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Forord 

Denne utredningen om «Effektivisering av kollektivtransporten» er gjort på oppdrag fra 

Statens vegvesen Vegdirektoratet. I Nasjonal transportplan 2018-2029 står at potensialet for å 

effektivisere fylkeskommunal kollektivtransport i de ni byområdene som har inngått eller er 

aktuelle for byvekstavtaler må vurderes. Oppdraget inngår som en del av oppfølgingen til 

Nasjonal transportplan 2018-2029 og grunnlagsarbeidet til NTP 2022-2033.  

Katrine Kjørstad har vært prosjektleder, og har gjennomført utredningen i nært samarbeid 

med Ingunn Opheim Ellis.  

Malin Bismo Lerudsmoen fra Statens vegvesen har vært oppdragsgivers kontaktperson, og har 

sammen med Kjersti Midttun og Silje Strand kommen med verdifulle bidrag underveis i 

prosessen. Rapporten har også vært sendt på høring til samferdselssjefene i de omtalte 

byområdene.  

Alle vurderinger i rapporten er gjort av Urbanet Analyse, som også står ansvarlig for eventuelle 

feil og mangler ved dokumentet.  
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Sammendrag 

Dette oppdraget inngår som en del av oppfølgingen til Nasjonal transportplan 2018-2029 og 

grunnlagsarbeidet til NTP 2022-2033, hvor det i Nasjonal transportplan 2018-2029 står det at 

potensialet for å effektivisere fylkeskommunal kollektivtransport må vurderes. På oppdrag fra 

Statens vesen Vegdirektoratet har Urbanet Analyse kartlagt hva litteraturen sier om 

effektiviseringspotensialet for lokal kollektivtransport og hva som planlegges av 

effektiviseringstiltak i den fylkeskommunale kollektivtransporten.  

Effektiv kollektivtransport – hvorfor og hva? 

Nullvekstmålet gir økte kostnader for kollektivtransporten 

Den fylkeskommunale kollektivtransporten (buss, bane, båt og ferje) har de siste årene hatt en 

positiv passasjerutvikling, og økt befolkningsvekst i de større byområdene vil gi en ytterligere 

økning i antall kollektivreiser. Samtidig innebærer målene i inneværende Nasjonal 

transportplan (2018-2029) om at all økning i persontransporten i de store byområdene skal tas 

med kollektiv, sykkel og gange en betydelig vekst i antall kollektivreiser. Dette vil gi et 

betydelig økt finansieringsbehov for kollektivtransporten framover. 

Mulig rollekonflikt mellom mobilitet for alle og markedsrettet kollektivtransport  

Kollektivtransporten skal fylle ulike roller, blant annet å gi mobilitet for alle samt levere et 

effektivt og markedsrettet transporttilbud. Det nasjonale målet om nullvekst i biltrafikken 

stiller krav til kollektivtransporten fordi den må ta en stor del av transportveksten i 

byområdene fremover. Det betyr at man må prioritere de største reisestrømmene i 

byområdene, noe som kan komme i konflikt med et mål om mobilitet for alle. 

Prinsipper for å effektivisere kollektivtransporten 

I en situasjon med knappe økonomiske rammer er det derfor viktig å prioritere mellom tiltak. 

Uten slike prioriteringer kan økt kollektivsatsing bli dyrere enn nødvendig. Dersom 

kollektivtransporten blir mer effektiv kan man redusere utgiftene til drift av kollektivtransport, 

og samfunnet får mer og bedre kollektivtransport ut av pengene som brukes. Litteraturen er 

relativt samstemt om hva som utgjør et effektivt kollektivtransportsystem.  

 Tiltak for å få opp hastigheten:  
Jo høyere hastighet på kollektivtransporten, jo bedre tilbud får trafikantene og jo lavere 
blir driftskostnadene. Tiltak for å få opp hastigheten er blant annet:  

o Full fremkommelighet 
o Optimal holdeplassavstand 
o Mer effektiv billettering og ombordtillegg 
o Effektiv linjeføring 
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 Stamlinjenett:  
Det er verken mulig, ønskelig eller effektivt å levere det samme rutetilbudet til alle deler av 
et område. Rutetilbudet må derfor differensieres, både i tid og rom. Å bygge rutehierarkier 
med prioriterte stamlinjer er derfor et viktig prinsipp for å effektivisere kollektiv-
transporten  

 Tidsdifferensierte takster:  
En generell økning i reiseomfanget gir økt belegg på et kollektivtilbud som allerede er 
presset, spesielt i rushtiden i de større byene. Et tidsdifferensiert takstsystem kan flytte 
kollektivreiser til tider av døgnet hvor kollektivtransporten har ledig kapasitet og 
marginalkostnadene ved en ekstra passasjer er lav. Dette kan bidra til å spre trafikken mer 
utover døgnet, og frigjøre kapasitet som kan benyttes til å fange opp den fremtidige 
trafikkveksten.   

 Teknologisk utvikling:  
I tillegg vil nye mobilitetsformer og digitalisering bidra til bedre trafikkplanlegging og en 
mer effektiv håndtering av trafikken framover, og dermed være et viktig virkemiddel for å 
effektivisere kollektivtransporten.  

 Kollektivtiltak må ses i sammenheng med øvrige tiltak:  
Økt satsing på kollektivtransport må ses i sammenheng med øvrige tiltak for å få fullt 
utbytte av satsingen. Det er derfor viktig å ikke ensidig satse på bedre kollektivtransport, 
men ta i bruk en pakke av virkemidler der alle aktører bidrar med de virkemidlene de har 
til rådighet. For å bygge opp under en kollektivsatsing er det viktig å gjøre det mindre 
attraktivt å kjøre bil, slik at kollektivtransportens konkurransekraft mot bilen bedres. Og 
det er viktig at kommunene følger opp med en by- og regionutvikling som bygger opp 
under kollektivtrafikken og at vegholder tar hensyn til kollektivtransporten ved utbygging 
av vegnettet. 

Status og planlagte effektiviseringstiltak 

Vi har derfor gått gjennom planer og strategidokumenter fra byområdene for å finne hva 

status er per i dag og hvilken strategi byområdene har for utviklingen av tilbudet fremover. 

