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Nøkkeltall

Sentrale nøkkeltall fra virksomheten i 2016 er gjengitt 
nedenfor. For utfyllende informasjon viser vi til Ruters 
årsrapport og øvrig informasjon på www.ruter.no.

Reiser totalt med Ruter (mill) 350 Kundetilfredshet 97 %

Transportarbeid personkm (mill) 2033

Ruters trafikkvekst 4,9 % Vognkm (mill) 106

 Tilbudte avganger (i tusen)  4 432 

Reiser buss (mill) 147 Tilbudte plasskm (mill) 9 784 

Reiser T-bane (mill) 106 Gjennomsnittlig belegg (%) 21 %

Reiser trikk (mill) 53

Reiser tog (mill) 39,4 Omsetning (mill) 7 514 

Reiser båt (mill) 4,6 Trafikkinntekter (mill) 3 972 

Tilskudd (mill) 3 396 

Bosatte i Oslo og Akershus (mill) 1,3

Markedsandel region 37 % Soliditet 18 %

Markedsandel Oslo 52 %

Markedsandel Akershus 24 % Energibruk Ruter 467 GWh
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Innledning

Ruter As er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken  
i Oslo og Akershus. Oslo kommune eier 60 prosent av aksjene  
i selskapet, mens Akershus fylkeskommunes eierandel er  
40 prosent. 

De offentlige tilskuddene til drift av kollektivtrafik-
ken i Oslo og Akershus går i all hovedsak gjennom 
Ruter. I tillegg kjøper staten persontrafikktjenester 
fra NSB i hovedstadsregion. 

Ruters oppgave er å utvikle, planlegge, bestille og 
markedsføre et kollektivtrafikktilbud som i størst 
mulig grad bidrar til å nå målene som Oslo kom-
mune og Akershus fylkeskommune har satt innenfor 
de økonomiske rammene som stilles til disposisjon. 
I 2016 hadde kollektivtransporten 350 millioner 
påstigninger i Ruters område. Dette er en økning på 
16 millioner sammenlignet med året før og repre-
senterer en vekst på 4,9 prosent.

Aksjonæravtalen mellom Oslo kommune og  
Akershus fylkeskommune om Ruter As fastslår 
at Ruter skal legge fram en strategisk plan for  
kollektivtrafikken hvert fjerde år, mens handlings- 
program rulleres årlig. Handlingsprogrammet  
viser hvordan den strategiske planen skal følges 
opp. 

I august 2015 la Ruter frem strategidokumentet 
M2016 «Fra dagens kollektivtrafikk til morgen- 
dagens mobilitetsløsninger». Planen har et todelt 
tidsperspektiv, med strategier frem mot 2030 og  
visjoner mot 2060.

H2016 var det første steget på veien for å operasjon- 
alisere M2016. Der ga vi oversikt over aktiviteter 
som må iverksettes og gjennomføres i perioden 

2016-19, for å sikre at veksten i persontrafikken tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. 

H2017 reflekterer at Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune etter fremleggelsen av M2016 har 
gjort vedtak som øker ambisjonene for grønn  
mobilitet. 

Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjett- 
prosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter 
som prioriteres. I praksis er det først gjennom de 
årlige tilskuddsbevilgningene fra Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune at de endelige økono- 
miske rammene avklares, sammen med politiske 
føringer for det tilbudet som skal gis. 

H2017 er et resultat av interne prosesser og arbeid 
mot felles mål. H2017 inneholder handlingsprogram 
for 2017-2020 og økonomiplan for årene 2017-2021.
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1. Kollektivtransporten, sammen 
med sykkel og gange, skal bidra til å 
redusere biltrafikken og nå regionens 
ambisiøse mobilitetsmål  

Et sømløst mobilitetstilbud, der effektiv kollektivtransport er 
den viktigste bærebjelken, er et nødvendig virkemiddel for å nå 
regionens ambisiøse mål for mobilitet og miljø. 

H2017 – operasjonalisering av M2016
Hvert fjerde år legger Ruter frem en strategi for 
kollektivtrafikken. I M2016 løftet Ruter blikket fra 
kollektivtrafikk til mobilitetsløsninger for å sikre 
utvikling av et stadig mer attraktivt tilbud til  
regionens innbyggere. 

Utgangspunktet var at det blir for snevert bare å 
tenke buss, trikk, båt og bane når det planlegges for 
fremtiden. For å skape et attraktivt og pulserende 
hovedstadsområde, må all vekst i reiser tas med 
gange, sykkel og kollektivtransport (grønn mobilitet).  
Derfor så vi i M2016 på helheten og alle former for  
transport i sammenheng. M-en i M2016 står for 
fremtidens mobilitetsløsninger. 

H2017 er et viktig skritt for å revidere og operasjon-
alisere M2016, der vi ser på hvilke aktiviteter som 
må igangsettes i 2017-2020 for å kunne nå regionens 
ambisiøse mobilitets- og miljømål.

Ruter skal være eiernes verktøy for å nå transport- 
politiske mål, og mål om bærekraftig utvikling av  
hovedstadsregionen. Våre strategier, planer og  
løsninger utvikles for å sikre måloppnåelse, og 
kursen justeres når mål endres. Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune har høyere miljøpolitiske 
målsettinger enn hva som er beskrevet i M2016.  
De endringene som nå foreligger i samferdsels- 
politiske mål og mål for klima- og miljøpolitikken  
er innarbeidet i handlingsprogrammet. 

Økte ambisjoner for grønn mobilitet
Det er et politisk omforent mål om at veksten i  

persontrafikken skal tas med gange, sykkel og 
kollektivtransport i de største byområdene. Oslo kom-
mune og Akershus fylkeskommune har i tillegg gjort 
vedtak som øker ambisjonene for grønn mobilitet.

Oslo kommune ønsker å redusere all biltrafikk i 
Oslo med 20 prosent innen 2019, med realisering 
av Bilfritt byliv i Oslo sentrum i samme periode, 
og med en videre reduksjon av biltrafikken med en 
tredel innen 2030. Den reforhandlede avtalen for 
Oslopakke 3 tar sikte på en reduksjon av biltrafikken 
gjennom bomringen på 15 prosent.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har 
vedtatt høyere mål for sykkelandel enn det som lå til 
grunn for M2016. I tillegg skal klimagassutslippene 
for Oslo reduseres med 50 prosent innen 2020 og 95 
prosent innen 2030.

Reviderte mål og konsekvenser for H2017 
Ruter legger til grunn at kollektivtransporten fort-
satt skal være grunnstammen i samspillet mellom 
gange, sykkel og kollektivtransport, som i kombinasjon 
med restriktive tiltak skal legge til rette for økt 
grønn mobilitet på bekostning av biltrafikken. 

Fra 2018 justeres vekstmålet for kollektivtrafikken  
i M2016 fra 4 prosent til 3 prosent, både som en 
konsekvens av skjerpede mål for sykkel, men også 
fordi kollektivtrafikken har tatt store markeds- 
andeler de siste årene og fordi befolkningsveksten 
forventes å bli lavere enn det som var lagt til grunn  
i M2016.
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Analyser viser at dersom redusert biltrafikk i større 
grad resulterer i økt sykkel og gange kan antall  
kollektivreiser reduseres, og målet for grønn  
mobilitet likevel nås. En slik utvikling vil kreve raske 
og kraftfulle virkemidler som er innrettet for å  
redusere biltrafikken til fordel for sykkel og gange. 

