangen.    
 
 
 

For at dette skal kunne la seg gjennomføre 
kreves denne tidsplanen: 

- Besluttet trafikkplan sommeren 2012 
- Konkurransegrunnlag foreligger 

høsten 2012.  
- Tildeling av kontrakt våren 2013 
- Eventuell bygging av nye ferger: 

Minimum 2 år.  
- Oppstart nytt ruteopplegg og flytting til 

Rådhusbrygga våren 2015. 
 
Det er anslått at byggetid av nye båter er ca. to 
år og at dette arbeidet vil kunne starte opp 
umiddelbart etter kontraktsinngåelse. I den 
samme perioden vil det også pågå bygging av 
øyfergeterminalen på Rådhusbrygga og 
nødvendige forbedringsarbeider av bryggene 
på øyene for at også disse skal tilfredsstille 
kravene til universell utforming.   
 
Kortere prosess er neppe fornuftig.  
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9 Konklusjon  
 
Ruter vil utvikle båttilbudet for produktene: 
• Nesoddbåten 
• Øybåten 
• Bybåten 
• Turistbåten 
• Fjordbåten 
Tilbudet vil dels være en videreutvikling av 
dagens tilbud, og dels vil vi gå inn på nye 
områder.  
 
Anbefalingene nedenfor skal gi grunnlag for å 
ta stilling til nærmere utredning, og denne 
rapporten tilfredsstiller verken reelt eller 
formelt kravene til en eventuell konseptvalg-
utredning (KVU). 
 
9.1 Videreutvikling av dagens tilbud 
Ruter vil utvikle båttilbudet med utgangspunkt 
i de strategiske føringene i K2012, som lettere 
bearbeidet og mer konkretisert innebærer: 
 
Nesoddbåten. På Nesodden har båtene til dels 
avgjørende betydning for mobiliteten for de 
aktuelle brukerne, da bilbruk betyr betydelige 
omveier til og fra Oslo og store deler av 
regionen for øvrig. Samtidig har Nesodden et 
pålitelig båttilbud og et veletablert samspill 
mellom båt og buss, og ingen kommuner i 
Akershus har høyere kollektivandel. Det finnes 
dessuten et potensial for ytterligere fortetting 
og lokalisering av nye boliger i attraktive 
bomiljøer langs kollektivaksene. Båten har en 
betydelig rolle i Nesoddens identitet og kultur 
– verdier som Ruter vil ta vare på og utvikle, 
parallelt med modernisering og effektivisering. 
 
Ruter ønsker fortsatt konsentrasjon om 
hovedsambandet mellom Nesoddtangen og 
Aker brygge, med pålitelig korrespondanse 
med buss langs Nesoddens vest- og østside. 
Med nye båter etter konkurranseutsetting, 
samt med oppgradert terminal på 
Nesoddtangen, har sambandet fått et 
kvalitets- og miljøløft. 
 
For å møte markedsmuligheter og 
etterspørsel bør frekvensen i grunnruten 
mellom Nesoddtangen og Aker brygge søkes 
økt, med tilsvarende styrking av 
korresponderende busslinjer. 
Gjennomføringstidspunkt må tas opp i 
kommende rulleringer av Ruters økonomiplan, 
sett i sammenheng med nødvendig 
tilskuddsøkning. 
 

Rushtidsforbindelsen med hurtigbåt mellom 
Nesoddtangen og Lysaker bør etter hvert også 
betjene Fornebu via Rolfsbukta, parallelt med 
at man utreder markedsgrunnlaget for trafikk 
også utenom rushtidene. Dette vil i tilfelle gi 
bedre utnyttelse av de betydelige kapital-
kostnadene som er bundet i båtene.  
 
Øybåten. Øyene Hovedøya, Lindøya, 
Nakholmen, Gressholmen, Bleikøya og 
Langøyene betjenes i hovedsak som nå, men 
med osloterminal på Rådhusbrygga ved siden 
av nesoddbåtene. Denne flyttingen kan 
forventes å ville gi en etterspørselsvekst på 
10–20 %. Langøyene betjenes bare i 
sommermånedene. Denne forbindelsen kan 
også vurderes utvidet til å omfatte Husbergøya 
med en frekvens som er tilpasset økt 
attraktivitet etter oppgradering med bedre 
tilrettelegging for friluftsaktiviteter i regi av 
Oslo kommune. 
 
 
9.2 Nye utviklingsmuligheter for båttrafikken.  
Båt gir køfrie reisemuligheter og erfarings-
messig fornøyde kunder. I noen sammen-
henger, og særlig i sommersesongen, har 
båttrafikken også et marked innenfor fritid, 
turisme og underholdning. Disse mulighetene 
ønsker Ruter å ta tak i. Utfordringene er særlig 
at høye kapital- og drivstoffkostnader gjør båt 
vesentlig dyrere enn buss, selv om det ikke 
kreves særskilte investeringer i «kjøreveien». 
Miljøbelastningen er også større.  
 
Fjordbyens sentrale plass i Oslos byutvikling 
gjør områdene langs fjorden mer tilgjengelige, 
attraktive og markedsmessig viktigere for 
kollektivtrafikken. Markedsutviklingen 
omfatter så vel bosatte og næringsliv som 
fritids- og turisttrafikk. De tunge, ordinære 
trafikkstrømmene betjenes best landbasert, 
blant annet fordi dette gir bedre tilknytning til 
øvrig kollektivtrafikk og byen innenfor 
Fjordbyen. Men båt vil være et interessant 
supplement, og kan bidra til å bygge opp om 
Fjordbyens ønskede omdømme. 
 