Kartleggingen omfatter de ni byområdene som har inngått eller er aktuelle for byvekstavtaler, 

og fokuserer på hvilke effektiviseringstiltak som er omtalt. Oppsummeringen er ikke en 

detaljert beskrivelse av status og planer for utvikling fremover. Hovedhensikten med 

gjennomgangen av planene er å se på i hvilken grad byområdene jobber med å utvikle 

kollektivtilbudet for å få et mer markedstilpasset og effektivt tilbud.  

Effektivisere i forhold til markedet 

Alle byene har i ulik grad bygget et rutehierarki med et stamlinjenett/hovedruter og med 

supplerende ruter/sekundærruter. Det vil si at de har effektivisert tilbudet i forhold til en 

bedre markedstilpasning ved å differensiere tilbudet. De fleste har også konkrete planer for å 

videreutvikle dette tilbudet. De fleste legger også størst vekt på å videreutvikle hovedrutene, 

fordi det er der det største markedsgrunnlaget er. Dette begrunnes i stor grad med at en 

markedstilpasning av tilbudet, ved å forsterke tilbudet der det er størst potensiale for å ta 

markedsandeler, er helt nødvendig for å nå nullvekstmålet. 
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Kollektivreisen må gå raskere enn i dag 

Alle nevner at kollektivreisen må gå raskere. I utformingen av tilbudet arbeider de derfor etter 

prinsipper for hvordan man skal få opp hastigheten på bussene. Alle nevner 

fremkommelighetstiltak som en forutsetning for at man skal få et raskere og mer effektivt 

kollektivtilbud, men er i ulik grad konkrete på omfanget av nødvendige tiltak, og få har 

gjennomført systematiske registreringer av forsinkelser. Av øvrige tiltak nevnes enklere 

linjeføring og mer effektive traseer, lengre avstand mellom holdeplassene og raskere 

billettering.  

Økt satsing krever driftsmidler 

De aller fleste av byområdene nevner at den økte satsing på kollektivtransport som er 

nødvendig for å nå nullvekstmålet, vil øke driftskostnadene. Flere nevner også at forutsigbar 

finansiering er viktig både for drift og for kunder. I tillegg nevner de fleste at kostnadene per 

kjøpt rutekilometer øker, spesielt ved overgangen til nye anbud, og at økte miljøkrav til 

materiell og kravene til universell utforming mv også bidrar til dette. Denne økningen blir ikke 

kompensert gjennom statlige overføringer til fylkeskommunen. 
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1 Bakgrunn og formål 

Dette oppdraget inngår som en del av oppfølgingen til Nasjonal transportplan 2018-2029 og 

grunnlagsarbeidet til NTP 2022-2033. I NTP 2018-2029 henvises det til byutredningene som et 

sentralt grunnlag for å konkretisere behovet for driftsmidler i byområdene som er aktuelle for 

byvekstavtaler. I den forbindelse står det nevnt at det er aktuelt å vurdere potensialet for å 

effektivisere fylkeskommunal kollektivtransport.  

På grunnlag av dette har Statens vegvesen Vegdirektoratet gitt Urbanet Analyse et todelt 

oppdrag:  

1. Kartlegge effektiviseringstiltak i fylkeskommunal kollektivtransport, på grunnlag av 

fylkeskommunenes kollektivhandlingsplaner, kollektivstrategier mv. Kartleggingen 

omfatter de ni byområdene som har inngått eller er aktuelle for byvekstavtaler, og 

fokuserer på hvilke effektiviseringstiltak som er omtalt, og om nytten av tiltakene 

tallfestet.  

2. Oppsummere kunnskap om effektiviseringspotensialet for lokal kollektivtransport i 

foreliggende forskningsrapporter og utredninger.  

Denne rapporten oppsummerer funn fra dette kartleggingsoppdraget. I kapittel 2 

oppsummeres det hva litteraturen sier om effektiviseringspotensialet, mens kapittel 3 

oppsummerer gjennomgangen av fylkeskommunenes kollektivplaner.  

 

  



 
Effektivisering av kollektivtransporten  

 

2 Urbanet Analyse rapport 119/2018 

2 Effektiv kollektivtransport – hvorfor og hva?  

2.1 Kollektivtransportens rolle i samfunnet  

Kollektivtransportens ulike roller 

Kollektivtransporten skal løse en rekke ulike målsettinger:  

- Mobilitet for alle, dvs. å transportere de som ikke har egen transport.  

- Gi et best mulig tilbud til trafikantene, mht reisetid, frekvens, komfort, pris og 

tilgjengelighet 

- Bidra til en effektiv transportavvikling i byene, og gjøre befolkningen mindre avhengig 

av bilbruk 

- Bidra til en bærekraftig utvikling, ved å tilby en miljøeffektiv transport  

Dette gjør at de fleste er positive til økt satsing på kollektivtransport, men av ulike årsaker og 

med forskjellige prioriteringer av hvilke tiltak som bør gjennomføres. De ulike rollene kan også 

bidra til målkonflikt, for eksempel ved at et fokus på et best mulig kollektivtilbud til alle gjør at 

man øker kollektivtilbudet ukritisk, noe som går på bekostning av en miljøeffektiv transport.  

Det nasjonale målet om nullvekst i biltrafikken stiller krav til kollektivtransporten fordi den må 

ta en stor del av transportveksten i byområdene fremover. Nullvekst i biltrafikken vil dermed 

kunne skape målkonflikter fordi fylkene må prioritere kollektivtiltak som tiltrekker seg flest 

mulig nye trafikanter for å bidra til måloppnåelse. Innenfor de økonomiske rammene 

fylkeskommunen har må de derfor prioritere de lovpålagte oppgavene, skoleskyssen, og 

tiltakene for å nå nullvekstmålet først. Det betyr at man må prioritere de største 

reisestrømmene i byområdene, noe som kan komme i konflikt med et mål om mobilitet for 

alle. Dermed vil det tilbudet som er mer flatedekkende og gir mobilitet «til alle» komme i 

annen rekke, selv om det også er et økende behov for å gi mobilitet for alle. Denne 

målkonflikten vil sannsynligvis bli forsterket av regionreformen, som fører til større geografiske 

fylker med stor variasjon i befolkningstetthet og markedsgrunnlag for kollektivtrafikken 

innenfor samme fylke.  