Målinger har vist at biltrafikken over bomringen i 
Oslo og Bærumsringen de senere årene har hatt en 
tilnærmet nullvekst. I hovedsak er det kollektiv- 
transporten som i de samme årene har tatt unna 
for veksten i personreiser, samtidig som sykkel og 
gange beholder sine markedsandeler.

På kort sikt vil virkemidler som økt pris for bil- 
passeringer gjennom eksisterende bomsnitt, samt 
en videre utvidelse langs grensen mellom Oslo og 
Akershus, favorisere en overgang fra bil til kollektiv, 
fremfor fra bil til sykkel og gange. Når det etableres 
nye bomsnitt internt i Oslo vil overgangen til sykkel 
og gange kunne oppnås i større grad. 

Når Oslo og Akershus får mulighet til å ta i bruk 
virkemidler som både reduserer bilbruken og på-
virker den interne fordelingen mellom gange, sykkel 
og kollektivtrafikk, må vekstraten og vekstområder 
for kollektivtrafikken revideres. Fremover må Ruter 
sørge for større fleksibilitet i sine avtaler med opera- 
tørene, for å ha mulighet til å tilpasse seg den for-
ventede endringen i fordelingen av markedsandeler 
mellom de grønne mobilitetsformene. 

Ruter ser for seg at aktører med ansvar innenfor 
de ulike mobilitetsformene sammen arbeider for å 
sikre en felles forståelse av målene og hvilke tiltak 
som må til for å realisere ambisiøse mål for en 
grønn omstilling.

Sterk befolkningsvekst
Det er et politisk omforent mål at gange, sykkel og 
kollektivtransport skal ta veksten i persontrafikken 
i de største byområdene. En kraftig reduksjon i bil-
bruken i tillegg hever ambisjonene ytterligere, ikke 
minst med tanke på den sterke befolkningsveksten 
som er ventet i hovedstadsområdet de neste tiårene. 
Oslo er relativt sett den raskest voksende hoved-
staden i Europa. Frem mot 2030 er det forventet om 
lag 250 000 nye innbyggere i Oslo og Akershus, en 
befolkningsøkning nesten tilsvarende størrelsen
på Bergen. Ser vi enda lenger frem, til 2060, vil  
hovedstadsregionen vokse med nær en halv million 
innbyggere, som vil resultere i ca 600 millioner 
reiser. 

Befolkningsveksten er først og fremst en påminnelse 
om at Oslo og Akershus er et attraktivt byområde, 
med et attraktivt arbeidsmarked, et mangfoldig 
kulturtilbud, varierte fritidsaktiviteter og gode bo- 
og oppvekstmiljøer. 

Samtidig gir en sterk befolkningsvekst i en allerede 
relativt sett tett befolket del av landet utfordringer, 
ikke minst med tanke på befolkningens mobilitet. 
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Figur 1 Trafikkvekst og markedsutvikling
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Gode mobilitetsløsninger er en forutsetning for at 
byen skal fungere, og kollektivtrafikk er en vesentlig 
del av de grønne mobilitetsløsningene.

Positiv utvikling i kollektivtrafikken siden 2007
Målet om å ta veksten med grønne mobilitetsformer, 
samtidig som bilbruken skal reduseres, er svært 
ambisiøst, men utviklingen siden 2007 viser at det er 
mulig. I disse årene har biltrafikken nærmest flatet  
ut. Passasjerveksten i kollektivtrafikken har vært 
vesentlig høyere enn befolkningsveksten. Kollektiv- 
trafikken har tatt markedsandeler fra bilen i både 
Oslo og Akershus. I 2016 ble det foretatt 350 millioner 
kollektivtrafikkreiser, en økning på 16 millioner  
sammenliknet med 2015, og den motoriserte 
markedsandelen for bil i Oslo har falt til under 50 
prosent.

En av Ruters hovedoppgaver er å sørge for at den 
positive utviklingen vi har sett siden selskapet ble 
etablert i 2007 fortsetter. En vesentlig del av for- 
klaringen på utviklingen er at det har vært en sterk 
politisk vilje til å prioritere kollektivtrafikk i denne 
perioden.

Bevilgningene til både drift og investeringer har økt, 
og i revidert avtale for Oslopakke 3 går godt over 
halvparten av bompengeinntektene til kollektiv- 
trafikk. Samtidig er det helt avgjørende at midlene 
som går til kollektivtrafikk disponeres slik at sam-
funnet får mest mulig nytte av innsatsen. 

Utgangspunkt i markedsbehov
Nøkkelen til suksess er alltid å ta utgangspunkt i 
markedets behov og potensial. Utbygging av infra-
struktur må aldri bli et mål i seg selv, men kun en 
konsekvens av en markedsrettet tilbudsutvikling. 
Altfor mange samferdselsprosjekter starter med ut-
gangspunkt i en idé om et infrastrukturprosjekt. Hvis 
vi ikke starter med å vurdere markedsbehov risikerer 
vi å gjøre investeringer i store infrastrukturprosjekter 
som gir liten nytte for samfunnet, og som ikke fanger 
opp et mobilitetsbilde i stadig raskere endring.

Kollektivtrafikktilbudet må bygge opp under den 
arealstrategien som skisseres av som skisseres i 
Areal- og transportplan for Oslo og Akershus.  
Dette innebærer at veksten i all hovedsak må 
konsentreres til regionale byer og knutepunkter i 
bybåndet og i Oslo.

Løsningene Ruter tilbyr de reisende skal være så 
attraktive at de blir naturlige å velge. Kollektivtrans-
porttilbudet, i et samspill med gange og sykkel må 
utvikles slik at det blir enklere for flere å la bilen 
stå. Det innebærer blant annet at:

• Godt samspill med sykkel og gode gang-
forbindelser i de tette byområdene skal bidra til 
at også reisekjeder med flere reisemål og formål 
kan foretas uten bruk av bil.

• Kollektivtransporten skal være det naturlige 
valget for motoriserte reiser

Marked
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Figur 2 Ruters markedstilnærming
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Langsiktig investeringsbehov
I M2016 skisseres et langsiktig investeringsbehov  
på over 60 milliarder kroner. I tillegg kommer kost- 
nadene for utbygging av ny lokaltogtunnel i Oslo. 
Etter Fornebubanen og nytt signal- og sikrings- 
anlegg for T-bane, prioriterer Ruter bygging av ny 
sentrumstunnel mellom Majorstuen og Tøyen via 
Bislett og Grünerløkka. KVU Oslonavet gir grunnlag 
for å anbefale ferdigstilling innen 2030. 

Investeringskostnadene er høye, men fordelt over tid 
ligger ikke det gjennomsnittlige årlige nivået veldig 
mye høyere enn dagens nivå hvis vi ser på kollek-
tivtrafikken samlet.

Investeringer i ny infrastruktur gir imidlertid økte 
driftskostnader, både i form av økt vedlikehold, men 
også i form av økt tilbud. En samlet økning i offentlige 
midler til kollektivtrafikken er en klok investering. 
Ruter har fått utarbeidet et samfunnsregnskap som 
viser hva samfunnet får igjen for pengene som går 
til kollektivtrafikk. For kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus viser samfunnsregnskapet at for hver 
krone til kollektivtrafikk får samfunnet 4 kroner og 
femti øre tilbake. Dette viser at penger brukt på  
kollektivtrafikk er vel anvendte penger.

