
Ruterrapport 2014:4

Ruters miljøstrategi
2014–2020



Ruters miljøstrategi 2014–20202

Layout: Truls Lange, Civitas

Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS

August 2014



Ruters miljøstrategi 2014–2020 3

 Innhold 3

1 Dette dokumentet 5

2 Rammer og forankring 6

3 Å ta trafikkveksten kollektivt er viktigst 8

4 Kun kjøre på fornybar energi 10

5 Redusere energiforbruket 16

6 Minimere støy og vibrasjoner 18

7 Minimere lokale utslipp til luft 20

8 Ha miljøbevisste kunder med på laget 22

9 Være i front 24

10 Samsvar mellom liv og lære 26

 Miljøbegreper og ordliste 28

 Kilder og henvisninger 31

 
Innhold



Ruters miljøstrategi 2014–20204



Ruters miljøstrategi 2014–2020 5

1 Dette dokumentet

1 
Dette dokumentet

Hensikt og bruk
Hensikten med Ruters miljøstrategi er å vise hvorfor 

og hvordan vi skal oppnå våre miljømål frem mot 2020. 

Miljøstrategien setter retningen og rammene for vårt 

langsiktige miljøarbeid, og skal brukes i alle prosesser 

internt i Ruter. 

Den skal også bidra til å informere våre eiere, kunder, 

allmennheten og egne medarbeidere. 

Ruter har også ambisjon om å vise vei for andre 

kollektivtrafikkbedrifter på miljøfeltet, både i Norge og 

internasjonalt. 

Tidsperspektiv
Miljøstrategien omfatter vårt miljøarbeid fra 2014 til 

2020. Den vil normalt bli revidert hvert 4. år, og denne 

utgaven erstatter Ruters miljøstrategi 2010–2013 

(Ruterrapport 2009:14). 

Miljøstrategien forholder seg til to tidsperspektiv:

• Lang sikt: 6 års horisont (2020) for å sikre langsik-

tighet i arbeidet.

• Kort sikt: En årlig handlingsplan knyttet til Ruters 

miljøledelsesystem og budsjettprosess.

Referanseår
Ruter ble etablert i 2008. Året før etableringen, 2007, er 

derfor satt som referanseår der ikke annet er spesifisert. 

Fra 2007 til 2013 har utviklingen vært positiv. Mens 

antall reiser og antall personkilometer har økt vesentlig, 

har de skadelige utslippene gått ned. 

Miljøstrategiens mål og innsatsområder
I forkant av revisjonen av tidligere miljøstrategi er det 

foretatt en kartlegging og vurdering av alle Ruters 

miljøaspekter. De ulike miljøaspektene ble prioritert og 

speiles i våre miljømål. Disse miljømålene er listet opp på 

side 7, og er nærmere drøftet i kapitlene 3–10. 

Miljøarbeidet i Ruter retter seg mot tre hovedom-

råder:

• Samfunn: Ruter har en viktig rolle i samfunnet som 

aktiv deltager i utvikling av en miljøvennlig kollektiv-

trafikk. Ruter har også en viktig rolle i å øke bevisst-

heten rundt miljøspørsmål.

• Operasjonelt: Ruter bestiller kollektivtrafikk fra 

operatørene. Driften av kollektivtrafikken vi bestiller 

skal skje så miljøvennlig som mulig. 

• Internt: Ruters direkte påvirkning på miljøet av vår 

egen, interne virksomhet – planlegging, bestilling og 

markedsføring av kollektivtrafikk. Denne delen retter 

seg mot oss selv og alle medarbeidere.

Ruters utfordringer og muligheter er knyttet til følgende 

prioriterte innsatsområder:

Samfunn
• Minimere miljøpåvirkningen fra persontransport i 

Oslo og Akershus

• Kommunikasjon og kompetanse i samfunnet

• Finansiering, innovasjon og utvikling

Operasjonelt
• Klimagasser

• Energiforbruk

• Støy og vibrasjoner

• Svevestøv og NOX

Internt
• Kommunikasjon og kompetanse hos ledelse og 

ansatte

• Arbeids- og tjenestereiser

• Avfall, energiforbruk og materialforbruk

Avgrensning mot andre miljøutfordringer
Miljøstrategien omfatter de prioriterte innsatsområdene 

som er nevnt ovenfor, og dekker dermed ikke alle miljø-

utfordringer som Ruter står overfor. 

Spørsmål som for eksempel gjelder visuelt miljø, 

bymiljø, infrastruktur- og arealutvikling omtales og 

behandles nærmere i andre Ruterdokumenter.

Ord og miljøbegreper
Både i miljøfaget generelt og i denne strategien er det 

nødvendig å bruke en del begreper og ord som alle 

kanskje ikke er like godt kjent med. Bakerst i dokumentet 

er det forklaringer på de mest aktuelle av disse. 
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Rammer og forankring

Ruters miljøarbeid tar utgangspunkt i internasjonale, 

nasjonale og lokale føringer og krav.

Internasjonalt
Kyoto-protokollen setter tak på industrilandenes utslipp 

av klimagasser, og hvert enkelt industriland har fått en 

utslippskvote. Størrelsen er basert på landets utslipp i 

1990. 

Norge deltar i tillegg i EUs kvotehandelssystem. Store 

deler av regelverk og krav på miljøområdet er felles 

innenfor EØS-området. 

Nasjonalt
Norge har skjerpet sin Kyoto-forpliktelse med 10 %. 

I tillegg har Norge et nasjonalt klimamål om å være 

karbonnøytralt innen 2050. 

Innen 2020 skal Norge kutte sitt totale klimagassut-

slipp tilsvarende 30 % av utslippsnivået vi hadde i 1990. 

Dette betyr at det skal gjennomføres utslippsreduksjoner 

på 12–14 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, 

ifølge Klimakur 2020. 

Kollektivtransport er et verdifullt bidrag til en 

bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom et bredt klima-

forlik i Stortinget er det satt som mål at veksten i person-

transporten i storbyområdene skal tas med kollektiv-

transport, sykkel og gange. Det skal utarbeides en egen 

strategi for biogass, spesielt for å utvikle verdikjeden 

for andregenerasjons biodrivstoff. Kollektivtransporten 

skal få økt støtte de kommende årene, blant annet har 

belønningsordningen for kollektivtrafikk blitt styrket. 

Midler fra denne ordningen tildeles på basis av tiltak som 

begrenser biltrafikken og får flere til å gå, sykle eller ta 

kollektivtrafikk i storbyene. 

Oslo og Akershus
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er Ruters 

eiere. Begge har vedtatt ambisiøse miljømål og miljøstra-

tegier. 

Oslo kommune har satt som mål at klimagassut-

slippene skal halveres innen 2030. Kommunen har i 

tillegg vedtatt en handlingspakke for bedre luftkvalitet 

og et byøkologisk program. Dessuten har kommunen 

satt som mål at alle busser skal være av Euro VI-klasse 

i 2020.

Akershus fylkeskommune har et mål om at utslippene 

fra transport skal reduseres med 20 % innen 2030.

Begge eierne trekker frem to sentrale tiltak; 

Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert transport, 

og det skal benyttes fornybar energi. Oslo kommune har 

presisert at kollektivtrafikken kun skal benytte fornybar 

energi i 2020. I 2014 vedtok eierne en strategi for tidlig 

innfasing av hydrogendrivstoff. 

K2012 – Ruters strategiske kollektivtrafikkplan
I 2011 la Ruter frem sin strategiske kollektivtrafikkplan, 

K2012.Den beskriver Ruters samlete strategi for 

utviklingen av kollektivtrafikken i Oslo og Akerhus de 

kommende 50 årene. 

På miljøfeltet er hovedpunktene her:

• Viktigst: Økt kollektivandel

• Nest viktigst: Miljøriktig trafikkproduksjon

• Fossilfri innen 2020

• Miljøsertifisering og miljøkrav.  

Ruters miljøpolicy
En av selskapets kritiske suksessfaktorer er miljøvennlig 

drift, og dette er uttrykt i vår virksomhetsidé. Ruters 

miljøpolicy: 

«Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtran-

sport og skaper et pulserende hovedstadsområde. Ruter 

arbeider for å bli bedre på miljøområdet, det er noe vi 

stadig har i tankene og gjør i handling. Ruter følger eller 

overoppfyller de lover og krav som styrer virksomheten.» 

Ruters rolle og handlingsrom
Ruter er en administrativ virksomhet som først og fremst 

påvirker miljøet gjennom kjøp av kollektivtrafikktje-

nester. Handlingsmulighetene knytter seg derfor særlig 

til hvilke krav Ruter stiller i kontraktene ved innkjøp av 

disse tjenestene. 