Organisering og finansiering 

Staten har et overordnet ansvar for transportpolitikken, noe som også omfatter å fastsette 

rammevilkårene for kollektivtransporten. Staten har også et overordnet ansvar for å sikre 

fylkeskommunen en økonomi som setter dem i stand til å løse de oppgavene de er tillagt, 

gjennom ansvaret for inntektssystemet inkludert rammetilskuddet til kommunesektoren. 

Den lokale kollektivtransporten er fylkeskommunens ansvar, mens togtilbudet er statens 

ansvar. I en del byområder er toget en viktig del av den lokale kollektivtrafikken. Videre er et 
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grunnleggende premiss for å kunne tilby et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtransport-

tilbud en by- og regionutvikling som bygger opp under kollektivtrafikken, med kommunene 

som er arealplanmyndighet. Det er dermed viktig med god koordinering og samarbeid på tvers 

av forvaltningsnivåene.  

Den fylkeskommunale kollektivtransporten er finansiert gjennom blant annet rammetilskuddet 

fra staten, fylkeskommunenes egen inntekter og billettinntekter. Samtidig kan belønnings-

midler og til en viss grad bompenger brukes til å finansiere kollektivtransport i byområdene. I 

de fire største byområdene bidrar staten til utbyggingen av store fylkeskommunale kollektiv-

infrastrukturtiltak gjennom ordningen med statlig delfinansiering av høykvalitets kollektiv-

transportløsninger (50/50-ordningen). Staten finansierer også kollektivtransporttiltak som 

holdeplasser og kollektivfelt langs riksveg over statsbudsjettet. 

Styringen av den fylkeskommunale kollektivtransporten skjer i dag gjennom ulike 

organisasjonsmodeller i ulike fylker:  

- I fylkesadministrasjonen 

- Kommunalt foretak 

- Aksjeselskap 

Politisk styring og kontroll, samt nærhet mellom strategisk og taktisk nivå vil være ulik med de 

ulike modellene. Rolleavklaringen er dermed viktig. F.eks. vil en enhet innen egen 

administrasjon åpne for tettere politisk styring enn de to andre modellene, og der det er 

aksjeselskap vil den politiske styringen begrense seg til å utøve eierrollen og bestiller rollen. 

Det er derfor viktig med en rolleavklaring som sikrer at både strategisk og taktisk nivå blir 

ivaretatt uavhengig av organisasjonsmodell. 

2.2 Hvorfor behov for effektivisering?  

Kollektivtransporten har som nevnt i avsnitt 2.1 ulike roller som kan gi målkonflikter, og om 

nullvekstmålet i byområdene skal nås må det foretas prioriteringer som kan bety at man gir et 

bedre tilbud til de fleste på bekostning av andre som eventuelt vil få et dårligere tilbud. Det er 

derfor behov for å markedsrette utviklingen av kollektivtilbudet slik at man setter inn 

ressursene der man kan få mest mulig ut av de midlene man har til rådighet. Det betyr at 

målet må være å få flere passasjerer per kilometer tilbud, eller sagt på en annen måte; treffe 

markedet med færrest mulig utkjørte kilometer. Dette er en av utfordringene byområdene står 

overfor. Hvor enkelt eller vanskelig dette er, avhenger av flere forhold som blant annet hvor 

tett eller spredt byområdet er, og hvilke andre tiltak som settes i verk.  

Nullvekstmålet krever en betydelig vekst i antall kollektivreiser i de største byene 

Den fylkeskommunale kollektivtransporten (buss, bane, båt og ferje) har de siste årene hatt en 

positiv passasjerutvikling, og økt befolkningsvekst i de større byområdene vil gi en ytterligere 

økning i antall kollektivreiser. Samtidig innebærer målene i inneværende Nasjonal 

transportplan (2018-2029) om at all økning i persontransporten i de store byområdene skal tas 

med kollektiv, sykkel og gange en betydelig vekst i antall kollektivreiser. Hvor stor del av 
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veksten kollektivtransporten må ta vil avhenge av hvor stor del også gange og sykkel tar. En 

tidligere analyse fra Urbanet Analyse viser at en samlet sett kan forvente over 50 prosent flere 

kollektivreiser i de ni største byområdene dersom nullvekstmålet skal nås i 2030. Det vil si at 

man må legge til rette for mer enn 600.000 flere kollektivreiser hver dag i 2030 enn i 2014 

(Kjørstad m.fl. 2014).  De ulike byområdene har ulike forutsetninger for å ta transportøkningen 

med ulike transportmidler, avhengig av hvor stor befolkningsveksten er, dagens transport-

middelfordeling, hvor tett byen/byområdet er og hvor stor del av reisene som vil være korte 

eller lange. 

 
Figur 2.1: Estimert økning i antall reiser etter transportmiddel, gitt nullvekstmålet og mulig fordeling av 
forventet transportvekst mellom kollektivtransport, gange og sykkel. Kilde: Kjørstad m.fl. 2014 

Nullvekstmålet gir økte kostnader for kollektivtransporten 

Utgiftsnivået til kollektivtransport har økt kraftig de senere årene. En analyse viser at 

fylkeskommunens driftsutgifter til kollektivtransport i gjennomsnitt økte med 7 prosentpoeng 

årlig fra 2006 til 2016 (Norheim m.fl. 2016).  

Figuren under viser indeksert utvikling i kostnader, tilskudd og passasjerer for fylkeskommunal 

busstransport fra 2010 til 2015. Bildet viser tydelig finansieringsutfordringen som den fylkes-

kommunale kollektivtransporten står ovenfor, med et stadig økende gap mellom 

inntektsgrunnlag og kostnader.  
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Figur 2.2: Passasjerer, kostnader og offentlige kjøp for buss, fylkeskommunal kollektivtransport. Kilde: 
SSB Tabell: 06670: Kollektivtransport med buss. Fylkeskommunale ruter (F).  