Nødvendig med vesentlige tiltak
Uten vesentlige tiltak for å begrense bilbruken til 
fordel for gange, sykkel og kollektivtransport vil 
målet ikke nåes. Befolkningsveksten vil riktignok 

uansett gi flere reisende med gange, sykkel og 
kollektivtransport, men også personbiltrafikken vil 
øke. Avhengig av hvilke forutsetninger som legges 
til grunn, viser våre beregninger at biltrafikken vil 
øke med mellom 150 og 240 millioner reiser frem 
mot 2060 hvis vi ikke tar noen større grep, som for 
eksempel investeringer i infrastruktur, trafikk- 
regulerende tiltak eller legger om arealbruken. 

De viktigste grepene vi mener må gjøres er trafikk- 
regulerende tiltak, fortetting og byutvikling ved 
kollektivknutepunkter, utvikling av infrastruktur for 
sykling og gange, samt en styrking av kollektiv- 
trafikktilbudet. 

Til nå har kollektivtrafikktilbudet i stor grad blitt 
utviklet uten at det har vært behov for de store 
kapasitetsutvidelsene i infrastrukturen. Buss, trikk 
og bane har fått flere avganger de siste årene, men 
en videre tilbudsøkning krever mange steder at det 
gjøres til dels store investeringer i ny infrastruktur. 
Planlegging og utredning av en rekke store infra-
strukturprosjekter vil bli en vesentlig del av Ruters 
virksomhet de neste årene. 

Ruters vurdering er at analyser og vurderinger gjort 
i M2016 gir et godt grunnlag for videre arbeid med 
å utvikle et integrert mobilitetstilbud som kan sikre 
måloppnåelse, også når målbildet endrer seg, og 
ikke minst når det blir mer ambisiøst.

Figur 3: Kollektivtransport – stor verdi for samfunnet 
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Helhetlig mobilitetsløsning
Sykkel og gange må ta en betydelig del av transport-
veksten. Sykkel og gange kan i noen tilfeller erstatte 
kollektivtrafikk, særlig på de korteste reisene, men 
først og fremst er gange, sykkel og kollektivtransport, 
eventuelt sammen med gode bildelingstjenester,  
deler av en samlet mobilitetsløsning. Ruter vil 
arbeide for at de miljøvennlige transportmidlene ses 
i en helhetlig sammenheng. For å få flere til å gå og 
sykle må det bygges flere gode og trygge gang- og 
sykkelveier, men minst like viktig er det med en tett 
og kompakt arealutvikling. Ruter skal være en aktiv 
bidragsyter for å trekke by- og regionutviklingen i 
riktig retning.

I tillegg til stadig å forbedre selve kollektivtrafikk- 
nettverket i Oslo og Akershus, vil utvikling av nye  
teknologiske løsninger være viktig for å gjøre  
tilbudet kjent og lett tilgjengelig. 

Kollektivtransporten har de senere årene, sammen 
med sykkel og gange, tatt veksten i den regionale 
persontrafikken. Med en beregnet vekst på om 
lag 600 millioner reiser står vi overfor store ut-
fordringer. Utviklingen de siste årene viser imidler-
tid at det er fullt mulig å få det til, og nå skjerpes 
målene ytterligere. Å nå målet krever en helhetlig 
og koordinert virkemiddelbruk som særlig omfatter 
arealutvikling, infrastruktur for gange, sykkel og 
kollektivtransport, samt tiltak for å regulere bilbruken.

Ruter ser for seg at aktører med ansvar innenfor 
de ulike mobilitetsformene sammen arbeider for 
å realisere ambisiøse mål for en grønn omstilling i 
hovedstadsområdet med ytterligere vekst i miljø- 
vennlige transportformer på bekostning av  
biltrafikken
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2. Målstyring

Ruters målehierarki angir retning for strategier, handlings-
planer og aktiviteter, og skal samtidig være gjenkjennbart 
for den enkelte medarbeider gjennom mål, oppgaver og 
fokusområder.

Målstyring i Ruter
Ruters målhierarki er grunnlaget for virksomhets- 
styringen i selskapet. Det viser sammenhengen 
mellom kollektivtrafikkfamiliens overordnede visjon, 
Ruters virksomhetsidé, kundeløfte og posisjonsmål, 
samt de fire overordnede målene med tilhørende 
kritiske suksessfaktorer og indikatorer. Ruters verdier 
skal gjenspeiles på alle nivå i målhierarkiet og i alle 
selskapets aktiviteter. 

Kollektivtrafikkfamiliens felles visjon er utarbeidet 
med utgangspunkt i politiske mål som er satt for 
kollektivtrafikken i kommunale- og fylkeskommunale 
plandokumenter: Sammen gjør vi kollektivtrafikken 
til et naturlig førstevalg. 

Overordnede mål
Ruters overordnede mål er besluttet med utgangs- 
punkt i de krav og mål som er satt for selskapet, og 
gir en beskrivelse av ønsket resultat av virksom-
heten. Nedenfor følger en kort definisjon av hvert 
overordnet mål for å sikre felles forståelse av dem:

Fornøyde kunder
Ruter skal gjøre kollektivtrafikken til kundenes 
naturlige førstevalg ved å ha et enkelt, attraktivt  
og pålitelig trafikktilbud.

Sterk markedsposisjon
Ruter skal bidra til utvikling av et funksjonelt og  
miljøvennlig hovedstadsområde, ved at kollek-
tivtrafikken tar veksten i motorisert trafikk.

Attraktive arbeidsplasser
Ruter skal være en åpen og nytenkende virksomhet 
som verdsetter sine medarbeidere, og som tiltrekker 
de rette kandidatene til selskapet.

Effektiv og bærekraftig ressursbruk
Ruter skal bidra til oppnåelse av økonomi- og 
miljømål ved målrettet prioritering av drifts- og 
investeringsmidler for kollektivtrafikken.

Kritiske suksessfaktorer
For hvert av de overordnede målene er det definert 
et sett med kritiske suksessfaktorer. Dette er om-
råder vi prioriterer å observere og påvirke, for å nå 
de overordnede målene på en mest mulig ressurs- 
effektiv måte

Styringsindikatorer
Ruter har definert et sett med overordnede styrings- 
indikatorer som måler i hvilken grad gjennomførte 
aktiviteter bidrar til å nå de målene som er satt.  
Styringsindikatorene følges opp månedlig gjennom 
en mål- og risikostyringsrapport som legges frem 
for styret til orientering, og oversendes Ruters eiere.

Mål og risikostyringsrapporten inneholder i tillegg 
en gjennomgang av bedriftens økonomiske status, 
samt en oversikt over de viktigste risikoområdene.