Sporveien er eier av skinnene for trikk og T-bane. 

Oslo Vognselskap AS eier vognene. Sporveien Trikken AS 

og Sporveien T-banen AS er operatører av henholdsvis 

trikk og T-bane og med disse selskapene har Ruter 

fremforhandlede avtaler. Gjennom disse avtalene legger 

Ruter føringer for miljøarbeidet for trikk og T-bane. Ruter 

stiller også miljøkrav i bussanbudene og i kontrakt med 

bussoperatørene. 
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Ruters miljømål

• Ta veksten i motorisert trafikk.

• I 2020 skal Ruter kun bruke fornybar energi til 

framføring av alle transportmidler.

• Ruter skal redusere energiforbruket per passa-

sjerkilometer med 30 % innen 2020.

• I 2020 skal alle Ruters bybusser ha et støynivå 

på maks 77dBA. 

• Alle Ruters bybusser skal tilfredsstille Euro VI 

i 2020.

• Ruter skal øke bevisstheten i samfunnet rundt 

Ruters miljøarbeid og miljøfordeler ved kollek-

tivtrafikken. 

• Ruter skal delta i og støtte utviklingsprosjekter 

og forskningsarbeid som bidrar til økt miljøkva-

litet for kollektivtrafikken i Norge. 

• Ruter skal ha ledere og medarbeidere med god 

miljøkompetanse.

• Ruter skal redusere sin miljøbelastning fra all 

virksomhet på kontoret. Det vil si en reduksjon i 

elforbruk på 20 % og 25 % i papirforbruk, samt 

øke til 50 % kildesortering fra 2013 til 2020.

Endringer 2008–2013
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Å ta trafikkveksten kollektivt er viktigst

MÅL
• Ta veksten i motorisert trafikk.

RUTER VIL 
• Øke kapasiteten i kollektivtrafikknettet. 

• Utforme kollektivtrafikktilbudet slik at det er 

attraktivt for folk å reise kollektivt. 

• Legge til rette for og påvirke hvor og hvordan 

utbygging bør skje for at den best mulig kan betjenes 

av kollektivtrafikk.

Miljøhensynet er ett av de de to hovedbegrunnelsene for å 

drive kollektivtrafikk og derfor også for Ruters eksistens.  

Ruters viktigste bidrag til miljøet er å legge til rette for 

en utvikling der en stadig større del av de motoriserte 

reisene skjer kollektivt. Det er også bred politisk enighet 

om at kollektivtrafikken skal ta den motoriserte trafikk-

veksten. 

Ved å lykkes med dette i hovedstadsområdet, kan 

Ruter gi et betydelig bidrag til reduserte klimagassut-

slipp – også i nasjonal sammenheng. 

Hvor står vi i 2013?
Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk 

vekstperiode. Antall reiser har økt med over 20 % siden 

2008. Sammenholdt med bilbruk vinner kollektivtra-

fikken markedsandeler, og kollektivandelen av motori-

serte reiser er nå 46 % i Oslo og 33 % for regionen 

samlet. 

Sterk befolkningsvekst
Frem til 2030 ventes en befolkningsøkning i Oslo og 

Akershus på over 30 %, ca. 350 000 personer. I et 

50-årsperspektiv, frem mot 2060, vil regionen ha opp i 

mot 2,5 millioner innbyggere. Nye 750 000 ventes i Oslo 

og Akershus alene, noenlunde jevnt fordelt mellom Oslo 

og Akershus. 

Krever betydelig kollektiv kapasitetsøkning
Skal kollektivtrafikken ta veksten i motorisert trafikk, gir 

det ca. 400 millioner reiser i 2020, 530 millioner reiser i 

2030 og ca. 800 millioner i 2060, mot ca. 300 millioner i 

dag. I 2030 vil årlig klimagevinst ved at kollektivtrafikken 

tar veksten, være ca. 0,5 millioner tonn CO2 per år.

For å klare dette må Ruter arbeide for å legge til 

rette for nær en fordobling av antall reiser i 2030 og en 

tredobling i 2060.

K2012 – utviklingen for kollektivtrafikken til 2060
Ruters plan K2012 (Ruter 2011) redegjør for hvordan Ruter 

vil utvikle kollektivtrafikktilbudet og dermed også bidra 

til å nå målet om å ta veksten. Betydelige investeringer i 

infrastruktur, vedlikehold og fornyelse er nødvendig. 
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Viktige tiltak er å øke kapasiteten, for eksempel ved å 

bygge nye baner som Fornebubanen og ny T-banetunnel 

gjennom Oslo. Samhandling med jernbanen står sentralt 

for å få større andel av reisene over på skinner. 

Utvikle trafikktilbudet på en miljøeffektiv måte
Ruters Prinsipper for linjenettet (Ruter 2011) peker på 

at det er fornuftig å samle ressursene og gi et godt 

tilbud der det er mange som reiser, og gi et tilpasset 

tilbud der det er få. Busslinjer med dårligere belegg 

enn ca. 5 passasjerer i gjennomsnitt  per avgang bør 

vurderes nedlagt, da tomme busser ikke er miljø-

vennlige. Eventuelt kan de erstattes av bestillingstrafikk. 

Miljømålene kan med andre ord stedvis komme i konflikt 

med målet om at alle skal ha et godt tilbud. 

Det er viktig med en balanse mellom effektivitet, 

lønnsomhet og miljøhensyn. Effektivisering og optimali-

sering av linjenett og trafikktilbud er et bidrag til dette. 

Kollektivtrafikkorientert arealbruk
For å kunne ta den motoriserte trafikkveksten, er det helt 

avgjørende med en kollektivtrafikkorientert arealbruk. 

Det innebærer utbygging med konsentrasjon om byer 

og knutepunkter som kan betjenes kollektivt på en 

attraktiv og kostnadsgunstig måte. Ruters oppgave er å 

være pådriver for en kollektivtrafikkorientert arealbruk 

gjennom å delta aktivt i arbeidet med utarbeidelse av 

arealplaner, blant annet gjennom Plansamarbeidet. Det 

er svært viktig at de prinsipper Plansamarbeidet enes 

om, følges opp. Videre har Ruter en oppgave i å spre 

kunnskap om hvilken arealutvikling som er nødvendig for 

at kollektivtrafikken skal ta veksten. 

De årlige samfunnskostnadene ved persontrafikken 

i Oslo og Akershus er i størrelsesorden 10 milli-

arder kroner for ulykker, utslipp, støy og ikke minst 

køer. Av dette står kollektivtrafikken for ca. 6 %. 

Regnet per personkilometer har biltrafikken fire 

ganger så høye samfunnskostnader. 

Kollektivtrafikken tok en stor del av trafikkveksten 

fra 2007 til 2012. Et samfunnsregnskap gjort for 

Ruter viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene 

knyttet til miljø og støy ville vært nesten 500 

millioner kroner høyere i 2012 dersom biltrafikken 

hadde tatt veksten i denne perioden. 

Kollektivtrafikkens betydning for miljøet  
i Oslo og Akershus
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Kun kjøre på fornybar energi

MÅL
• I 2020 skal Ruter kun bruke fornybar energi til 

framføring av alle transportmidler.

RUTER VIL 
• Stille krav om bruk av kun fornybar energi på alle 

transportmidler.

• Øke satsingen på biogass.

• Teste ut elektrisk drift av busser og båter. 

• Videre ha en dynamisk tilnærming til valg av type 

fornybare energibærere og teknologi. 

Hvor står vi i 2013?
I 2009 var det samlede klimagassutslippet i Oslo og 

Akershus 3,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fordelt med 

40 % fra Oslo og 60 % fra Akershus. Transportsektoren 

står for i overkant av 70 % av utslippene i de to fylkene, og 

er den sektoren der utslippene øker mest.

Siden 2008 har antall kollektivreiser økt med over 

20 %, samtidig har utslipp av fossilt CO2 fra kollektiv-

trafikken minsket, både totalt og regnet per personkilo-

meter.

I 2007 var utslippet av fossilt CO2 0,094 gram per 

personkilometer fra buss. I 2013 var utslippet 0,056 gram 

per personkilometer. 

Trikk og T-bane
Over 54 % av reisene var med trikk, T-bane eller tog i 

2013. Allerede i dag er nesten 40 % av energien som 

benyttes til kollektivtrafikken (tog ikke inkludert) 

fornybar.

Skinnegående transport har ingen direkte utslipp av 

drivhusgasser, men det er utslipp fra anleggsvirksomhet, 

vognproduksjon og vedlikeholdsarbeid. Ruter krever nå 

bruk av sertifisert fornybar elektrisk energi til driften.