 
Det er mange forhold som kan være med å forklare denne kostnadsveksten, og lønnsnivå, 

drivstoffpriser og kapitalkostnader utgjør en stor del av kostnadsveksten (Aarhaug m.fl. 2017). 

Videre har økte miljøkrav til materiell samt universell utforming av kjøretøyer og infrastruktur 

betydning for kostnadsveksten. En stor kostnadsdrivende utfordring er at mange ønsker å reise 

samtidig. Kapasiteten i systemet må tilpasses etterspørselen i rushtiden. For å ha tilstrekkelig 

kapasitet i rushtiden vil en enten ha betydelig overkapasitet i resten av driftsdøgnet eller lav 

utnyttelse av vognparken og personalet (Aarhaug mfl. 2017).  

I tillegg til de generelle kostnadsdriverne gir befolkningsvekst i seg selv behov for økt 

ruteproduksjon og økte tilskudd. Videre vil målet om nullvekst i biltrafikken vil føre til vekst i 

kollektivtrafikken, med tilhørende tilskuddsbehov. Dette vil gi et betydelig økt finansierings-

behov for kollektivtransporten framover. Hvor mye, avhenger blant annet av hvilke strategi for 

måloppnåelse som velges. Det er anslått til å koste om lag 11 milliarder kroner årlig kroner i 

økte driftsmidler de neste årene hvis det bare satses på forbedringer i kollektivtilbudet, mens 

kostnadene er anslått til omtrent 6 milliarder kroner hvis det utelukkende satser på restriktive 

tiltak på bilbruk (Norheim mfl. 2016). Med en helhetlig virkemiddelpakke ligger kostnadene et 

sted i midten.  

2.3 Prinsipper for å effektivisere kollektivtransporten  

I en situasjon med knappe økonomiske rammer er det viktig å prioritere mellom tiltak. Uten 

slike prioriteringer kan økt kollektivsatsing være dyrt. Dersom kollektivtransporten blir mer 

effektiv kan man redusere utgiftene til drift av kollektivtransport, og samfunnet får mer og 

bedre kollektivtransport ut av pengene som brukes. Og hvis øvrige rammebetingelser, slik som 

f.eks arealpolitikken, bidrar til å bygge opp under trafikkgrunnlaget, kan kollektivtransporten i 

enda større grad bli et kostnadseffektivt transportmiddel, noe som øker mulighetene for å 

kunne nå nullvekstmålet.  
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Litteraturen er relativt samstemt om hva som utgjør et effektivt kollektivtransportsystem.   

 Tiltak for å få opp hastigheten:  
Jo høyere hastighet på kollektivtransporten, jo bedre tilbud får trafikantene og jo lavere 
blir driftskostnadene. Tiltak for å få opp hastigheten er blant annet:  

o Full fremkommelighet 
o Optimal holdeplassavstand 
o Mer effektiv billettering og ombordtillegg 
o Effektiv linjeføring 

 Stamlinjenett:  
Det er verken mulig, ønskelig eller effektivt å levere det samme rutetilbudet til alle deler av 
et område. Rutetilbudet må derfor differensieres, både i tid og rom. Å bygge rutehierarkier 
med prioriterte stamlinjer er derfor et viktig prinsipp for å effektivisere kollektiv-
transporten  

 Tidsdifferensierte takster:  
En generell økning i reiseomfanget gir økt belegg på et kollektivtilbud som allerede er 
presset, spesielt i rushtiden i de større byene. Et tidsdifferensiert takstsystem kan flytte 
kollektivreiser til tider av døgnet hvor kollektivtransporten har ledig kapasitet og 
marginalkostnadene ved en ekstra passasjer er lav. Dette kan bidra til å spre trafikken mer 
utover døgnet, og frigjøre kapasitet som kan benyttes til å fange opp den fremtidige 
trafikkveksten.   

I det følgende beskrives de ulike prinsippene nærmere, med fokus på hva litteraturen nevner 

som effektiviseringspotensialet ved å ta dem i bruk. I tillegg vil nye mobilitetsformer og 

digitalisering bidra til bedre trafikkplanlegging og en mer effektiv håndtering av trafikken 

framover, og dermed være et viktig virkemiddel for å effektivisere kollektivtransporten.  

Økt fremkommelighet er blant de mest lønnsomme tiltakene 

Mange byer sliter med fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken, spesielt i rushtiden. 

Forsinkelser i kollektiv-trafikken koster samfunnet store beløp årlig i tapte tidskostnader, i 

tillegg til ekstra utgifter til drift. Analyser av trafikantenes verdsetting av tid viser at 

forsinkelsestid er om lag seks ganger så belastende som ordinær reisetid om bord (Ellis og 

Øvrum 2015). Å redusere forsinkelser gir dermed trafikantene et bedre kollektivtilbud og økt 

etterspørsel etter kollektivreiser.  

Forsinkelser har også en direkte effekt på operatørens driftskostnader. Forsinkelser medfører 

at trafikkselskapene må beregne lengre kjøretid på enkelte tider av døgnet, og dermed sette 

inn ekstra busskapasitet. Man trenger med andre ord flere vogner og flere arbeidstimer for et 

gitt nivå på kollektivtilbudet. Dette gir økte kostnader for operatøren.  

Viktige faktorer av betydning for kollektivtransportens framkommelighet er blant annet valg av 

trase, prioritering på strekning (kollektivfelt/-gate), signalprioritering i kryss, utforming av inn- 

og utkjøring (tilfartskontroll), holdeplassmønster og holdeplasstype (Statens vegvesen 2014).  

Beregninger fra Urbanet Analyse viser for eksempel at 10 prosent økt fremkommelighet kan 

redusere driftskostnadene med 9 prosent (Kjørstad m.fl. 2014). Økt omløpshastighet kan også 
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hentes ut i form av økt frekvens, noe som gir rom for ytterligere forbedring av tilbudet. God 

fremkommelighet og fravær av forsinkelser gjør også omstigninger mer pålitelig, slik at hele 

kollektivtransportsystemet fungerer mer optimalt.  