Fornøyde kunder
Ruter gjennomfører undersøkelser for å måle kunde- 
tilfredsheten om bord og befolkningens tilfredshet 
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Styringsindikatorer - mål og status

Styringsindikatorer Mål 2017 Hittil i år*

Økning i antall påstigende 5 % 4,5 %

Markedsandel (motorisert - rullerende 12 mnd.) 38 % 37,5 %

Kundetilfredshet om bord 96 % 98 %

Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet 71 % 71 %

Ruters app-andel 55 % 51 %

Avviksinformasjon 45 % 44 %

Nærvær administrativ (rullerende 12 mnd.) 95,5 % 93,1 %

Nærvær direkte kundebehandling (rullerende 12 mnd.) 92 % 89,2 %

Resultat (hittil i år) + 20 MNOK + 67,3 MNOK

Tabell 1 Styringsindikatorer – mål og status pr februar 2017

*pr februar 2017

Figur 4 Ruters målhierarki 
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med kollektivtilbudet. Indikatorene måles basert 
på data der kundene blir spurt om å vurdere den 
konkrete reisen de foretar, og telefonintervjuer med 
befolkningen i Oslo og Akershus. I utvalget inklu-
deres både kunder og de som sjelden eller aldri 
benytter kollektivtilbudet. 

Resultatet av målingen av kundetilfredsheten om bord 
har ligget høyt gjennom hele 2016, og endte på 97 prosent, 
som er ett prosentpoeng høyere enn målet for 2016. 

Befolkningens tilfredshet med kollektivtilbudet lå i 
2016 på et gjennomsnitt på 70 prosent. Undersøkel-
ser viser at det er frekvens, i form av antall avganger,  
som er det viktigste virkemiddelet for å øke tilfreds- 
heten hos kundene. Videre opplever kundene at 
muligheten for å reise dit de skal og pålitelighet er 
viktige hoveddrivere for tilfredshet. Dette betyr at 
når Ruter kan tilby innbyggerne en tidseffektiv og 
pålitelig reiseopplevelse vil kundene i større grad 
velge å kjøre kollektivt og de blir mer fornøyde.

Sterk markedsposisjon
Omdømmet til Ruter i dag er godt, og det har hatt en 
positiv utvikling de siste årene.

I den samme perioden har antall påstigende økt fra i 
underkant av 210 millioner til nærmere 350 millioner. 

M2016 svarer ut hvordan Ruter skal ta veksten 
sammen med sykkel og gange. I H2017 tar vi også 
innover oss den økte ambisjonen for grønn mobilitet.  

Både Akershus og Oslo har hatt en positiv utvikling 
i andel kollektivreiser det siste året. I 2016 hadde 
Ruter en markedsandel for motoriserte reiser på 23,7 
prosent i Akershus og 52 prosent i Oslo. Kollektiv- 
andelen av personreiser har også hatt en sterk ut-
vikling gjennom 2016. Av totalt antall personreiser var 
andelen 19,3 prosent i Akershus og 34,9 prosent i Oslo. 

For å nå de ambisiøse mobilitetsmålene forventer  
Ruter at regionbyene må ha en markedsandel som 
i ytre del av Oslo, mens ytre del av Oslo må ha 
markedsandeler som i indre by.  For å oppnå disse 
målene vil Ruter satse regionvis, fortsette å bygge 
nettverk og utvikle attraktive og integrerte  
mobilitetsløsninger.

Attraktive arbeidsplasser
For at Ruter skal nå sine overordnede mål, må 
selskapet sørge for at det har tilgang på nødvendig 
kompetanse fremover. Dette gjør vi gjennom faglig 

og personlig utvikling for våre ansatte. Ruter skal 
legge til rette for en dynamisk utvikling av kom-
petanse – hos den enkelte medarbeider og for hele 
virksomheten. For å skape attraktive arbeidsplasser 
er det videre sentralt med en tydelig og motiverende 
ledelse. Ledere i Ruter skal inspirere og angi retning 
for virksomheten. I Ruter er vi opptatt av å tiltrekke 
oss relevante og kompetente medarbeidere.  For å få 
det til, må selskapet være attraktivt i arbeidsmarke-
det. De siste årene har Ruter lyktes godt med å posi- 
sjonere selskapet som en attraktiv arbeidsgiver, noe 
som har resultert i tilgang til de beste kandidatene.

Effektiv og bærekraftig ressursbruk
I motsetning til mange andre selskaper har ikke 
Ruter som formål å skaffe eierne økonomisk  
vinning, men skal bidra til at Oslo Kommune og  
Akershus fylkeskommune når sine mål i samferd-
sels- og byutviklingspolitikken. 

Ruter er ansvarlig for å drive i økonomisk balanse.  
Det er derfor viktig med god koordinering av 
trafikk-, inntekts- og kostnadsutviklingen opp mot 
kollektivtilbudet.

Ruter arbeider kontinuerlig med bærekraftig  
ressursbruk og er i front når det gjelder omlegging 
til fornybar energi. Programmet «Fossilfri 2020» er 
etablert for å nå målet om at all kollektivtransport 
skal gå på kun fornybar energi innen 2020. I 2017 og 
årene fremover vil arbeidet i økende grad konsen-
treres om å tilrettelegge for nullutslippsløsninger 
der dette er mulig. 
 
Markedsmål 
Ruter, og Ruters eiere, har ambisiøse mål for frem-
tiden. For å kunne nå disse målene må vi sikre at vi 
møter befolkningens og bedrifters mobilitetsbehov. 
Vi må fortsette å utvikle et attraktivt tilbud sammen 
med kundene og med utgangspunkt i kundenes 
individuelle behov. 

Det er store variasjoner i markedsgrunnlaget for 
kollektivtransporten både innenfor ulike markeds- 
områder og når det gjelder reisehensikt. Vi må få 
mindre biltrafikk i Oslo indre by, ytre Oslo må bli mer 
likt Oslo indre by og regionbyene og sentrale områder  
i Akershus må bli mer like Oslo. I tillegg må vi prosent-
vis øke for eksempel innkjøps- og servicereiser mer 
enn arbeids- og skolereise som er og vil være det 
største reisesegmentet.

Trafikkvekstmål for 2017 vil i snitt være på 5 prosent, 



H2017 - 16

med en fordeling på ca 4,5 prosent i Oslo og ca 6 prosent
i Akershus.

Miljømål
Ruter har et fastsatt mål om at alle transportmidler 
kun skal kjøre på fornybar energi innen utgangen av 
2020. Programmet Fossilfri 2020 skal legge til rette 
for å nå dette målet. Ruter arbeider også målrettet 
for å tilrettelegge for nullutslipp, der dette er mulig 
gitt teknologi og økonomiske rammer. Ruter jobber 
således i tråd med mer ambisiøse mål for klima- og 
energi som Oslo kommune har vedtatt siden frem-
leggelsen av M2016. 

Dette betyr en ambisiøs omlegging på buss og båt i 
regionen. Ruters ambisjon er raskest mulig å innføre 
de løsningene som er best på lang sikt. I dag ser  
elektrisk drift av bybusser og saktegående båter 
spesielt lovende ut.

Andel fornybar energi av total energibruk var om lag 
50 prosent i 2016. For buss var andelen 35 prosent, 
mens den for båt var 10. Skinnegående trafikk går 
som kjent allerede på 100 prosent fornybar energi.

Ruter inngikk i 2016 avtale med tre bussoperatører 

om å teste seks batterielektriske busser på tre buss- 
linjer i Oslo. Valget av teknologi og ladeløsning er 
litt ulik på de tre linjene. De tre testene starter opp 
høsten 2017. Parallelt arbeider Ruter med å fase 
inn elektriske busser i eksisterende kontrakter og 
gjennom ordinære anbud.

