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Ruters overordnede mål

• Fornøyde kunder

• Sterk markedsposisjon

• Attraktive arbeidsplasser

• Effektiv og bærekraftig 
ressursbruk

• Nullvekstmålet: 
Veksten i persontrafikken skal 
tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange
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Mål i pris- og billettarbeidet

Attraktive arbeidsplasser skal skapes ved:

• Enkelthet i manuell ekspedering med runde priser 

• Å redusere kontanthåndteringen om bord

Effektiv og bærekraftig ressursbruk skjer gjennom 
en inntektsanalytisk tilnærming som:

• Sørger for nødvendig inntektssikring

• Sikrer effektiv kapasitetsutnyttelse

• Stimulerer til forhåndskjøp og bruk av selvbetjente 
løsninger
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Fornøyde kunder skal oppnås ved:

• En pris- og billettstruktur som oppleves 
som rettferdig, fleksibel, enkel og logisk 
for kundene

• Videre forenkling 

• Gode selvbetjente løsninger

Sterk markedsposisjon skal oppnås ved:

• Attraktive og lett tilgjengelige 
billettprodukter slik at terskelen til 
kollektivbruk senkes 



Målprioritering

• Målene er til dels motstridige

• Kontinuerlig avveining mellom 
Ruters (og eiernes) behov og 
kundenes behov

• Effektiv prising har en potensiell 
målkonflikt i seg
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Tidsdifferensiert prising

• Om forventet vekst i kollektivreiser skal tas i rushtiden, må både 
driftskostnader og dimensjoneringskostnader utvides i takt med veksten 
i reiser

• Om veksten kan tas utenfor rushtiden, vil kun driftskostnadene øke 
- Under forutsetning av ledig kapasitet

• Produksjonskostnaden pr. rutekilometer i rushtiden er nær dobbelt så 
høy som utenfor

• Ruter har ved flere anledninger vurdert prising som kan lede 
trafikantene mot tidsperioder med ledig kapasitet for å bidra til bedre 
kapasitetsutnyttelse
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Effektiv prising

• I praksis vil dette oppfattes som 
innføring av rushtidsavgift

- Mange har ikke et opplevd 
valg, og må betale den 
høyeste prisen

• Reaksjoner 2012 og 2015: 
«Usedvanlig dårlig forslag». 
«Trist». «Beste forslag til å få 
folk til ikke å reise kollektivt». 
«Virkelig skivebom». «Helt 
uaktuelt». 
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Prosjekt ny pris- og billettstruktur



Kundefokus
gjennom hele utviklingsløpet

Billetter og priser



Kundefokus

Slutt å irritere meg
ved å fikse alle de små problemene

jeg møter når jeg skal bruke kollektivt.

Verdsett meg
ved å vise at du setter pris

på at jeg velger å reise kollektivt.

Myndiggjør meg
ved å gi meg verktøy og kunnskap slik at 

jeg kan løse utfordringer på egen hånd.



Kundefokus i pris- og billettarbeidet

• Inviterte til «Topp 3» ønsker for prisendring 2015 fra:
- Kundesenteret (Jernbanetorget) – 1. linje

- Kundesenteret (behandle henvendelser) – 2. linje
- Billettkontrollen
- Brukerforum

- NSB

• Åpnet videre for innspill fra:

- Nullpunktsanalysen 
- Målbilde betalingsløsninger 2030 
- Forbrukerrådet (Utdrag fra Forbrukerrådets henvendelsesregister)
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Forslag og innspill

• Nye varianter til dagens portefølje
- 48-timersbilletten
- 72-timersbilletten
- 5-dagersbilletten (mandag–fredag)
- 3-månedersbilletten
- 6-månedersbilletten
- 365-dagersbilletten også for barn og ungdom

• Betraktning: Kunden ønsker fleksibilitet i billettprodukter tilpasset sitt 
reisemønster, og ønske om betaling basert på faktisk reisebehov

• Forslagene tar utgangspunktet i dagens billettstruktur, og det ligger 
trolig en forventing om lavere pris desto lengre periode
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Kundebehov – «5 på gaten» (nåsituasjonen)

Hovedfunn:

• Tilpasser seg dagens situasjon, 
og stort sett fornøyde

• Funnet sin billett, og den fungerer

• Få sterke meninger og innspill på 
de store endringene

• Ønsker billett/betaling ut fra sine 
reiser og sitt behov

• Vil ha trygghet i at billetten er 
gyldig
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Kundebehov

• Riktig/rettferdig pris: Jeg vil være sikker på at prisen er riktig og 
rettferdig

• Enkelt: Jeg vil at billettkjøp skal være enkelt ved få valg å forholde meg 
til

• Trygghet: Jeg vil være trygg på at jeg har gyldig billett

• Tilgjengelighet: Jeg vil ordne billett når og hvor jeg trenger det

• Tidsbruk: Jeg vil bruke minimalt med tid og tanke på billettkjøp

• Brukervennlig: Jeg vil klare meg selv

• Fleksibilitet: Jeg vil ha billett som passer mitt reisebehov/mønster

• Planlegging: Jeg vil gjøre minimalt med planlegging og vurdering

• Mobilitet: Jeg vil at billetten skal dekke hele mitt mobilitetsbehov
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Kundetest av nye pris- og billettkonsepter

• Billett for så mange dager du vil
- Valgfri lengde på periodebilletten

• Løpende abonnement
- Helautomatisk fornyelse frem til abonnement fryses/stoppes

• Automatisk beste billett
- Kunde kjøper enkeltbillett for hver reise som konverteres til 

periodebillett avhengig av hvor mye kunden reiser

• Lavere pris utenom og høyere pris i rushtid

• Hopp om bord – betalingen skjer automatisk

• Månedspris og pris for bruk (ofte kjent fra telefonregningen)
- 30-dagers tilgang til rabattert enkeltbillett
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Valgfri periode

Billett for så mange dager du vil



Velger periodebillett 24-timerspris + 20 kroner 

pr. ekstra døgn

2

Velger dager for billetten

31

Ser at kan fjerne og legge 

til dager
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Konseptet



Automatisk beste billett

Garantipris



1 2 3

Konseptet Utvidet gyldighetstid Lavere pris

Konseptet