En analyse Urbanet Analyse har gjort for Ruter viser at man ved å fjerne forsinkelsene 

fullstendig kan oppnå en kostnadsbesparelse på i underkant av 180 millioner kroner, som følge 

av redusere driftskostnader og økte billettinntekter (Ellis m.fl. 2018). Dette gir en stor 

reduksjon i tilskuddsbehovet, og øker dekningsgraden fra 58 prosent til 92 prosent. Det er 

imidlertid urealistisk å anta at man kan oppnå full fremkommelighet for hele kollektivsystemet. 

20 prosent reduksjon i forsinkelsene kan gi en kostnadsbesparelse på 34 millioner kroner, og 

øke dekningsgraden til 63 prosent.  

Stamlinjer med full fremkommelighet og høy frekvens 

Det er verken mulig, ønskelig eller effektivt å levere det samme rutetilbudet til alle deler av et 

område, eller å prioritere full fremkommelighet på alle linjer. Rutetilbudet må differensieres, 

både i tid og rom. Det å bygge rutehierarkier tilpasset de ulike markedssegmentene er derfor 

et viktig prinsipp for å effektivisere kollektivtransporten og gjør at det er færre strekninger der 

det er behov for fremkommelighetstiltak. Dette innebærer:  

 Etablere et stamlinjenett med full fremkommelighet og høy frekvens i områder med 

mange kollektivreiser per innbygger og mange bosatte  

 Etablere gode knutepunkt og omstigningsmuligheter som letter overgang mellom 

ruter, og øker tilgjengeligheten til «alle steder» i regionen 

 Etablere sekundærruter med større flatedekning, som kobles mot stamrutene 

Å utvikle kollektivsystemet etter stamlinje-

prinsippet innebærer at strekninger med 

stor trafikk, for eksempel mellom 

knutepunkter, store forsteder og sentrum, 

trafikkeres av høyfrekvente kollektive 

transportmidler med stor kapasitet. God 

fremkommelighet er en forutsetning for 

stamlinjenett. Dette sikrer kort reisetid og 

bytte med minst mulig ulempe. Samtidig vil 

en opprydding i traseene føre til at antallet 

traseer det er behov for å sikre full 

fremkommelighet på reduseres.  

Nettverkseffekter og knutepunktsutvikling 

For å få full nytte av «nettfunksjonen» er det viktig at basisfrekvensen i stamlinjenettet er fast, 

gjerne hvert 10. minutt over hele driftsdøgnet og oftere i høytrafikkperioder. Dette vil sikre 

effektiv overgang mellom linjene i nettet. Knutepunktene og byttepunktenes utforming vil 

også være av stor betydning for at overgangene skal være effektive og påføre trafikantene 

minst mulig ulempe. Videre vil koblingene mot sekundærruter/-nett være viktig, dvs. 

Prinsipper for et stamlinjenett:  

I byområder med store trafikkstrømmer er det 
viktig å satse på et stamlinjenett med: 

 Enkel linjeføring uten varianter 

 Høy frekvens 

 Lengre avstand mellom holdeplassene, dvs. 
lengre gangavstand for trafikantene 

 Gode knutepunkter og 
omstigningsmuligheter 

 God framkommelighet 

 I tillegg vil stamlinjenett/stamlinjer i 
regionen ha behov for god tilrettelegging for 
innfartsparkering for bil og sykkel  
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tilgjengeligheten til stamlinjenettet for de som benytter en mer flatedekkende rute som 

mating til stamlinjene, må tilrettelegges på en god måte.  

Selv om hovedegenskapene/ kjennetegnene for stamlinjer er de samme uavhengig av hvor et 

slikt system eksisterer, vil det være noen egenskaper som skiller stamlinjenett i by og i region 

fra hverandre. I by kan begrepet «kjør buss som om det var bane» være et godt bilde på 

stamlinjer, og det er viktig hvordan disse linjene kobles sammen til et stamlinjenett. For 

regiontrafikken kan det i større grad være snakk om enkeltlinjer.  

Beregninger gjort av Urbanet Analyse viser blant annet at en ruteeffektivisering med 

prioritering av de tyngste transportkorridorene kan gi fra 7 til 23 prosent flere reisende uten 

økte kostnader for kollektivtransporten (Norheim m.fl. 2015). I prosjektet ble det sett på fem 

ulike case for en effektivisering av linjenettet for kollektivtransporten: utvikling av 

stamlinjenett i Oslo, Kristiansand og Stavanger, knutepunktutvikling i Ålesund og en 

reorganisering av hele linjenettet i Tromsø, hvor den største gevinsten lå i å få økt 

framkommelighet for kollektivtransporten på dette stamlinjenettet. 

Optimal holdeplassavstand gir flere passasjerer  

Valg av hvor en kollektivholdeplass skal ligge må gjøres etter en vurdering av flere forhold. For 

lang avstand mellom holdeplassene kan virke ekskluderende på enkelte trafikanter, samtidig 

som mange og tette holdeplasser sinker rask fremføring av bussene.  

Ett viktig grep for å få opp hastigheten til kollektivtransporten er derfor å optimalisere antall 

holdeplasser. Færre 

holdeplasser kan også gi flere 

reisende, gitt at avstanden 

mellom holdeplassene 

utformes slik at trafikantenes 

gevinst av kortere reisetid er 

større enn ulempene knyttet 

til økt gangavstand til 

holdeplassen. Figuren viser 

hvordan den maksimalt 

oppnåelige reisehastigheten 

er avhengig av maksimal 

kjørehastighet og avstand 

mellom holdeplasser (HiTrans 2005).1  

I byområder anbefales det i dag en avstand mellom holdeplasser på stamlinjer på mellom 500-

800 meter (Statens vegvesen 2014). Samtidig viser analyser at gjennomsnittlig holdeplass-

avstand er på i overkant av 400 meter (Norheim m fl 2011). Beregninger av potensialet knyttet 

til å endre avstanden mellom holdeplasser i Oslo og Stavanger (fra drøyt 400 meter til drøyt 

                                                             
1 Det forutsettes at den gjennomsnittlige akselerasjons- og retardasjonsraten er 1m/sec² og at den gjennomsnittlige 
oppholdstiden er 20 sekunder per holdeplass, samt ingen store forsinkelser i kollektivtrafikken. 