For å kun kjøre på fornybar energi i 2020 vil biodriv- 
stoff, og spesielt lokalt produsert biogass, utgjøre en 
stor andel. Samtidig starter innfasingen av batteri- 
elektriske busser. 

De totale utslippene fra buss vil reduseres med 80-
90 prosent. En videre elektrifisering med fornybar 
strøm vil føre til at klimagassutslippene fra driften 
av kollektivtransporten nær elimineres.

Øybåtene la om til drift på fornybar diesel i januar 
2016 og ble dermed de første passasjerbåtene i 
verden som i ordinær drift kjører på bærekraftig, 
fornybar diesel. Ruter legger fram rapport for Oslo 
kommune i april om mulighetsrom, konsekvenser 
og kostnader forbundet med elektrifisering av både 
Nesoddenbåtene og øybåtene, og jobber videre for å 
tilrettelegge for slik omlegging.
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Figur 5 Fra dagens busspark til målbildet i 2025.
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Ruters miljøambisjoner kan oppsummeres slik:
• I 2020 skal alle transportmidler drives kun av 

fornybar energi, dette gjelder også båtene.
• I 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med  

null- og lavutslippsteknologi.
• I 2025 kan klimagassutslippene fra Ruters 

bussdrift være redusert med 80-90 prosent.
• I 2025 vil 60 prosent av bussflåten i Oslo være 

helelektrisk.

• I 2025 kan rundt 500 busser gå på biogass.
• I 2025 anslås det at omleggingen av teknologi  

og drivstoff i bussflåten kan gi merkostnader  
for bussdriften på om lag 2-10 prosent pr år, 
sammenlignet med dagens bussflåte.

• I 2025 forventes øybåtene og Nesoddbåtene å 
være batterielektriske. 

• Trikken og T-banen kjører allerede på sertifisert 
fornybar strøm.
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3. Handlingsprogram

Grunnlaget for handlingsprogrammet
Det overordnede grunnlaget for handlings- 
programmet for 2017-2020 er Ruters langtidsplaner 
og strategier. Årlige budsjettbrev, organisatoriske 
og økonomiske rammer, vedtak i Oslo kommune, 
Akershus fylkeskommune eller staten er premisser 
som er lagt til grunn i arbeidet med handlings- 
programmet.

Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av 
Ruters overordnede strategier og langtidsplaner. 
Handlingsplanen viser hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres de neste fire årene for å realisere de 
langsiktige planene og strategiene. 

I august 2015 la Ruter frem strategidokumentet 
M2016 «Fra dagens kollektivtrafikk til morgen- 
dagens mobilitetsløsninger». I M2016 skisseres  
strategier for utviklingen av tilbudet frem mot 2030 
og visjoner for utviklingen mot 2060. Målbildet er nå 
endret og aktivitetene som prioriteres i handlings- 
programmet reflekterer denne endringen. 

I strategien skisseres tilbudsutviklingen frem mot 
2030. Dels innebærer strategien at tilbudet utvides 
gradvis i takt med økt etterspørsel som følger av 
blant annet befolkningsvekst. Strategien innebærer 
også at det gjøres noen omfattende grep som gir 
mulighet for helt nye tilbud og nye deler av regionen 
får et langt mer attraktivt kollektivtrafikktilbud. Ny 
sentrumstunnel for T-bane- og lokaltogtunnel er  
eksempler på infrastrukturutbygging som gir 
mulighet for kraftige tilbudsløft. Infrastruktur- 
investeringene er i all hovedsak utredet i KVU Oslo- 
navet.

Utvikling av teknologiske løsninger i samarbeid med 
kundene gir muligheter for å tilpasse både selve 
kollektivtrafikken og informasjon om tilbudet til den 
enkelte i en personlig mobilitetsassistent.

Ruter har en rekke planer og strategier for ulike 
fagområder. Deler av disse er omtalt og lagt til 
grunn i M2016, mens andre står på egne ben.  
Eksempler på slike strategier er strategi for buss-
anlegg, miljøstrategi, innfartsparkeringsstrategi og 
fremkommelighetsstrategien. 

Ruters årlige handlingsplan er definert som et 
rullerende handlingsprogram og økonomiplan for 
den kommende fireårsperioden, der hensikten er 
å bygge opp under Ruters målstruktur, og uttrykke 
tydelig prioritering av de viktigste aktivitetene for å 
nå målene.

Ruter tar utgangspunkt i markedsvurderinger og 
kundebehov når prosjekter og aktiviteter planlegges 
og prioriteres. Dette innebærer at også plan- 
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prosesser knyttet til de store infrastrukturtiltak må 
starte med vurderinger av markeds- og kundebehov. 

Siden en markedstilnærming er essensielt for å få 
markedssuksess, har vi valgt å gruppere aktivitetene 
som er planlagt i 2017 i tråd med markedsmodellen, 
jf figur 2 i kapittel 1. 

Den neste fireårsperioden skal Ruter fortsette med 
å utvikle kollektivtrafikktilbudet og prioritere de 
nødvendige infrastrukturprosjektene.  

I tillegg er det tre områder fra M2016 vi ønsker å 
løfte frem.

Grønne integrerte mobilitetstjenester
M2016 legger til grunn at dersom man skal nå målet 
i persontrafikken frem mot 2060, må det skje gjen-
nom et helhetlig og fleksibelt nettverk av integrerte 
mobilitetsløsninger med høy kvalitet. Dette skal 
ivaretas i aktivitetene som skal igangsettes i 2017  
og påfølgende år.

Fremkommelighet og fortetting er forutsetninger 
Økt kapasitet og styrking av tilbudet for kollektiv- 
trafikken og sykkel er viktig, men det er ikke nok. 

Det er nødvendig med helhetlig virkemiddelbruk 
der fortetting i knutepunkter og langs kollektivakser 
og fremkommelighet er særdeles viktig. For å sikre 
fremkommelighet for kollektivtrafikk og sykkel, er 
prioritering av grønn mobilitet på veg viktig samt 
trafikkregulerende tiltak

Realisering av infrastruktur
Mobilitetstilbudet må utvikles som et samlet  
nettverk med tilstrekkelig kapasitet. Markeds- 
utviklingen taler for at oppgradering og utbygging 
av T-banen må prioriteres foran andre store infra-
strukturprosjekter. En kapasitetssterk T-bane skal 
sammen med jernbanen være grunnstammen i 
regionens kollektivtrafikknett.
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Handlingsprogram 2017-2020

Aktivitet 2017 Aktiviteter 2018-2020 Overordnet mål

MARKED

Ferdigstille markedsstrategi som skal sikre at Ruters tilbud 
møter befolkningens og bedrifters mobilitetsbehov (7 til 10-års 
horisont)

 Sterk markedsposisjon

Markedsdialog for å sikre innovasjon, forutsigbarhet for markeds- 
aktører, øke kompetanse og innsikt for å utvikle et best mulig 
tilbud til kundene

Dialogkonferanser og frokostmøter Sterk markedsposisjon

Benytte innsikt og data i markedspotensialmodellen som viktig 
basis for tilbudsutvikling per geografisk område