Båt
Båtene står for 1 % av reisene og 10 % av det totale 

fossile energiforbruket. Båt er energikrevende og 

har således også høye utslipp av klimagasser. Særlig 

energikrevende er hurtig båter. Ruter har noen båter 

som benytter naturgass, noe som bedrer situasjonen da 

utslippene av klimagasser blir lavere enn ved båtdrift 

med diesel. De båtene som i dag kjører på flytende 

naturgass, kan bruke flytende biogass.

Hvis naturgass og diesel byttes til biogass og 

biodiesel, vil Ruters totale andel av fornybar energi-

forbruk øke med over 7 %. 

Buss
Den store miljøutfordringen knytter seg til buss. Bussene 

står for en vesentlig andel av reisene og de største 

utslippene av klimagasser. Det finnes ulike teknologier 

og drivstoff på markedet som reduserer utslippene 
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av klimagasser. Å redusere energiforbruket er også 

viktig. Ruter har tatt i bruk hybridbusser som reduserer 

utslippene opp mot 30 % og vi er godt i gang med å teste 

ut ulike drivstoff. Ved etableringen av Ruter i 2007 kjørte 

bussparken kun på fossilt drivstoff. I 2013 var 17 % av 

drivstoffet fornybart.

Frem mot 2020 må utskiftingen gå enda raskere. Vi 

trenger tilgang på bærekraftig, fornybart drivstoff, og ny 

kjøretøyteknologi. 

Biodrivstoff
Biodrivstoff er tilgjengelig på markedet i dag i form av 

biodiesel, bioetanol og biogass. Ruter har tatt i bruk alle 

tre. 

Flytende biodrivstoff produseres i dag i hovedsak fra 

landbruksprodukter. Effektene av denne produksjonen 

på klima og matsikkerhet internasjonalt er omdiskutert. 

Andregenerasjons biodrivstoff basert på celluloseholdige 

råstoff, slik som skog, er mindre problematisk. Men 

produksjon av andregenerasjons biodiesel er foreløpig 

energikrevende og kostbar. Tredjegenerasjons biodriv-

stoff basert på alger vil neppe være kommersielt tilgjen-

gelig i markedet før etter 2025 og er omfattet av stor 

usikkerhet (Avinor 2013). 

Bussleverandørene leverer i dag busser som kan 

kjøre på 100 % biodiesel (B100). Ruter benytter denne 

muligheten. 

Ruter har et økende antall biogassbusser som kjører 

på biogass produsert i regionen fra kloakk og matavfall. 

Dette er et bærekraftig drivstoff med et godt klimagass-

regnskap, bedre enn biodiesel. Oslo kommune produ-

serer snart nesten 6 millioner Nm3 biogass i året. Denne 

mengden kan dekke behovet til 240 busser. Det finnes 

kapasitet i regionen til ytterligere ca 6 millioner Nm3 

innen 2018, nok til 240 flere busser. Ruter ønsker å satse 

mer på biogassbusser. Prisen på biogass vil trolig nærme 

seg prisen på diesel, når produksjonen og konkurransen 

øker. Allerede i dag er biogassbusser nær konkurranse-

dyktige på pris. Et anbud som omfattet biogassbusser i 

2012 viste en tilleggskostnad på 7 % sammenlignet med 

dieselbusser. 

Utfordringen med biogass er tilgjengelig volum i 

fremtiden. Råstoffet er en begrenset ressurs, dersom 

man skal unngå transport over lengre avstander. Det vil 

være konkurranse om biogassen, som også er attraktiv 

til andre formål. 

Busser som benytter biodrivstoff vil normalt ha et 

høyere energiforbruk enn dieselbusser. Dette gjelder 

særlig biogassbusser og bioetanolbusser. 

Biodrivstoff vil være viktig og nødvendig for å bli 

fossilfrie i 2020. Med Euro VI standarden som trår i 

Fornybar energi

Fossil energi

Energibruk millioner kWh i 2013

Fordeling av antall reiser i 2013
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kraft i 2014 vil også lokale utslipp fra bussene bli kraftig 

redusert. 

Elektrisk drift
Elektrisitet som energibærer er utslippsfri og den er 

tilgjengelig over alt. Elektromotorer er i tillegg svært 

energieffektive, og utnytter tre til fire ganger mer av 

energien til fremdrift enn forbrenningsmotoren. Det 

forventes et kraftoverskudd i Norden fremover, noe som 

tilsier relativt lave priser. Derfor er elektrisitet som 

energibærer også i busser og båter interessant. 

Elektrisiteten kan lagres i batterier eller i form av 

hydrogengass. For å utnytte strøm som energibærer i 

busser har vi behov for ny bussteknologi. 

Den teknologiske utviklingen på dette området går 

rask. Mange bussleverandører tilbyr elektriske busser i 

dag. Hva som vil være den mest optimale energilagringen 

avhenger av transportarbeidet som skal gjøres, og mulig-

hetene for ulike typer infrastruktur. Ulike energilagrings-

former vil ha ulike styrker og svakheter, og varierende 

infrastrukturkostnader. Mye av denne teknologien er 

svært ny, og det er liten erfaring i markedet. Men, det har 

på kort tid blitt iverksatt en rekke pilotprosjekter med 

el-busser internasjonalt. Disse vil bidra med verdifull 

informasjon om løsninger og kostnader. 

Ruter vil følge utviklingen. Kostnaden for batteri er 

mer enn halvert på to år, rekkevidden øker, og ladetid 

reduseres stadig. Sintef (2013) har anslått energifor-

bruket i en el-buss som kan hurtiglades til 1,7 kwh/km. 

Ruters busspark hadde et gjennomsnittlig energiforbruk 

i 2013 på 4,5 kwh/km. Den totale energieffektiviteten til 

el-busser avhenger imidlertid i stor grad av størrelse på 

batteri – som er energiintensive å produsere – og hvilken 

ladeinfrastruktur som velges. 

Fra Hydrogenbussprosjektet har Ruter erfaring med 

hydrogen som energilagring i el-busser med brensel-

celle. Foreløpig er denne teknologien umoden og kostbar, 

men markedet tror teknologien kan være konkurranse-

dyktig i 2025–2030. Gjennom demonstrasjonsprosjektet 

vil vi dokumentere bussenes miljø- og driftsegenskaper 

over tid. I første omgang er dette et prosjekt som går 

frem til 2017 og som omfatter 5 busser. 

I drift har Ruters hydrogenbuss 40 % lavere 

energibruk enn en dieselbuss. Men, i tillegg er det 

et energitap på 45 % ved produksjon av hydrogen. Til 

sammen gir dette et relativt høyt energiforbruk. 

Leverandører tror at prisen vil bli redusert raskere 

for el-buss med batteri, enn for el-buss med brensel-

celle. Videre uttesting av el-busser er en viktig oppgave 

for Ruter fremover. 

Målet er innen rekkevidde 
Målet om kun fornybar energi i 2020 kan nås. I Ruter tror 

vi at bussflåten i Oslo og Akershus i fremtiden vil være 

differensiert, og at Ruter vil ha ulike teknologier tilpasset 

rutene som skal kjøres. 

Gitt den raske markedsutviklingen og usikkerheten 

i rammebetingelser, velger Ruter å ha en dynamisk 

tilnærming til valg av fornybare energibærere og 

teknologi. Med det menes at Ruter ikke låser seg til 

enkeltteknologier nå, men utvikler kriterier som gjennom 

anbudsprosessene gir mest buss og best miljø for 

pengene på beslutningstidspunktet. 

Som figuren til høyre illustrerer, vil flytende biodiesel 

være svært viktig i en overgangsfase, men på lengre sikt 

ser elektrisitet og biogass mest lovende ut. 

Overgang til biodrivstoff vil gi kun små merkost-

nader for Ruter, ettersom prisene på både drivstoff og 

kjøretøy allerede i dag nærmer seg et konkurranse-

dyktig nivå. Å ta i bruk elektrisk drevne busser og båter 

vil i en overgangsperiode gi høyere kostnader, men på 

sikt forventes en vesentlig reduksjon i pris. Det er stor 

usikkerhet om prisutviklingen på denne teknologien og 

om hvor raskt den kan forventes å synke.
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Ved å sette en samfunnsøkonomisk kostnad på globale 

og lokale utslipp ved ulike drivstoff, bussteknologier 

og utslippsnivåer, får vi et bilde av hvilke løsninger 

som gir best effekt for miljøet. 

En slik beregning viser at el-busser med batteri 

eller med hydrogen er de beste alternativene, deretter 

kommer biogass. Dieselbuss gir høyest miljøkostnad. 

Men hvilke løsninger vil gi mest buss og miljø for 

pengene i 2020? 