Figur 2.3 Holdeplassavstand etter hastighet på ruten. Kilde: HiTrans 2005 
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700 meter i gjennomsnitt) viser at det å optimalisere holdeplassavstanden kan redusere 

kostnadene med mellom 11 og 22 prosent i Oslo og mellom 9 og 18 prosent i Stavanger. Dette 

skyldes først og fremst at økt gjennomsnittshastighet gir reduserte kostnader for operatør. 

Samtidig gir tiltaket flere passasjerer, fordi trafikantenes gevinst av kortere reisetid er større 

enn ulempene knyttet til økt gangavstand til holdeplassen. Samlet sett fører dermed inntekts-

og kostnadseffekten til av finansieringsbehovet reduseres med mellom 24 til 51 prosent i Oslo 

og mellom 10 til 23 prosent i Stavanger (Betanzo og Haraldsen 2017).  

Utforming av selve holdeplassene har også betydning for lengden på holdeplassopphold.  

Kantstopp prioriterer kollektivtransporten framfor bil og gir kort betjeningstid, bedre komfort 

og er mindre arealkrevende, mens busslommer medfører normalt økt tidsbruk for 

kollektivtransporten (Statens vegvesen 2014). Også utformingen av busser og antall dører som 

åpnes for på- og av stigning vil kunne påvirke holdeplasstiden.  

Effektiv linjeføring reduserer kostnadene 

En effektiv linjeføring uten for mange «omveier» gjør at kollektivtransporten kommer fortest 

mulig fram (HiTrans 2005) og reduserer driftskostnadene, jfr. figur under. Antall rutevarianter, 

forgreininger og sløyfer bør derfor minimeres. Ringruter er også en dårlig løsning, både for 

passasjerer og for driften av kollektivtilbudet. Dette gir økt reisetid for passasjerene, da alle på 

en returreise må kjøre hele ringen og halvert frekvens derom ringen trafikkeres i begge 

retninger. Samtidig vanskeliggjøres reguleringsopphold fordi det alltid kan sitte passasjerer på 

bussen.  

Det vil si at man i mange tilfeller må prioritere reisetid kontra full flatedekning. I tillegg til å gi 

raskere framføring, skaper en enkel og effektiv linjeføring også et enklere kollektivtilbud å 

forholde seg til for passasjerene.  

 
Kilde: HiTrans 2005 
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Ombordtillegg reduserer lengden på holdeplassoppholdet 

Salg av billetter om bord gjør at føreren må bruke tid på å ekspedere den reisende, noe som 

påvirker lengden på holdeplassoppholdet. Operatørenes kostnader knyttet til drift og 

bemanning av rutene øker, og trafikantene møter forsinkelser. Ombordtillegg, dvs. at man må 

betale mer for en kollektivbillett som kjøpes om bord enn en billett som er forhåndskjøpt, er et 

tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer punktlig. 

En studie som ble gjennomført på flere busslinjer i Zurich og omegn viste at ombordbillettsalg 

kan påvirke reisetid og pålitelighet av kollektivtransport betraktelig (Dorbritz m fl 2009). I følge 

studien kan billettsalg om bord utgjøre opptil 20 prosent av den totale rutetiden, hvor det 

største problemet er at lengden på billettsalget ombord er varierende, og derfor går kraftig ut 

over rutetabellens pålitelighet. I en australsk studie som sammenlikner ombordbillettkjøp med 

forhåndskjøp ble det påvist at ombordbillettkjøp øker reisetiden med 15 prosent, reduserer 

antall passasjerer med 10 prosent og øker behov for rullerende materiale med 14 prosent 

(Currie G. m fl 2016). Studien fokuserer på billetteringsstrategier for bybane, men forfatterne 

mener at resultatene har overføringsverdi til andre typer kollektivtransport.  

Utfordringene knyttet til forsinkelse er ofte størst i de største byområdene, og mange 

kollektivselskaper har innført et ombordtillegg i byområdene, blant annet Skyss, Kolumbus og 

ATB. Ruter har ombordtillegg i alle soner for voksne, og for trikk og T-bane er det ikke mulig å 

kjøpe billett om bord. En kartlegging Urbanet Analyse har gjort blant norske kollektivtransport-

operatører viser at innføring av ombordtillegg har ført til en markant reduksjon i antall billetter 

som selges om bord. 

Tidsdifferensierte takster 

Prising kan også benyttes for å effektivisere kollektivtransporten. En generell økning i 

reiseomfanget gir økt belegg på et kollektivtilbud som allerede er presset, spesielt i rushtiden i 

de større byene. Effektiv prising innebærer at takstene i større grad tar hensyn til variasjoner i 

trafikantens prisfølsomhet og variasjoner i kostnadene ved å øke rutetilbudet slik at de minst 

kostnadskrevende trafikantene får de laveste prisene. Dette kan for eksempel oppnås gjennom 

tidsdifferensiering av takster.  

Tidsdifferensiering av takstene innebærer at prisen for å reise med kollektivtransport er lavere 

på noen tider av døgnet, hvor kollektivtransporten har ledig kapasitet og marginalkostnadene 

ved en ekstra passasjer er lav. Dette kan bidra til å spre trafikken mer utover døgnet, og 

dermed frigjøre kapasitet som kan benyttes til å fange opp den fremtidige trafikkveksten.  