 Sterk markedsposisjon

Etablere prosesser for oppdatering av relevante trender og bruk 
av scenarier i strategiutvikling

 Sterk markedsposisjon

Videreutvikle Ruters bestillingstransport  Iverksette beslutninger fra utredningen Sterk markedsposisjon

Prøve ut bestillingsdrevet selvkjørende kollektivtransport  Sterk markedsposisjon

Prøve ut konsepter for kombinert mobilitet for å bedre samspill 
og integrering mellom de grønne mobilitetsformene  

 Sterk markedsposisjon

Utrede kollektivtrafikkbetjening mellom øvre del av Groruddalen, 
Lørenskog og Skedsmo

For valgt løsning utarbeides det planprogram, 
konsekvensutredning og reguleringsplan

Sterk markedsposisjon

Revidere trafikkplanene Follo og Oslo Syd 
Revidere og videreutvikle de resterende  
trafikkplanene

Sterk markedsposisjon
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Handlingsprogram 2017-2020

Aktivitet 2017 Aktiviteter 2018-2020 Overordnet mål

TRAFIKKTILBUDET

Igangsette elbusstester 
Forberede og gjennomføre utrulling av  
konvertering til fornybar energi på buss 

Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

Utarbeide beslutningsgrunnlag for omlegging til  
fornybar energi på spesialtransport

Forberede og gjennomføre konvertering til  
fornybar energi på spesialtransport

Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

Forberede og gjennomføre følgende anbud av transporttjenester:
- Romerike
- Øybåtene til øyene i indre Oslofjord

 Gjennomføre anbudene Sterk markedsposisjon

Starte følgende anbud av spesialtransporttjenester:
- Resttransport

Gjennomføre anbud av spesialtransporttjenester Sterk markedsposisjon

Sette i drift ny generasjon billetteringsutstyr på alle trikker, slik 
at kundene møter de samme betalingsløsningene uavhengig av 
transportmiddel og sikre en høy oppetid

 Fornøyde kunder

Gjennomføre pilot for fremtidige informasjons- og betalingsløs-
ninger for å teste mulige fremtidige løsninger

Videre arbeid med fremtidige betalingsløsninger Fornøyde kunder

Årlig ruteendringsprosess og ruteendring Vest Årlige ruteendringsprosesser Sterk markedsposisjon

Lage implementeringsplan for konverting til fornybar  
energi på båt. 

Sikre konvertering av båtflåten til fornybar 
energi 

Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

Ny rammeavtale om banetrafikk mellom Ruter As og  
Sporveien Oslo AS

Sterk markedsposisjon

Utarbeide prosessbeskrivelse for tiltak ved planlagte avvik  Fornøyde kunder

Videreutvikle informasjonskanalene i henhold til kundebehov og 
fortsette arbeidet med å digitalisere kundeinformasjon

 Fornøyde kunder

Gjennomføre tiltak for å bedre samspillet mellom sykkel og 
kollektivtrafikk

 Sterk markedsposisjon
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Handlingsprogram 2017-2020

Aktivitet 2017 Aktiviteter 2018-2020 Overordnet mål

INFRASTRUKTUR OG ANDRE FORUTSETNINGER

Lage tiltakspakker for prioriterte sentrumsområder, i tråd med 
Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus 2014, kraftfulle 
fremkommelighetstiltak for buss og trikk (KFT) i Oslo og Oslo 
byråds mål om redusert biltrafikk i Oslo, og bidra til gjennom-
føring av tiltak.

Gjennomføre tiltakspakkene samt etablere nye 
tiltakspakker for problemområder

Sterk markedsposisjon

Bidra til en vellykket anskaffelse av nye trikker, forbedring av 
infrastruktur og etablering av ny base

Bidra til en vellykket anskaffelse av nye trikker, 
forbedring av infrastruktur og etablering av ny 
base

 

Bidra i arbeidet med å utvikle en helhetlig holdeplasstruktur for 
buss og trikk i Oslo, og arbeidet med rolleavklaring knyttet til 
stoppesteder videreføres.

 Sterk markedsposisjon

Ny sentrumstunnel - ferdigstille planprogram, konsekvensutred-
ning og reguleringsplan 

Ferdigstillelse konsekvensutredning og  
reguleringsplan

Sterk markedsposisjon

Bistå i arbeidet med anskaffelse av nytt signal- og sikringsan-
legg for T-banen. 

Sterk markedsposisjon

Fornebubanen - ferdigstille reguleringsplanen i Oslo og følge 
prosessen frem til politisk behandling i bystyret, samt bestille 
KVU for vogner til banen. 

Ferdigstillelse forprosjekt, byggeplan og 
oppstart av utbygging 

Sterk markedsposisjon

Ny bussterminal Oslo S -  bistå i arbeidet med å ferdigstille 
reguleringsplan og KVU 

Ferdig godkjent regulering og forprosjekt Sterk markedsposisjon

Trikk på ring 2 - bidra til ferdigstillelse av reguleringsplan.   
Bymiljøetaten leder arbeidet

Ferdigstillelse av reguleringsplan for trikk på 
ring 2. Bymiljøetaten leder arbeidet.

Sterk markedsposisjon

Fjordtrikken øst – utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for 
trasé via Vippetangen

Ferdig godkjent regulering og forprosjekt Sterk markedsposisjon

Trikk i Skovveien - videreføre arbeidet Sterk markedsposisjon

Utarbeide en behovsanalyse for kollektivløsninger i og på tvers 
av Groruddalen. 

Sterk markedsposisjon

Arbeidet med å sikre anlegg for buss og bane og avklare roller 
knyttet til bussanlegg videreføres.

For ferdig regulerte tomter iverksettes  
utbygging 

Sterk markedsposisjon

Revisjon etter miljøstandarden ISO 14001
Årlige revisjoner og re-sertifisering etter miljø-
standarden ISO 14001

Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk
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Handlingsprogram 2017-2020

Aktivitet 2017 Aktiviteter 2018-2020 Overordnet mål

FINANSIERING OG ORGANISERING

Utarbeide ny avtale om togtjenester i Ruters område  Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

Gjennomføre målrettede tiltak for å sikre Ruters inntekter, 
herunder videreutvikle og optimaliserer billettkontroll for å sikre 
mål om at andel som reiser med gyldig billett er 95 prosent.

 Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

Gjennomføre beredskapsøvelse Gjennomføre beredskapsøvelse Sterk markedsposisjon

Opplæring i beredskapsmetodikk og utvikling av beredskaps- 
planer

Opplæring i beredskapsmetodikk og utvikling av 
beredskapsplaner

Sterk markedsposisjon

Evaluering av spesialkyss av skoleelever  Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

Gjennomføre målrettet oppfølging og tilrettelegging med tanke 
på nærvær og reduksjon av sykefravær

 Attraktive arbeidsplasser

Gjennomføre målrettet kompetanseutvikling for å sikre at Ruter 
besitter nødvendig kompetanse for å nå sine mål også fremover

 Attraktive arbeidsplasser

Utvikling av lederskap og kultur slik at Ruter er i stand til å nå 
sine mål gjennom tydelig og motiverende ledelse

 Attraktive arbeidsplasser
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4. Finansiering og økonomiplan

Vekstmålet gir behov for økte bevilgninger til investeringer 
og drift. Samtidig trengs forutsigbarhet i investeringene og 
en samlet prioritering basert på hvilke tiltak som gir best 
måloppnåelse.