Ved å lage ulike scenarier for hvordan Ruters 

busspark kan se ut i 2020 får vi et bilde av merkost-

naden ved ulike måter å nå målet i 2020. En tenkt 

utvikling av bussparken er illustrert i figuren øverst til 

høyre.

I dette scenariet, Scenario 1, nås målsetningen i 

2020 ved bruk av mye biodiesel og biogass, men med 

en betydelig andel ladbare el-busser. Det er også som 

i dag fem el-busser med hydrogen. 

Målet kan også nås basert kun på biodrivstoff 

dersom kostnads- eller teknologiutviklingen gjør det 

lite aktuelt å fase inn el-busser. Scenario 2 består av 

1250 busser på biodiesel og 150 på biogass.

Til sammenligning viser Scenario 3 hvordan 

bussparken, etter et gjennombrudd for el-busser, 

kunne sett ut. Her er hoveddelen av bussparken 

elektrisk (840 på batteri og 210 på hydrogen), og 350 

på biogass mens biodiesel er tenkt faset ut.

De samfunnsøkonomiske miljøkostnadene og 

Ruters driftskostnader for hvert av scenariene er vist i 

figuren nederst til høyre. 

Miljøkostnadene består av utslipp av klimagasser 

og lokale utslipp (partikler, NOX). Driftskostnadene 

består av kapital-, drivstoff- og vedlikeholdskostnader 

per år. Avgifter på biodiesel er inkludert, men holdt 

på dagens nivå. Endringer i dagens avgiftsregime vil 

endre bildet. 

I alle scenariene er det 200 flere busser i Ruters 

busspark i 2020 enn i 2013, og årlig kjørelengde er 

41 000 km per buss. Biodiesel- og biogassbussene er 

Euro VI hybridbusser.

Disse scenariene viser små kostnadsforskjeller. 

Forskjellene ligger hovedsakelig i drivstoffkostnader 

og noe i vedlikeholdskostnader. Kapitalkostnadene, 

det vil si kostnaden av selve bussen og enkel ladein-

frastruktur for ladbar el-buss, er svært like for de 

tre scenariene. Miljøkostnadene er av liten betydning 

ettersom både globale og lokale utslipp er små med 

disse teknologiene.

Det er imidlertid svært stor usikkerhet rundt 

kostnadsutviklingen for de alternative drivstoffene og 

bussteknologiene fremover.

For sammenligningens skyld er det antatt at alle 

bussene i scenariene blir kjøpt nye i 2020. I virkelig-

heten vil det ikke være mulig eller ønskelig å fase inn 

så mange nye busser med ny teknologi i 2020. Nytt 

bussmateriell kan ikke fases inn før eksisterende 

kontrakter går ut og ny teknologi må vise seg drift-

sikker over tid før store volum tas i bruk. 

Beregningene er basert på kostnader, prognoser og 

regnskapstall Ruter (2011), Ruter (2013), TØI (2009), 

TØI (2011), TØI (20131), McKinsey (2012).

Mest mulig buss og miljø for pengene
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5 
Redusere energiforbruket

MÅL
• Ruter skal redusere energiforbruket per passasjer-

kilometer med 30 % innen 2020 sammenlignet med 

2007.

RUTER VIL 
• Øke bruken av hybridteknologi. 

• Teste elektriske busser og båter.

• Begrense bruken av hurtigbåter.

• Tilpasse vognstørrelsen etter etterspørselen.

Verdens energiforbruk er økende. Et økende energi-

forbruk gir både større naturinngrep og en økt konsen-

trasjon av klimagasser i atmosfæren. 

Hvor står vi i 2013?
Fra 2007 til 2013 har energiforbruket per personkilo-

meter gått ned med henholdsvis 29 % for buss, 17 % for 

T-bane og 46 % for trikk. Båt har økt energiforbruket med 

2 %. Samlet har vi oppnådd 26 % nedgang per personkilo-

meter fra 2007 til 2013. 

Buss
Bussprodusentene har utviklet hybridteknologi på busser 

som kombinerer ulike teknologier som forbrennings-

motor, elektrisk drift og gjenvinning av bremseenergi. 

Resultatet er et redusert forbruk av drivstoff for bybusser 

med opptil 25 %. Dette er svært positivt med henblikk på 

å redusere energiforbruket. I fremtiden vil teknologi som 

gjenvinner bremseenergien trolig bli standard på alle 

bybusser.

T-bane og trikk
Nye T-banevogner og trikker bruker generelt mindre 

energi og gjenvinner bremseenergi. 

Utskiftingen av gammelt T-banemateriell med nye 

MX-vogner har gitt energibesparelser per vognkilometer 

i størrelsesorden 20–30 %. Fra 2006 til 2013 er alle 

vognene skiftet ut. 

Alle trikkene som er i drift gjenvinner bremsee-

nergien allerede. Når gamle trikker skiftes ut, vil effekten 

på energiforbruket derfor ikke bli like virkningsfull som 

for T-banevognene. 

Båt
Båtenes konstruksjon har stor betydning for energi-

bruken slik at en utskiftning av flåten vil redusere 

energibruk og utslipp. Våre nyeste båter har en moderne 

konstruksjon, men hurtigbåter har et vesentlig høyere 

energiforbruk.
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Energiforbruk: kWh per passasjerkilometer
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Konkrete måltall for driftsartene
Vi har satt konkrete måltall for de enkelte driftsartenes 

reduksjon av energiforbruk per personkilometer fra 2007 

til 2020: 

• Buss fra 0,37 til 0,26 kWh/pkm

• T-bane fra 0,20 til 0,14 kWh/pkm

• Trikk fra 0,23 til 0,16 kWh/pkm

• Båt fra 1,11 til 0,78 kWh/pkm

Målet skal nås ved tiltakene over i kombinasjon med økt 

belegg.

Høyt belegg i kjøretøyene
Vi måler energiforbruket per personkilometer. Det tilsier 

at det er svært viktig at belegget i kjøretøyene er så høyt 

som mulig. 

Tomme busser er lite miljøvennlige, og busslinjer med 

dårlig belegg (snitt på ca. 5 passasjerer) bør vurderes 

nedlagt. Dette henger nøye sammen med restrukturering 

av linjenettene. 

Trikkens energiforbruk per passasjerkilometer er 

allerede lavt da belegget er svært høyt, i rushtidene er de 

stedvis overfyllte. For å øke kapasiteten på trikken må en 

vurdere å kjøpe større og flere trikker. 

Andre områder
Det er et stort potensial for å redusere energiforbruket 

på flere andre områder. Dette gjelder verksteder, infra-

struktur og stasjoner. Dette er imidlertid Sporveien sitt 

ansvarsområde.
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6 
Minimere støy og vibrasjoner

MÅL
• I 2020 skal alle Ruters bybusser ha et støynivå på 

maks 77 dBA. 

RUTER VIL 
• Stille strenge krav til støynivå ved innkjøp av nytt 

materiell.

• Stille krav om støysvake dekk.

• At trikkens og T-banens skinner skal slipes årlig. 

• Påvirke Sporveien til å velge gode miljøløsninger ved 

oppgradering og nybygging av infrastruktur. 

Hvor står vi i 2013?
Veitrafikken er hovedkilden til støy i Oslo og Akershus. 

Antall støyplagede personer i Oslo i 2003 er beregnet 

til 78 000, mens det i 2006 er beregnet til 83 000. 

Tilsvarende tall for Akershus er henholdsvis 41 000 og 

44 000. Data fra senere år finnes ikke, men Ruter antar at 

forholdene ikke er blitt bedre, ettersom trafikken har økt.

Selv om støyproblemet fra buss i Oslo er lite, vil 

bussen kunne være til plage i boligveier med mye 

busstrafikk. 

Støyproblemet er sammensatt av dekkstøy og 

motorstøy. Dekkstøy har sammenheng med både valg av 

dekk og veidekke.

Nasjonale mål
I 2007 ble det fastsatt et nytt nasjonalt støymål. Dette 

målet er todelt:

• Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i 

forhold til 1999.

• Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs 

støynivå skal reduseres med 30 % innen 2020 i 

forhold til 2005.

Buss
I 2013 tilfredsstilte nesten 80 % av Ruters busser 

støykravet på 77 dBA, og Ruter stiller dette støykravet til 

alle nye busser. EU-kravet er satt til 80 dBA. Det er 3 dBA 

forskjell mellom dette kravet til de bussene og våre 

nyeste busser. Opplevd halvering av støynivået tilsvarer 

ca. 8 dBA.

Busser med hybridteknologi og el-busser er 

støysvake. Busser med elektromotorer vil dog støye like 

mye som dagens busser ved hastigheter over 60–70 km/t. 

Dette skyldes at dekkstøy dominerer ved høye hastig-

heter. 