Tidsdifferensierte takster er ikke benyttet i Norge, men er blant annet innført i Nederland hvor 

det er 40 prosent rabatt på kollektivreiser utenfor rush. Innføringen av rabatten hadde en 

vesentlig effekt på reiseatferden, spesielt blant eldre (Ministry of Transport 2010). Også 

London og København har innført tidsdifferensierte takster. I London er prisen for reiser lavere 

etter kl. 9.30, og i København er det innført 20 prosent rabatt på reisekort utenfor rushtiden.2 

                                                             
2 http://www.rejsekort.dk/ og https://tfl.gov.uk/ 

http://www.rejsekort.dk/
https://tfl.gov.uk/
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I en utredning Urbanet Analyse har gjort 

for Samferdselsdepartementet, 

konkluderes det med at det er et stort 

potensial for overføring av reiser fra rush 

til lavtrafikk også i Norge (Betanzo m.fl. 

2016). Ved en rabatt på om lag 30 prosent 

utenfor rush fant man en gjennomsnittlig 

overføring av reiser fra rush til lavtrafikk 

på 27 prosent i Bergen og 16 prosent i 

Oslo. En jevnere fordeling av reisene 

gjennom driftsdøgnet vil bidra til å 

redusere kostnadene, men kan samtidig 

innebære et inntektstap dersom man ikke 

øker takstene i rushperioden. Analysene 

viser en nedgang i tilskuddsbehovet på 10 prosent i Bergen, mens Oslo får en marginal økning i 

tilskuddsbehovet på grunn av en relativt lav overføringseffekt. Dersom en samtidig øker 

takstene i rush vil en kunne få langt større reduksjon i finansieringsbehovet. Hvis takstene i 

rush økes samtidig som de reduseres utenfor rush på en slik måte at man oppnår en 

inntektsnøytral endring, kan tilskuddsbehovet reduseres med 21 prosent i Bergen og 12 

prosent i Oslo. Gitt overføringsratene fra eksemplene over, kan dette innebære at 

driftskostnadene til kollektivtransport kan reduseres med henholdsvis 12 og 6 prosent i 2030 

sammenlignet med analyseåret (2016).  

Til tross for positive effekter kan differensiering være i konflikt med det generelle ønsket om et 

enklere og mer harmonisert system. Videre kan høyere priser i rush føre til at noen av 

kollektivreisene overføres til bil. Det er derfor behov for grundigere vurderinger av effekter, 

avveininger og optimale nivåer før en eventuell innføring av differensierte takster.  

Kollektivtiltak må ses i sammenheng med øvrige tiltak 

Økt satsing på kollektivtransport må ses i sammenheng med øvrige tiltak for å få fullt utbytte 

av satsingen. En samordning av kollektivtrafikk og byutvikling er essensielt for å skape grunnlag 

for høykvalitets kollektivtrafikk, lavere bilandeler og for å utnytte investerte ressurser best 

mulig. Dette innebærer blant annet at man fortetter rundt knutepunkter og langs stamlinjer og 

unngår byspredning (Statens vegvesen 2014).  

Trafikantene velger ofte det transportmidlet som framstår best mulig, både med hensyn til 

reisetid og pris. For å bygge opp under en kollektivsatsing er det derfor viktig å samtidig gjøre 

det mindre attraktivt å kjøre bil, slik at kollektivtransportens konkurransekraft mot bilen 

bedres. En analyse av ulike forhold som kan bidra til å forklare valg av transportmiddel i en 

rekke europeiske byer viser for eksempel at 10 prosent økte kostnader for bilbruk kan gi 2,2 

prosent flere kollektivreiser, og at 10 prosent færre parkeringsplasser i sentrum kan gi 2,3 

prosent flere kollektivreiser (Norheim 2006).  

Figur 2.4: Endring i tilskudd per reise som følge av 
tidsdifferensiering med/uten inntektsnøytralitet. 
Forutsatt ledig kapasitet utenfor rush. Kroner per reise. 
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En analyse for Samferdselsdepartementet viser at dersom man skal nå nullvekstmålet med en 

offensiv kollektivsatsing alene, vil dette koste vesentlig mer enn om kollektivsatsingen 

kombineres med arealplanlegging og restriktive biltiltak (Norheim mfl 2016).   

 
Figur 2.5: Årlig driftstilskudd i dagens situasjon og gitt nullvekst i bilreiser i 2030 for tre ulike scenarier. 9 
byområder. Kollektivt (buss og trikk/bane). Milliarder kroner (2014).  

 

For å bruke minst mulig offentlige midler på å nå nullvekstmåket er det derfor viktig at man 

ikke ensidig satser på bedre kollektivtransport, men tar i bruk en pakke av virkemidler der alle 

aktører bidrar med de virkemidlene de har til rådighet. For eksempel er det viktig at 

kommunene følger opp med en by- og regionutvikling som bygger opp under kollektivtrafikken 

og vegholder tar hensyn til kollektivtransporten ved utbygging av vegnettet. 

Samtidig er det viktig at de vegtiltak som gjennomføres, eller er planlagt gjennomført i 

byområdene tar hensyn til fremkommeligheten for kollektivtransporten slik at ikke en 

eventuell økt vegkapasitet reduserer effekten av en kollektivsatsing. 
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3 Status og planlagte effektiviseringstiltak  

Nullvekstmålet ligger som en premiss for utviklingen av transport- og dermed kollektivtilbudet 

i de største byområdene. For å få mer kunnskap om hvordan byene skal nå nullvekstmålet er 

det gjennomført byutredninger i åtte av de ni største byområdene i løpet av 2017. 

Byutredningene er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og skal være et av 

grunnlagene for forhandlinger eller reforhandlinger om byvekstavtale. For Oslo/Akershus er 

utredningsbehovet dekket gjennom Konseptvalgutredningen for Oslo-Navet, som ble 

gjennomført i 2015. 

For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken er det en kombinasjon av virkemidler som må 

settes i verk, hvorav kollektivtransporten og utviklingen i tilbudet for å tiltrekke seg flere 

reisende er et viktig virkemiddel. Effektene av ulike virkemidler varierer naturlig nok fra by til 

by, men oppsummert viser resultatene at følgende virkemidler har stor betydning for å nå 

nullvekstmålet for persontransport med bil:  

- Bompenger eller vegprising 

- En mer kompakt byutvikling og fortetting ved knutepunkter og viktige kollektivtraseer. 

- Økte parkeringsavgifter og redusert tilgjengelighet til parkeringsplass, spesielt ved 

arbeidsplassen. 