Finansiering
Målet om at gange, sykkel og kollektivtransport  
skal ta veksten og bidra til reduksjon i biltrafikk  
i regionen krever en oppfølgende økonomisk  
prioritering. Særlig driftssiden krever årlig real- 
økning i budsjettene, eller økning av brukerbetaling.
 
Behov for forutsigbare og økte 
investeringsrammer tilpasset målet 
Med utgangspunkt i markedsanalysen, tilbuds- 
utviklingen og tilhørende behov for ny kapasitet,  
må det bygges infrastruktur for T-bane og trikk, 
bussanlegg, bussterminal Oslo S og fremkom-
melighetstiltak for om lag 60 milliarder kroner til 
2030/2040, eller to til fire milliarder kroner per år.  
I tillegg kommer kostnader til gang- og sykkelveier, 
kollektivfelt, bussveier og en rekke bussterminaler 
der investeringsbehovene ikke er kartlagt fullt ut. 

Ingen av prosjektene er så langt fullfinansiert.  
I Oslopakke 3 er det satt av tre milliarder kroner til 
delfinansiering av Fornebubanen. De nye Bymiljø- 
avtalene vil bidra med minimum 50 prosent finan-
siering til infrastruktur av nasjonal interesse, men 
det fordrer lokal finansiering av resterende behov. 

Hvert år er det behov for å vedlikeholde og 
reinvestere i eksisterende skinneinfrastruktur for  
å sikre kundene et pålitelig og attraktivt kollektiv- 
trafikktilbud. Den totale kapitalbevaringsverdien for 
T-bane og trikk er på om lag 33 milliarder kroner,  
og vil øke med utbygging av ny infrastruktur. For 
å unngå at oppgraderingsbehovet for T-banen og 

trikken øker i årene som kommer, må bevilgningene 
følge behovet for oppgradering i henhold til levetids-
beregningene, om lag 900 millioner kroner årlig. 

En årlig nyinvestering på to til fire milliarder kroner 
gir økt reinvesteringsbehov. Det krever en opptrapping 
av investerings- og reinvesteringsbevilgningene, slik 
at det i 2030/40 er rundt 2,5 milliarder kroner i året 
til vedlikehold og reinvesteringer.

Pengebruken må målrettes ut fra effekt  
for grønn mobilitet
Det er viktig at det investeres målrettet i kollektiv- 
trafikken, og at de veitiltakene som gjennomføres 
ikke motvirker hovedmålet ved å legge til rette for 
økt bilbruk.

Oslopakke 3-organisasjonen har nå etablert et godt 
system for måloppfølging. Analyser av hvilke tiltak 
som gir den beste måloppnåelsen må danne grunn-
lag for prioriteringene i handlingsprogrammene, 
fremfor prioriteringene der fylkenes andel er et 
sentralt element.

Her ligger det et betydelig potensial for å styre 
pengebruken inn mot tiltak som bidrar på en bedre 
måte til å nå målene om økte markedsandeler for 
gange, sykkel og kollektivtransporten. 
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Handlingsprogram 2017-2020, Oslopakke 3

(Beløp i mill. 2017-kroner) 2017 2018 2019 2020 Sum
2017-2020

Lørenbanen  51  51 

Signal- og sikringsanlegg T-bane*  44  410  706  842  2 002 

Fornebubanen  26  26  128  180 

Metrotunnel Majorstuen-Bryn  26  26 

Sum rammer øremerkede investeringsobjekter 95 436 732 996 2 259

Store kollektivtrafikktiltak T-bane og trikk, Oslo  569  1 264  616  627  3 076 

Drift og mindre investeringer, Oslo  426  426  426  494  1 772 

Drift og mindre investeringer, Akershus  399  399  399  399  1 596 

Sum rammer ekskl. øremerkede prosjekter  1 394  2 089  1 441  1 520  6 444 

Forslag til prioritering  -   

Tilbudsforbedringer Oslo  306  293  275  257  1 131 

Tilbudsforbedringer Akershus  382  392  400  411  1 585 

Sum forslag til tilbudsforbedringer  688  685  675  668  2 716 

Mindre investeringer Akershus  20  35  55 

Fellesstrekningen Etterstad-Hellerud*  20  451  91  87  649 

Fellesstrekningen Majorstuen-Tøyen  25  40  5  360  430 

Ryen base med sporanlegg, oppgradering  25  150  95  270 

Likeretterprogram T-bane  99  58  10  15  182 

Øvrig oppgradering infrastruktur T-bane*  230  190  155  140  715 

Majorstuen, oppgradering trikkeinfrastruktur  40  40  80 

Nordre kollektivstreng, oppgradering trikkeinfrastruktur  45  45  90 

Storgata, oppgradering trikkeinfrastruktur  35  37  36  108 

Grefsenveien inkl. Storokrysset, oppgradering trikkeinfrastruktur  21  135  37  26  219 

Thorvald Meyers gate, oppgradering trikkeinfrastruktur  40  43  83 

Bispegata, ny trikketrasé  60  35  95 

Øvrig oppgradering og fornyelse av trikkeinfrastrukturen  146  158  224  224  752 

Sum forslag til investeringer og vedlikehold infrastruktur  706  1 404  766  852  3 728 

Tabell 2 Forslag til handlingsprogram og prioriteringer Oslopakke 3, 2017-2020

*I HP-perioden forslås om lag 570 millioner kroner midlertidig omdisponert fra signal- og sikringsanlegg til oppgradering av T-baneinfrastrukturen.
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Økonomiplan driftsprogram 2017-2021

Driftsprogram Regskap Budjett Plan Plan Plan Plan Sum

2018-kroner i perioden 2018-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018-21