Det er gjort og gjøres store investeringer i 
Fjordbyen. Tilskuddsbehovet for en båtfor-
bindelse vil antakelig utgjøre størrelsesorden 
en promille av de årlige avskrivningene. 
Investorene bør kunne se seg tjent med å bidra 
til å finansiere en verdiøkende båtrute. 
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Pris. Deler av et utvidet båttilbud, som ikke er 
begrunnet ut fra hensyn til funksjonsdyktighet, 
mobilitet og miljø, kan, innenfor rammen av 
Ruters billettsystem, ha tilleggspriser, f eks 
ved en ekstra sone. Hensikten er å redusere 
tilskuddsbehovet til akseptabelt nivå, eventuelt 
slik at tilbudet ikke er tilskuddskrevende.  
 
Ruter vil med dette utgangspunktet konkret 
utrede, vurdere og ta stilling til tre 
tilbudsutvidelser rundt konseptene 
 

• Bybåten 
• Turistbåten 
• Fjordbåten 
 
Bybåten: Forbindelse Operaen – Sørenga – 
Vippetangen – Aker brygge – Tjuvholmen – 
Bygdøynes - Huk (-Fornebu/Rolfsbukta). Dette 
tilbudet vil inkludere strekningen for dagens 
bygdøyferger. Det tas i utgangspunktet sikte på 
helårsdrift, men frekvensen vil variere med 
årstid og mellom delstrekninger. Markedet 
sydover mot Ormsund bør også vurderes. 
 
Turistbåten: Rundtur Rådhusbrygga – 
Bygdøynes – Nesoddtangen (-Husbergøya) – 
Ingierstrand – Hvervenbukta – Hovedøya – 
Rådhusbrygga. Tilbudet vil i tilfelle gjelde i 
sommermånedene og kan inkludere guiding 
og enklere servering. Det tenkes et hopp-på-
hopp-av-opplegg, som innebærer at tilbudet 
også er godt tilrettelagt for badetrafikk mv. 
 
Tilbud for badetrafikk til Hvervenbukta og 
Ingierstrand gis fortsatt også med badebuss 87 
fra sentrum, eventuelt også gjenopprettet 
tilbud via Hauketo. 
 
Fjordbåten: I sommermånedene tilbys båt til 
bryggene langs Nesoddens vestside, 
Oscarsborg, Drøbak og Son. Videreføring og 
utvikling av dette tilbudet kan vurderes i en 
mer kommersiell sammenheng, samordnet 
med øytrafikken i Oslo.  
 
Dagens helårsforbindelse mellom Aker brygge 
og Vollen/Slemmestad inngår i fjordbåt-
konseptet. I samarbeid med Asker og  
Røyken kommuner bør markedsgrunnlaget for 
hurtigbåtruten styrkes gjennom samordnet 
areal- og transportplanlegging og annen aktiv 
tilrettelegging. 
 
Helårsforbindelse mot Fagerstrand og Drøbak 
anbefales ikke, da tilskuddsandelen for et 
attraktivt tilbud vil bli urimelig høy. I stedet 
satses det på en kvalitet søkning i 
busstilbudet. 

9.3 Miljøløsninger 
Naturgass vurderes erstattet av biogass på 
dagens nesoddferger. Ved kommende 
flåtefornyelser vurderes også elektrisk drift, 
og dette kan sannsynligvis først være aktuelt 
for øyefargene og eventuelle nye linjer knyttet 
til Fjordbyen og fritids- og turisttrafikk i 
havnebassenget i Oslo. 
 
9.4 Godstransport 
På bakgrunn av arbeidet med å flytte 
øyfergeterminalen fra Vippetangen til 
Rådhusbrygge 4 må det vurderes å gi et bidrag 
til en separat godstransport til øyene. 
Øyfergene frakter i dag varer til butikken på 
Lindøya, byggematerialer og møbler til 
hytteeiere og bagasje for småbåteiere med båt 
på Hovedøya. Dette er godstrafikk som ikke er 
ønsket sendt over Rådhusbryggene. 
 
9.5 Brygger og båter 
Ut fra hensyn til så vel kompetanse som 
finansieringsevne vurderer Ruter det som 
naturlig at Oslo Havn så langt det er mulig tar 
ansvar for de bryggene som i dag forvaltes av 
private eller Oslo kommune ved Bymiljøetaten. 
 
For Nesoddbåten og Øybåten bør det utredes 
om de kapitalkrevende investeringene i en 
tilpasset flåte i fremtiden kan skje gjennom 
Oslo Vognselskap. Dette muliggjør normale 
kontraktsperioder, frigjort fra båtene teknisk/ 
økonomiske levetid. Standardferger tilpasset 
tilsvarende bryggestandard vil gi fleksibel bruk 
i hverdags- og fritidstrafikk. 
 
9.6 Kontraktsformer 
Som bidrag til ønsket kvalitetsutvikling og 
kundeoppslutning ønsker Ruter en økt grad av 
incitamenter i fremtidige kontrakter – på minst 
10 % av kontraktssummen. 
 
For de nye konseptene Turistbåten og 
Fjordbåten, og kanskje Bybåten, bør det 
vurderes en løsning hvor operatøren også har 
et betydelig inntektsansvar, en tilnærmet 
nettokontrakt. Samtidig bør prisene kunne ha 
tillegg til ordinær Ruter-pris, eventuelt løst 
ved at alle båtlinjene går over to soner. 
 
I den videre anskaffelsesprosessen vil Ruter 
søke å klarlegge interessen hos aktuelle 
operatører for å gå inn på de nye konseptene 
som skissert. For Øybåten igangsettes en 
umiddelbar anskaffelsesprosess med en kort 
tidshorisont som en midlertid løsning basert 
på dagens båter, som etter avtale kan stilles til 
disposisjon for Ruter som bestiller. 
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