Et nytt EU-direktiv som stiller krav til støy fra dekk og 

støymerking av dekk, gir oss mulighet til å stille krav til 

støy fra dekk.

Trikk og T-bane
Skinnegående transport gir også opphav til støypro-

blemer. Skinnegående transport er opphav til vibrasjoner 
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i bygninger i større grad enn buss. Støynivået fra en 

trikk, en T-banevogn og en buss er i størrelsesorden 

forholdsvis like. 

Det er registrert en del problemer med støy fra 

kurveskrik, forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold og 

for lav prioritet i løpende drift. Smøring av skinner kan 

effektivt fjerne kurveskrik. Regnet som støykostnader 

per personkilometer, er støykostnadene for skinne-

gående transport noe bedre enn for buss. Gjeldende 

grenseverdi for støy i boliger overskrides ikke noe sted av 

Ruters skinnegående transport. 

Resultatene fra støykartlegging fra trikk viser mindre 

reduksjon av støy etter skinnesliping enn forventet. Ny 

skinneleggingsmetode i sporvei og bruk av skinnelivs-

blokker på forstadsbane gir god støyreduksjon. Ved 

bygging av ny infrastruktur skal strenge krav til støy og 

vibrasjoner overholdes. 

Drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur er 

Sporveiens ansvarsområde. 

Båt 
Båttrafikk kan også gi opphav til støy, men det er ikke 

registrert spesielle støyproblemer knyttet til Ruters 

båttrafikk i Oslofjorden.

Trikkens og T-banens skinner bør slipes hvert år.  
(Foto: Nicki Twang)
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MÅL
• Alle Ruters bybusser skal tilfredsstille Euro VI i 2020.

RUTER VIL 
• Legge en miljørelatert plan knyttet til anbudene.

• Stille helhetlige krav til miljøpåvirkningene fra buss.

• Stille krav til utslipp fra nye båter, og installasjon av 

partikkelfilter på eldre båter.

• Begrense bruken av hurtigbåter med konvensjonell 

teknologi.

Hvor står vi i 2013?
Siden 2008 har antall kollektivreiser økt med over 20 %. 

Samtidig har utslipp av partikler (eksos og veistøv) og 

NOX fra kollektivtrafikken minsket, både totalt og regnet 

per personkilometer.

I 2007 var utslippene av NOX 0,95 gram per personki-

lometer fra buss. I 2013 var disse utslippene 0,24 gram 

per personkilometer.

Svevestøv
I løpet av vinteren blir en stor del av befolkningen i Oslo 

og Akershus utsatt for høye konsentrasjoner av luftforu-

rensning. Dette øker risikoen for luftveisinfeksjoner, 

lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer og kreft. 

Luftforurensning kan også forårsake akutte hjertepro-

blemer. Spesielt forårsaker utslipp fra veitrafikken store 

helse- og trivselsproblemer i deler av Oslo og langs 

hovedveiene inn mot hovedstaden. Svevestøv (PM10) og 

nitrogendioksid (NO2) er de viktigste lokale luftforurens-

ningsproblemene. Rundt 220 000 (www.miljøstatus.no) 

personer blir utsatt for svevestøvnivåer over nasjonalt 

mål for 2010, men forskriftskravet er overholdt siden 

2007. 

Buss. Veislitasje på grunn av piggdekk regnes som 

den viktigste årsaken til svevestøv. Utslipp fra motor, 

og da særlig dieselmotorer, bidrar også til svevestøv. 

Bussene kjører ikke med piggdekk, men også piggfrie 

dekk fremkaller svevestøv ved veislitasje/dekkslitasje. 

Utslipp fra motor er små fra busser med partikkelrensing 

og fra nyere busser. De aller fleste av Ruters busser som 

kjører i Oslo har partikkelrensing.

Trikk og T-bane. Skinnegående transport genererer 

også noe svevestøv. Skinner, kontaktledning, hjul og 

bremseklosser slites og genererer støv. Trikken benytter 

bremsesand som også gir noe svevestøv. På våre 

innendørs T-banestasjoner er det gjennomført målinger 

som viser forholdsvis høye konsentrasjoner av svevestøv.

Båter som benytter diesel, har et høyt utslipp av 

svevestøv. Teknologien som benyttes i båtmotorer, har i 

mindre grad vektlagt å redusere lokale utslipp. 

NOX 
Veitransport er en dominerende årsak til utslipp av nitro-

genoksider i Oslo. Dette er den viktigste årsaken til at 

Oslo trolig ikke vil klare å overholde forskriftskravene. 

Buss. Sammenlignet med bil, er det på nitrogenok-

sider bussen kommer dårligst ut. Dette har sammenheng 

med at dieselmotorer har høyere utslipp av NOX enn 

bensinmotorer.

Trikk og T-bane. Skinnegående transport, drift med 

hydrogen og el, har ikke utslipp av nitrogenoksider.

Båt. Noen av Ruters båter benytter diesel, og har 

betydelig høyere utslipp av nitrogenoksider regnet per 

personkilometer, enn buss. Spesielt gjelder dette hurtig-

båtene. Fra 1. juli 2009 trafikkeres nesoddsambandet 

mellom Aker brygge og Nesoddtangen av nye båter 

drevet med naturgass, som gir vesentlig lavere utslipp. 

Også de dieseldrevne nye hurtigbåtene er vesentlig mer 

utslippsgunstige enn de gamle.

Utslipp fra hurtigbåter er svært høyt. Ruter vil være 

forsiktig med å utvikle nye høyhastighetsforbindelser til 

sjøs inntil mer miljøvennlige båter er tilgjengelige.

7 
Minimere lokale utslipp til luft
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EU-standarden Euro VI
Fra 2014 gjelder regelverket om Euro VI for busser. 

Denne Euro-standarden stiller krav til utslipp av NOX 

og svevestøv. Det forventes at disse utslippene vil være 

svært små fra busser med Euro VI-standard. 

Standarden stiller ikke krav til støv fra veislitasje, 

støy eller energiforbruk og klimaeffekt. Derfor må disse 

inkluderes i Ruters egne miljøkrav. 

Ruters kontrakter
Andelen Euro V-busser var over 70 % i 2013. 

Kontraktene kan i noen tilfeller forlenges, noe som 

kan forskyve anbudsplanene. 

Med forventet utskiftingstakt av bussparken vil de 

fleste bussene i Oslo ha Euro VI standard eller bedre i 

2020. Mest sannsynlig vil det også ha kommet en Euro VII 

standard innen 2020.

I tabellen ovenfor er Ruters geografiske anbudsplan 

med virkning etter 2020. I arbeidet med å utvikle trafikk-

tilbudet, skal det defineres hvilke miljømessige krav som 

må ligge til grunn i hvert anbud.

Det er mulig å oppnå målet, noe avhengig av om 

kontraktene forlenges eller ikke. Hvis opsjonen ikke 

brukes i de tre siste kontraktene, er det mulig å ha 100 % 

Euro VI-busser i hele regionen. Det kan argumenteres for 

at det ikke vil være det beste for miljøet å bytte bussene 

ut allerede etter 7 år. Ruters Bussmateriellstrategi (Ruter 

2014) drøfter dette. 

Gjeldende 
kontrakt 
slutter

Mulig 
forlengelse

Antall busser  
på kontrakten

Område

2014 + 1 år 54  Region Follo (Drøbak)

2014 + 1 år 25  Region Follo (Ski & Vestby)

2014 + 2 år 23  Region Follo (Nesodden)

2014 + 2 år 30  Region Nittedal

2015 + 0 år 86  By Østensjø

2015 + 2 år 124  By Oslo sentrum

2015 + 2 år 27  By Linje 25

2016 + 3 år 46  Region Eidsvoll/Hurdal ruteområde 1

2016 + 3 år 62  Region Nes (Ullensaker) ruteområde 2

2016 + 3 år 50  Region Nannestad/Gjerdrum/Skedsmo ruteområde 3

2016 + 3 år 48  Region Aurskog-Høland/Trøgstad ruteområde 4

2016 + 3 år 141  Region Skedsmo/Lørenskog/Sørum/Fet /Rælingen ruteområde 5

2016 + 3 år 28  Region Enebakk/Rælingen/ Ski ruteområde 6

2017 + 3 år 36  Region Lommedalen ruteområde 2

2017 + 3 år 48  Region Bærum vest/Skui ruteområde 3

2017 + 3 år 48  Region Asker/Hurum ruteområde 4

2017 + 3 år 39  Region Bærum øst

tilfeldig  7  Region Linje 142

2018 + 3 år 101  By Oslo syd

2019 + 3 år 78  By Oslo vest

2020 + 3 år (?) 50  By Groruddalen

2020 + 1,5 år 17  By Vestre Aker
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Ha miljøbevisste kunder med på laget

MÅL
• Ruter skal øke bevisstheten i samfunnet rundt Ruters 

miljøarbeid og miljøfordeler ved kollektivtrafikken, 

ved hjelp av målrettet kommunikasjon til kunder og 

eiere. 