Trafikkinntekter 3 972 4 171 4 539 4 657 4 770 4 838 18 804

   Oslo og Akershus 3 689 3 890 4 248 4 365 4 476 4 542 17 630

   Skolebilletter, gebyrer snik og særavtaler 283 281 291 292 294 296 1 173

Tjenestesalg 2 550 2 694 2 858 2 947 3 042 3 156 12 001

   Tjenestesalg Oslo - Ordinær drift 1 720 1 842 1 961 2 030 2 101 2 174 8 264

   Tjenestesalg Akershus - Ordinær drift 830 852 897 917 941 982 3 737

Andre driftsinntekter 115 115 119 119 119 119 475

Trafikkreklame 21 18 19 19 19 19 74

Oslopakke 3 660 677 704 694 687 671 2 756

Eksternt finansierte utredninger 68 25 0 0 0 0 0

Belønningsordningen 129 176 146 141 126 121 532

Finansiering Fossilfri 2020 og hydrogenbuss - Oslo 0 0 0 60 55 -7 108

Finansiering Fossilfri 2020 og hydrogenbuss - Akershus 0 0 28 39 39 35 142

Sum inntekter 7 514 7 876 8 411 8 674 8 855 8 951 34 891

Buss 2 633 2 844 2 955 3 027 3 055 2 989 12 025

   RuterBy 1 170 1 255 1 308 1 308 1 308 1 308 5 234

   RuterRegion 1 328 1 421 1 473 1 473 1 473 1 473 5 891

   RuterRegion Fossilfri 2020 0 0 0 0 33 33 66

   Pilotprosjekt Fossilfri 2020 og hydrogenbussprosjektet 0 26 28 99 94 28 250

   Bussanlegg og andre kostnader rutedrift 135 142 146 146 146 146 584

T-bane 1 611 1 667 1 693 1 667 1 641 1 615 6 618

   Drift 1 108 1 143 1 156 1 131 1 106 1 081 4 473

   Vognleie 442 461 475 475 475 475 1 899

   Investeringer 61 63 63 62 61 60 246

Trikk 825 865 880 865 850 835 3 429

   Drift 651 685 695 680 665 650 2 690

   Vognleie 175 179 185 185 185 185 739

   Investeringer 0

Båt 198 203 208 208 208 208 834

   Båt øytrafikk 44 46 47 47 47 47 189

   Båt Nesodden mv. 154 157 161 161 161 161 644

Spesialskyss skole 177 181 189 189 189 189 757

Billettkontr., billetter, provisjon og tilskudd 305 298 306 306 306 306 1 226

Andel av billettinntekter tog 782 877 956 982 1 007 1 022 3 967

Prisavtale tog 154 94 102 105 107 109 423

Prisavtaler buss 14 11 11 11 11 11 44

Andel av billettinntekter til Akershus fk ("75-øringen") 33 35 36 36 36 36 145

Drift Ruter 633 615 651 671 691 712 2 724

Midler til å nå mål for miljø og mobilitet 195 431 614 760 926 2 731

   Oslo 117 183 297 389 494 1 364

   Akershus 78 88 157 211 272 727

   Oslopakke 3 infrastruktur 160 160 160 160 640

Sum kostnader 7 365 7 884 8 419 8 682 8 863 8 959 34 922

Finansposter 32 28 28 28 28 28 112

Resultat 181 20 20 20 20 20 80
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Oslopakke 3-midler til drift og mindre investeringer 2008-2032, Oslo

Beløp i millioner kroner. 2017-kroner f.o.m. 2017

OSLO Økt  
kostn.

2008
-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2008

-2015 SUM % 
2008-36

Oppgradering og vedlikehold infrastruktur 1 381 127 117 140 115 225 2 932 5 037 40 %

T-bane 776 66 67 51 36 61 1 494 2 551

Trikk 605 61 50 89 79 164 1 438 2 486

T-banetilbud 485 1 348 283 285 272 258 246 4 296 6 988 56 %

Vognreserve (vognleie og basekostnader) 132 14 146

MX opsjon 2 150 791 95 97 97 96 96 1 536 2 808

Økt frekvens Grorudbanen 45 241 22 23 23 23 23 368 723

Økt frekvens på kveldstid ferier og helger 9 45 5 5 5 5 5 80 150

Lange tog linje 4/6 51 282 45 46 46 46 46 736 1 247

Økt frekvens Furusetbanen 36 173 18 18 18 18 18 288 551

Kolsåsbanen Åsjordet/Jar 9 50 5 5 5 4 4 64 137

Insentiver for økt kvalitet, T-bane 22 54 54

MX opsjon 3 313 371 174 186 173 161 148 2 843 4 056

Endret drift Holmenkollbanen 32 146 31 32 32 32 32 485 790

Rutemodell med bedre takting 12 33 8 7 6 6 6 87 153

Lange tog Grorudbanen 41 89 25 22 22 22 22 325 527

Røabanen, økt frekvens (Oslo) 43 103 27 24 24 24 24 367 593

Lørenbanen og Østensjøbanen, økt frekvens 122 83 101 89 77 64 984 1 398

Fornebubanen (Oslo) 62 0 595 595

Sum øvrig drift 55 213 23 23 23 18 13 238 551 4 %

Insentiver for økt kvalitet, trikk 13 34 34

Busstilbud 28 113 15 15 15 10 5 80 253

Styrking sentrumslinjer 10 50 5 5 5 5 5 80 155

Styrking Søndre Nordstrand 18 63 10 10 10 5 0 98

Plan, informasjon og pris 14 66 8 8 8 8 8 158 264

Drift av sanntidsinformasjon trikk/buss 2 10 2 2 2 2 2 47 67

Utredning/planlegging 6 50 6 6 6 6 6 111 191

Markedsaktiviteter 6 6 6

SUM Oslopakke 3 drift og mindre  
investeringer, Oslo 2 942 433 423 433 390 482 7 549 12 652 100 % 

Ramme 2 561 415 426 426 426 494 7 904 12 652

Midlertidige omdisponeringer -381 -18 3 -7 36 12 355 0
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Oslopakke3-midler til drift og mindre investeringer 2008-2032, Akershus

Beløp i millioner kroner. 2017-kroner f.o.m. 2017

AKERSHUS Økt 
kostn.

2008 
-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2008 

-2015 SUM %
2008-36

Oppgradering og vedlikehold infrastruktur 57 0 20 0 35 0 160 272 3 %

T-bane 57 0 20 0 35 0 160 272

T-banetilbud 234 200 63 62 63 62 62 1 323 1 835 18 % 

Kolsåsbanen til Bekkestua 27 90 19 20 19 19 19 279 465

Økt frekvens og lange tog Røabanen (i Akershus) 11 25 7 6 7 7 7 102 161

Kolsåsbanen Bekkestua-Kolsås 51 85 37 36 37 36 36 543 810

Fornebubanen 67 399 399

Baneløsning Nedre Romerike 78 11 11 11 11 176 220

Trikketilbud 45 55 10 11 11 11 11 176 285 3 %

Førerromssignaler 35 35 35

Lilleakerbanen Øraker - Bekkestua 10 20 10 11 11 11 11 176 250

Busstilbud 232 861 162 158 150 140 135 2 160 3 766 36 %

Ekstra kostnadsøkninger mv 112 112

Follo, opprettholde og styrke 106 302 73 71 67 59 54 864 1 490

Romerike, opprettholde og styrke 77 276 55 53 50 49 49 784 1 316

Akershus Vest, opprettholde og styrke 49 171 34 34 33 32 32 512 848

Båttilbud 20 132 20 20 20 20 20 335 567 5 %

Nesoddbåtene 20 132 20 20 20 20 20 335 567

Uspesifisert tilbudsstyrking buss og båt 34 50 67 86 102 1 244 1 583 15 %

Styrking av tilbudet ifm ruteendringer og anbud 34 50 67 86 102 1 244 1 583

Plan, informasjon og pris 85 419 81 81 81 81 81 1 341 2 165 21 %

Pristiltak, to soners rød periodebillett 6 48 6 6 6 6 6 111 189

Pristiltak, overgangsbillett enkeltbillett 11 87 11 11 11 11 11 191 333

Planlegging 4 24 4 4 4 4 4 79 123

Markedstiltak 4 4 4

Ny, forenklet sone- og prisstruktur 60 256 60 60 60 60 60 960 1 516

SUM Oslopakke 3 drift og mindre  
investeringer, Akershus 1 724 370 402 392 435 411 6 739 10 473 100 %

Ramme 2 105 388 399 399 399 399 6 384 10 473

Midlertidige omdisponeringer 381 18 -3 7 -36 -12 -355 0
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Nye store investeringer
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