RUTER VIL
• Markedsføre kollektivtrafikken som et godt miljøvalg.

• Vise kundene hva de sparer miljøet for ved å reise 

kollektivt fremfor med bil. 

• Opprette et opplevelsessenter der miljøaspektet ved 

kollektivtrafikken står sentralt. 

Ruter har et samfunnsansvar for å spre miljøkunnskap og 

bevissthet om fordelene ved kollektivtransport i forhold 

til bilbruk. Dette vil påvirke Ruters totale omdømme 

for kunder og eiere. Kundene skal vite at de tar et godt 

miljøvalg når de reiser kollektivt, og miljøbevisste kunder 

er gode ambassadører for kollektivtrafikken. Da trenger 

de også å være godt informert. 

Kundene vektlegger miljø
Våre kunder – alle innbyggere i regionen – står jevnlig 

overfor et valg mellom bil- eller kollektivreise. Miljø er 

én av faktorene de tar hensyn til når de gjør dette valget. 

I undersøkelser 2013 svarte opp mot 30 % av de spurte at 

miljø er avgjørende for deres valg. 

Siden verdens miljøutfordringer blir mer alvorlige, er 

det grunn til å tro at miljøhensynet vil bli stadig viktigere 

for befolkningen. 

Vinne bred tilslutning fra befolkningen
Miljøstrategien som helhet fordrer store investeringer og 

langsiktig finansiering av driften. Politisk vilje til dette er 

avhengig av bred tilslutning fra befolkningen og Ruters 

kunder. 

Vi må først og fremst levere et godt kollektivtilbud 

som kundene er fornøyd med. Men vi må også drive 

opplysningsarbeid. 

Markedsføring
Ruter vil kontinuerlig kommunisere miljøfordelen med 

kollektivtransport i forhold til bilen, og dermed øke 

kundenes kunnskap om hvorfor man bør velge kollektiv-

transport og dermed øke motivasjonen til å agere. 

Ruters nettside er en naturlig kanal å bruke aktivt.

Miljøaspektet bør oppdateres og utvikles kontinuerlig. Å 

spre kunnskap om hva man kan gjøre for å minske egen 

miljøpåvirkning når man reiser er viktig. Én mulighet er 

å knytte konkrete miljøfordeler ved de enkelte reisene til 

opplysninger i reiseplanleggeren. 

Ruter ønsker å opprette et opplevelsessenter der 

miljøaspektet ved kollektivtrafikken står sentralt. Dette 

kan bidra til å styrke Ruters miljøprofil, og øke kompe-
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tansen og engasjementet i samfunnet. Senteret skal være 

åpent for alle interesserte. 

Litt mer enn bare slagord
Det er trolig en ganske utbredt oppfatning om at miljø-

utfordringene bare er et spørsmål om lokale utslipp fra 

kjøretøyene. Mange tenker for eksempel at nye og bedre 

el-biler vil løse miljøproblemene, og at en trikk alltid er 

mer miljøvennlig enn en buss. Så enkelt er det ikke. 

Det blir nødvendig å øke befolkningens kunnskapsnivå 

og bevissthet på miljøfeltet, slik at kollektivtrafikkens 

klare fortrinn blir tydelige – også når bilens miljøegen-

skaper stadig bedres. 

Den allmenne forståelsen for samspillet mellom 

utbyggingsmønster, utbyggingstetthet, transportfor-

menes arealbehov, energieffektivitet, utslipp og samlet 

reiselengde er særlig viktig. 

Ruter har valgt sommerfuglen som miljøsymbol. De kjøretøy-
ene som har symbolet, bruker fornybart drivstoff eller har et 
lavt energiforbruk. Sommerfuglen er den altetende larven som 
blir transformert til det vakreste vesen som kun livnærer seg 
av blomstenes nektar. Dette gjenspeiler den forandringen som 
er nødvendig hvis vi skal kunne oppnå et bærekraftig nullut-
slippssamfunn. 

I Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) er det 

tre spørsmål knyttet til miljø. 

I 2013 fikk vi svar fra 488 respondenter.

Hovedtrekkene i tallene viser at forventningene 

til Ruter som «miljøagent» er høye. Samtidig 

opplever ikke kundene at vi lykkes helt. 55 % 

forventer at Ruter tar en aktiv rolle for å redusere 

miljøpåvirkningen i regionen. 25% mener vi lykkes. 

31 % er usikre på om vi lykkes eller ikke. 

Målrettet kommunikasjon mot den sistnevnte 

gruppen kan gi resultater.

I hvilken grad er hensynet til miljøet avgjørende 
når du velger transportmiddel?

I hvilken grad forventer du at Ruter tar en aktiv rolle 
for å redusere miljøpåvirkningen i regionen?

I hvilken grad opplever du at Ruter lykkes i sitt arbeid 
med å redusere miljøpåvirkningen i regionen?

Svært stor
Stor

I noen grad
Liten

Svært liten
Vet ikke

Svært stor
Stor

I noen grad
Liten

Svært liten
Vet ikke

Stor
Svært stor

I noen grad
Liten

Svært liten
Vet ikke

10%
20%

23%
17%

21%
9%

26%
29%

20%
5%

4%
16%

20%
5%

30%
11%

4%
31%

Hva kundene sier
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Være i front

MÅL
• Ruter skal delta i og støtte utviklingsprosjekter og 

forskningsarbeid som bidrar til økt miljøkvalitet for 

kollektivtrafikken i Norge. 

RUTER VIL 
• Være en aktiv innovasjons- og utviklingspartner i 

samarbeid med andre aktører, offentlige og private 

virksomheter og forskningsmiljøer.

• Teste ut nullutslippskjøretøy. 

• Søke midler til utviklingsprosjekter.

Kollektivtilbudet i regionen skal økes vesentlig i årene 

fremover. Samtidig skal miljøpåvirkningen fra kollektiv-

trafikken reduseres gjennom å ta i bruk ny teknologi og 

drivstoff. Til sammen kan dette bety et økt finansierings-

behov.  

Å være i teknologifronten koster mer 
Rask innfasing av nullutslippsteknologi vil medføre økte 

kostnader. Særlig er kostnadene høye i en introduk-

sjonsfase for ny teknologi. 

Et eksempel på dette er Ruters demonstrasjons-

prosjekt for hydrogenbusser. Dette hadde ikke latt seg 

gjennomføre uten ekstern finansiering fra EU og fra 

norske støtteordninger. 

Uttesting og innfasing av fremtidens teknologi kan 

ikke skje hurtigere enn økonomien tillater det, og kanskje 

må de optimale løsningene vente i påvente av et mer 

akseptabelt risikobilde. 

Medansvar for innovasjon og utvikling 
Ruter er Norges klart største administrasjonsselskap for 

kollektivtrafikk med ansvar for mer enn halvparten av 

landets kollektivreiser. Dette tilsier at selskapet bør være 

en aktiv innovasjons- og utviklingspartner i samarbeid 

med andre aktører, offentlige og private virksomheter og 

forskningsmiljøer. 

Et viktig verktøy er hvordan våre anbudsgrunnlag 

utformes. De må både stille krav til måloppnåelse, 

men også gi tilstrekkelig handlefrihet for operatører og 

underleverandører til at innovasjon kan skje hos dem 

som skal levere og drifte materiellet for Ruter. 

Finansiering 
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har gitt 

klare mål for Ruters miljøarbeid. Spørsmålet er om dette 

kan følges opp av tilskudd til dekning av merkostnadene. 

Økte kostnader kan ikke dekkes inn gjennom nedskjæ-

ringer i kollektivtilbudet. 

Ruter må aktivt søke finansiering gjennom ulike 

kilder. Vi vil søke offentlige tilskudd og følge med i 

nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. 
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På teknologiområdet er det aktuelt med tilskuddsfi-

nansiert utviklingsarbeid. En aktiv rolle på dette området 

innebærer partnerskap med staten, private virksomheter 

og leverandører. Det vises til Stortingsmelding nr. 7 

(2008–09) Et nyskapende og bærekraftig Norge, som også 

omhandler innovasjonsbehov i offentlig sektor.  

På kollektivtrafikkens holdeplasser er det mange 

steder avfallsbeholdere uten at det er tilret-

telagt for kildesortering. Avfall er en ressurs. 

Kildesortering av avfall gjør ulike avfallstyper egnet 

for gjenvinning.

I utredningen Kartlegging av kildesortering på 

holdeplasser og stoppesteder samt forslag til pilotpro-

sjekt i Oslo (2012-06-11) har Ruter sett på muligheter 

for kildesortering på holdeplasser og stasjoner.

Det er utarbeidet et forslag til et pilotprosjekt på 

Nationaltheatret stasjon for T-bane, trikk og buss i 

samarbeid mellom de berørte partene. Dette pilot-

prosjektet er et eksempel på prosjekt som trenger 

særskilt finansiering. 

Kildesortering på stasjoner og holdeplasser

Ruters demonstrasjonsprosjekt med hydrogenbusser hadde 
ikke latt seg gjennomføre uten ulike støtteordninger. 
(Foto: CatchLight Fotostudio AS)
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Samsvar mellom liv og lære

MÅL
• Ruter skal ha ledere og medarbeidere med god miljø-

kompetanse.

• Ruter skal redusere sin miljøbelastning fra all 

virksomhet på kontoret. Det vil si en reduksjon på 

20 % i elforbruk og 25 % i papirforbruk, samt 50 % 

økning i kildesortering fra 2012 til 2020.

RUTER VIL 
• Være sertifisert i henhold til ISO 14001.

• Stille miljløkrav til alle operatører og andre leveran-

dører om å være sertifisert i henhold til ISO 14001 

eller lignende.

• Planlegge, gjennomføre og følge opp ansattes kompe-

tanse på miljøområdet kontinuerlig.

• Øke bevissthet og engasjement hos de ansatte.

• I all hovedsak gjennomføre arbeids- og tjenestereiser 

i Oslo og Akershus med kollektive transportmidler.

• Minimere forbruket og dermed minimere miljøpåvirk-

ningen fra kontorets virksomhet.

En vesentlig begrunnelse for kollektivtrafikken i seg selv 

er miljøvennligheten. Skal vi ha troverdighet for dette 

budskapet, må vi følge opp selv. 

Ruters interne virksomhet kan ha negativ påvirkning 

på miljøet. 

Det har stor betydning for omdømmet og oppslut-

ningen i befolkningen at vi også internt arbeider for å 

minimere denne miljøbelastningen. 

Ruter blir bedre på miljø – ISO 14001 hjelper oss
Oslo kommune arbeider med å sertifisere alle sine etater 

og virksomheter i henhold til ISO 14001, en internasjonal 

standard for styring av en virksomhets miljøarbeid. Alle 

bussoperatørene, Sporveien Trikken, Sporveien T-banen 

og deler av morselskapet Sporveien Oslo er allerede 

sertifisert etter ISO 14001. Ruter er også sertifisert. 

ISO 14001 gir oss et hensiktsmessig styringsverktøy 

i miljøarbeidet i tillegg til at det styrker vår troverdighet 

som miljøbedrift. 

Ved å være sertifisert forplikter Ruter seg til stadig å 

bli bedre på miljø. Miljøspørsmål er integrert i virksom-

hetens aktiviteter og er alltid en del av de daglige og 

langsiktige beslutningene. Ledelsen har det overgripende 

ansvaret for forbedringer. 

Det legges opp til å integrere miljøstrategiarbeidet i 

selskapets virksomhet på følgende måte:

•  Miljøstrategien inngår i selskapets strategiske 

planarbeid og revideres hvert 4. år.

•  Innen rammene for ISO 14001 utarbeides årlige 

handlingsplaner i tråd med miljøstrategien, med 

avklaring av ressurser og ansvar knyttet til budsjett-

prosessen.

Ledelsen skal alltid involveres i vesentlige beslutninger 

som har betydning for selskapets omdømme og miljø-

profil. Oppfølging av miljøstrategien og tilhørende tiltaks-

planer er følgelig et linjeansvar hos alle enheter. 
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Miljøkunnskap hos ledelse og ansatte
Kun gjennom en miljøforståelse hos alle ledd i virksom-

heten kan en bedrift kontinuerlig forbedre sine resultater 

på miljøområdet.

Ledelsen og ansatte i Ruter skal være miljøbevisste 

både i ord og handling. Alle ansatte skal vite hvordan de 

påvirker Ruters totale miljøbelastning. Her inngår blant 

annet det å være forbilder: Reise kollektivt når dette er 

mulig, ta hensyn til miljøeffekter i alle saker, alltid ivareta 

miljøkvaliteter ved innkjøp og følge opp konsekvensene 

av miljøsertifisering. 

Vi skal reise kollektivt selv
Arbeidsreiser skjer i all hovedsak innen Oslo og 

Akershus. Alle ansatte har gratis reiser med Ruters 

kollektivtrafikktilbud og dermed bedre utgangspunkt enn 

andre. De aller fleste går, sykler eller reiser kollektivt til 

jobb. Ruter har kun 2 parkeringsplasser på 230 ansatte.

De fleste tjenestereiser skjer innen Oslo og Akershus, 

og de fleste foregår til fots eller kollektivt. Men det er 

også reising til konferanser, kurs, befaringer, studieturer 

og leverandører, både nasjonalt og internasjonal.

Eget avfall, energi- og materialforbruk
Ruters 230 ansatte genererer avfall, forbruker kontor-

materiell og energi. Papir- og energiforbruk antas å 

være to av de viktigste miljøpåvirkningene knyttet til 

Ruters lokaler. Dette er områder der det kan gjøres 

kostnadskutt. 

I 2011 brukte vi over 60 000 pappkrus til kaffe. Nå har 

vi gått over til porselenskrus.

Ruter sorterer og samler i dag inn papir, papp, 

batterier, elektronikk og toner. Alt for ofte er sorte-

ringen ikke god nok, noe som gir mer restavfall. Denne 

fraksjonen koster mer å få levert enn sortert avfall. 

For å minimere miljøpåvirkning fra virksomheten 

stiller Ruter krav til miljøtilpassede produkter og 

tjenester. 
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Miljøbegreper og ordliste

B
Belønningsordningen Belønningsordningen for bedre 

kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene, 

eller bare Belønningsordningen, er en statlig tilde-

lingsordning for å «stimulere fylkeskommunene til 

å satse på lokal kollektivtransport». Ordningen ble 

innført i statsbudsjettet for 2004.

Biodiesel Fornybart drivstoff laget på eksem-

pelvis olje fra raps. I dag er Ruters bruk av biodiesel 

begrenset til sommerhalvåret.

Biodrivstoff Fornybart drivstoff. De beste biodriv-

stoffene er tilnærmet klimanøytrale.

Biogass Fornybart drivstoff som blant annet lages av 

kloakk og matavfall.

Biometan Se Biogass. 

Biometanol Fornybart drivstoff som eksempelvis kan 

lages av trevirke.

Brenselcelle Buss med brenselcelle bruker hydrogen 

som energibærer. Hydrogenet brukes til å lade et 

batteri, som driver bussens elmotor.

Bærekraftig Bærekraftig utvikling handler om å ta 

vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten 

å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å 

dekke sine.

C
CO2 Kjemisk fortegning på karbondioksid (CO2), som 

regnes som den viktigste klimagassen. Mengden CO2 

i atmosfæren øker ved forbrenning av fossile brensler 

som kull, olje og gass.

CO2-ekvivalenter Det finnes flere ulike klimagasser 

som har ulike klimavirkninger. Virkningen av de andre 

klimagassene sammenlignes med CO2, og omregnes 

til CO2-ekvivalenter.

CO2-utslipp Utslipp av karbondioksid ved forbrenning 

av fossile og fornybare drivstoff.

D
dBA Enhet for å måle støy/lydnivå. Øker lydnivået med 

ca. 8–10 dBA oppleves dette som et dobbelt så høyt 

støynivå.

Diesel Fossilt drivstoff som ved forbrenning bidrar til 

økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren.

Driftkostnad I denne sammenheng menes kostnader 

knyttet til drift  (drivstoff) av rutegående buss. 

Kostnaden for drivstoff er inkludert.

Drivhusgasser En klimagass eller drivhusgass er en 

gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten. Ved 

økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren vil 

klimaet bli varmere.

E
EEV Er en forkorting av ”Enhanced environmen-

tally friendly vehicle”. Det er en term som brukes i 

EU-standardene for utslipp fra kjøretøy. Kravene 

ligger mellom Euro V og Euro VI. 

El-batteri eller brenselcelle Det finnes også busser i 

dag som ikke har noen skadelige utslipp fra eksosen. 

De to alternativene som finnes og utvikles i dag er 

el-buss med batteri eller med brenselcelle (H2).

Utviklingen av batteri er rask. På 2 år har kostnaden 

for batteri blitt redusert med 65 %. Rekkevidden på 

en ladning øker og tiden for ladning reduseres stadig. 

Allerede i dag finnes el-buss med batteri på markedet. 

Leverandører tror at prisen vil bli redusert raskere.

El-brenselcelle Se ovenfor. 

Euro V Se Euro-klasse. Er gyldig fra januar 2008.

Euro VI Se Euro-klasse. Er gyldig fra januar 2014.

Euro-klasse Europeiske og norske utslippskrav 

definerer grenser for lokale utslipp til luft fra kjøretøy 

som selges i EU-landene. Omfatter blant annet utslipp 

av nitrogenoksider (NOX) og  partikler (PM).

F
Fornybar energi Fornybar energi er energikilder som 

inngår i et naturlig kretsløp (eks: biodiesel, bioetanol, 

biogass, strøm fra vann-, sol og vindkraft). Fornybar 

energi er bærekraftig og regnes som klimanøytral.

Fornybare drivstoff Se Fornybar energi.

Fossil CO2 Det er forskjell på fossilt og fornybart 

CO2. Det fornybare CO2 ansees til ikke å bidra til 

global oppvarming, mens fossilt CO2 fører til global 
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X Kapittelnavn

oppvarming. Les mer på fossil respektive fornybar 

energi.

Fossil energi/drivstoff Fossil energi (diesel, kull 

og naturgass) regnes som lagret energi og regnes 

således ikke som en fornybar energikilde.

G
Global miljøpåvirkning Utslipp av klimagassen CO2 

påvirker det globale miljøet, hvilken fører til økt global 

oppvarming.

H
Hybrid/Hybridteknologi En hybridbuss er en buss 

som bruker to eller flere distinkte strømkilder for 

å drive kjøretøyet. Begrepet refererer oftest til 

hybrid-elektriske busser som kombinerer en forbren-

ningsmotor og en eller flere elektriske motorer. 

Energiforbruket har vist seg å bli redusert med 

nesten 30 % med hybridbuss (diesel-elektrisk), da 

bremseenergien gjenvinnes. Dette innebærer også at 

utslippet av CO2, NOX og partikler blir lavere. For NOX 

og partikler blir utslippene mer enn 30 % redusert da 

motoren går på et mer optimalt turtall siden bussene 

også har en elektromotor. Våre hydrogenbusser er 

også hybride.

Hydrogen Hydrogen er en energibærer. Det kan 

eksempelvis produseres ved elektrolyse av vann.

I
Ikke-fornybar energi Se Fossil energi/drivstoff.

Infrastruktur Infrastruktur er den underliggende 

strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere 

mer eller mindre effektivt. Dette innbefatter blant 

annet veier og gater, flyplasser, havner (og farleder 

med fyrtårn, sjømerker osv.), jernbaner, kraftfor-

syning, telekommunikasjonsmidler (inkl. bredbånd), 

bygg, vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) og avfalls-

håndtering.

ISO 14001 ISO 14001 er en internasjonal standard for 

private og offentlige virksomheter som vil bygge opp et 

miljøstyringssystem i sin organisasjon.

K
Kapitalkostnad I denne sammenheng er årlig kostnad 

ved kjøp av buss. Kostnaden er fordelt/avskrvet over 

10 år).

Karbonnøytral Hvis man brenner et tre slipper man 

ut CO2 til atmosfæren. Hvis man samtidig planter et 

tre vil dette treet ta til seg den samme mengde CO2 

når det vokser opp. Bruk av ved regnes derfor som en 

fornybar energi som er karbonnøytral.

Klimagass En klimagass eller drivhusgass er en 

gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, 

og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global 

oppvarming.

Klimameldingen Klimameldingen, St.meld. nr. 21 

(2011–2012) Norsk klimapolitikk ble avgitt 25. april 

2012. Den avløser St.meld. nr. 34 (2006–2007). 

Klimaforliket I klimaforliket legges det opp til å kutte 

utslipp av klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter) 

med 30 % innen 2020, med 1990 som referanseår, 

med ytterligere 10 % om mange nok andre land legger 

seg på tilsvarende mål. Norge skal bli karbonnøytralt 

innen 2050, om en får en ”ambisiøs internasjonal 

klimaavtale på plass” innen 2030. 

Klimanøytralt Se Karbonnøytralt.

Kollektivandel Andel av personreiser som skjer med 

kollektivtransport.

Kyoto-protokollen Kyoto-avtalen eller Kyoto-

protokollen, er en internasjonal avtale vedtatt i 

desember 1997 i Kyoto, Japan. Formelt er Kyoto-

avtalen en protokoll til Klimakonvensjonen som ble 

vedtatt under FNs konferanse om miljø og utvikling i 

1992 (Rio-konferansen).

L
Lokal miljøpåvirkning Utslipp av NOX og partikler til 

atmosfæren er eksempel på utslipp som gir en negativ 

lokal miljøpåvirkning. I lokal miljøpåvirkning inklu-

deres også støy og vibrasjoner.
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M
Miljøkostnad Det er satt pris på utslipp av CO2, NOX 

og partikler i kr/g. Den samlet kostnaden for utslipp 

til miljøet beregnes således fra de ulike mengdene et 

kjøretøy slipper ut.

Miljøledelse-/styringssystem Et miljøledelses-

system eller styringssystem handler om driften. 

Det handler om hvordan virksomheten strukturerer, 

organiserer og administrerer arbeidet. Det stilles 

krav til rutiner og rapportering, og virksomheten 

må arbeide kontinuerlig for å redusere sin miljøpå-

virkning.

Miljøvennlig I Wikipedia står det: «Det finnes i dag 

ingen enhetlig definisjon av begrepet ”miljøvennlig 

transport”. Det kan også reises innvendinger mot 

at noe strengt talt kan kalles miljøvennlig transport 

(bortsett fra å gå og sykle). Alle former for motorisert 

forflytning, innvendes det, vil medføre miljøproblemer 

og fortjener derfor ikke å kalles miljøvennlig. Likevel 

er det mulig å gjøre transporten mer miljøvennlig, 

eller rettere sagt: mindre miljøskadelig. Betegnelsen 

”mindre miljøskadelig transport” er imidlertid så 

ubrukelig at det er vanlig å holde seg til det mer 

gangbare ”miljøvennlig transport”. Med dette mener 

vi alle former for løsninger, tiltak og virkemidler som 

gjør transport mer miljøvennlig enn det den er i dag.»

MX-vogner MX-vogner er de nye T-banevognene. 

De nye vognene har et nytt utseende og er av typen 

MX 3000. De første vognene av denne typen ble satt 

i trafikk september 2006 og trafikkerer i dag alle 

T-banelinjer.

N
Naturgass Se Fossilt drivstoff.

Nm3 Normalkubikkmeter (Nm3) er en internasjonal 

måleenhet for gass i gassform (tørrgass).

NO2 Den mest helseskadlige formen av nitrogenok-

sider.

NOX Samlebetegnelse for nitrogenoksider.

O
Omgivelsekostnad Se Samfunnskostnad.

P
Partikler (PM10 og PM2,5) Svevestøv (PM) deles inn 

i ulike klasser etter partikkelstørrelse. De viktigste 

kategoriene er PM10 – partikler mindre enn 10 mikro-

meter (mm), PM2,5 – partikler mindre enn 2,5 mm og 

PM0,1 – partikler mindre enn 0,1 mm.

Personkilometer Antall kilometer i rute, delt på antall 

passasjerer, under et år.

Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide et 

forslag til en regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus, i samarbeid mellom regionens 

kommuner, fylkeskommune og med deltagelse fra 

relevante fagetater. 

PM10 Se Partikler.

S
Samfunnskostnad Dette er kostnader som påføres 

samfunnet fra utslipp (direkte og indirekte), kø, 

ulykker, støy og vegstøv. 

Sertifisert fornybar strøm Siden januar 2012 kjøres 

all T-bane og trikk med sertifisert fornybar strøm. 

Dette betyr at vi er garantert at mengden strøm vi 

kjøper, er produsert av vannkraft. Jo fler som velger 

dette, jo mer press settes på produsentene for å 

utvikle og produsere fornybar strøm.

Støy Støy eller støyforurensning er uønsket lyd. I 

Norge er veitrafikken den dominerende kilde for 

støyforurensning.

Svevestøv Partikler som dannes ved forbrenning av 

drivstoff og slitasje på dekk og veidekke.

T
Transportmidler Buss, båt, trikk, T-bane, tog, bil.

V
Vedlikeholdkostnad Kostnad beregnet på hvor mye 

det koster med vedlikehold av en buss under et år.

Vibrasjoner Skakinger og ristinger som skapes ved 

kjøring av ulike transportmidler.

Vognkilometer Antall kilometer som et kjøretøy 

kjører under et år, både i rute og utenfor rute.
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