- Et bedre kollektivtilbud med tog, buss og/eller bane.  

- Gang- og sykkelanlegg.  

- Redusert vegkapasitet/Redusert konkurransekraft for bilen. 

I byutredningene er måloppnåelse beregnet i RTM for ulike pakker av tiltak, og effektene av 

kollektivtiltakene alene er dermed ikke tallfestet i byutredningene. Det er også i varierende 

grad beskrivelser av hvordan kollektivtilbudet skal utvikles fremover. 

Vi har derfor gått gjennom planer og strategidokumenter fra byområdene for å finne hva 

status er per i dag og hvilken strategi byområdene har for utviklingen av tilbudet fremover.  

Oppsummeringen er ikke en detaljert beskrivelse av status og planer for utvikling fremover. 

Hovedhensikten med gjennomgangen av planene er å se på i hvilken grad byområdene jobber 

med å utvikle kollektivtilbudet for å få et mer markedstilpasset og effektivt tilbud. 

Kartleggingen omfatter de ni byområdene som har inngått eller er aktuelle for byvekstavtaler, 

og fokuserer på hvilke effektiviseringstiltak som er omtalt.  

I dette kapitlet oppsummerer vi kort og på et overordnet nivå det vi har funnet av 

effektiviseringstiltak i ulike plandokumenter. Deretter har vi laget et ark for hvert enkelt 

byområde.  
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3.1 Oppsummering av funnene 

Som nevnt er dette en overordnet gjennomgang av plandokumentene for de ulike 

byområdene, og ikke en detaljert gjennomgang som går i dybden på ulike konkrete tiltak.  

Det vi spesielt har sett etter er om rutetilbudet effektiviseres og bygges opp etter en vurdering 

av markedsgrunnlaget gjennom: 

- Samle flere ruter i hovedlinjer  

- Vurdering av holdeplassavstand 

- Ruteopplegg med stive rutetider,  

- Takting av ruter  

- Utvikling av nettverk og knutepunkter 

- Fremkommelighetstiltak 

- Prising/takstsystem 

Vi har også sett etter om nytten av de tiltakene som er tenkt gjennomført er tallfestet gjennom 

etterspørselseffekter, inntektspotensialet, kostnadsbesparelser eller liknende 

Alle dokumentene vi har gjennomgått omtaler effektivisering av kollektivtransporten som 

viktig tiltak i arbeidet med å utvikle et kollektivtilbud som er mer markedsrettet og hvor målet 

er økte kollektivandeler for å nå mål om nullvekst i biltrafikken. 

Nytten av de ulike tiltakene er imidlertid i liten grad tallfestet. Det vil si at etterspørselseffekter 

av tiltakene ikke er beregnet, og dermed heller ikke inntektspotensialet, og 

kostnadsbesparelsene ved ulike tiltak. Noe av årsaken til dette er at det er vanskelig å beregne 

effekter og spesielt synergieffekter av de tiltakene som gjennomføres.  

Effektivisere i forhold til markedet 

Alle byene har, i ulik grad bygget et rutehierarki med et stamlinjenett/hovedruter og med 

supplerende ruter/sekundærruter. Det vil si at de har effektivisert tilbudet i forhold til en 

bedre markedstilpasning ved å differensiere tilbudet. De fleste har også konkrete planer for å 

videreutvikle dette tilbudet. De fleste legger også størst vekt på å videreutvikle hovedrutene, 

fordi det er der det største markedsgrunnlaget er. I tillegg er det noen byområder som 

planlegger for å utvikle tilbudet for å oppnå nettverkseffekter gjennom bedre koblinger 

mellom hovedlinjer og lokallinjer i knute-/omstigningspunkter. Flere nevner også at utviklingen 

av tilbudet må skje gradvis for å kunne følge opp markedsutviklingen.   

Denne strategien begrunnes i stor grad med at en markedstilpasning av tilbudet, ved å 

forsterke tilbudet der det er størst potensiale for å ta markedsandeler, er helt nødvendig for å 

nå nullvekstmålet.  

Økt frekvens – økt kapasitet. 

Økt frekvens er et av tiltakene som alle byområdene planlegger. Økt frekvens er et tiltak for å 

bedre konkurranseforholdet mot bil og er nødvendig for å tiltrekke seg nye kunder. I tillegg 

mener flere at økt frekvens er nødvendig for å øke kapasiteten i kollektivsystemet. Enkelte 
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nevner også at der det er relativt høy frekvens kan man benytte større busser/materiell for å 

øke kapasiteten.  

Økt frekvens er i seg selv ikke et effektiviseringstiltak men er nødvendig for å øke 

konkurranseforholdet mot bil og dermed tiltrekke seg flere kunder. Det er imidlertid viktig at 

byene har et kritisk blikk på hvilke ruter som bør få en økt frekvens og ikke bare øker 

frekvensen jevnt over på alle ruter. Det vil si at de bør gjennomføre en ruteoptimalisering for å 

se hvor de får flest mulig passasjerer for den økte frekvensen/produksjonen som settes inn.  

Kollektivreisen må gå raskere enn i dag 

Alle nevner at kollektivreisen må gå raskere. I utformingen av tilbudet arbeider de derfor etter 

prinsipper for hvordan man skal få opp hastigheten på bussene. Men de er i ulik grad konkrete 

i forhold til disse ulike punktene. 

 Enkle linjeføring, og mer effektive traseer 

 Lengre avstand mellom holdeplassene for raskere bussfremføring nevnes av flere som 

viktig tiltak 

 Raskere billettering nevnes også av flere som et viktig tiltak for å redusere 

holdeplasstiden, f.eks. gjennom ombordtillegg. 

 Prioritering av buss i vegsystemet gjennom kollektivfelt, kollektivprioritering i kryss, 

egne kollektivgater etc. for raskere fremføring 

Kollektivtilbudet må være enkelt å forstå 

Alle trekker fram at kollektivtilbudet skal være enkelt å forstå og enkelt å kommunisere. De 

følger i hovedsak kjente prinsipper for hvordan man tilrettelegger linjene gjennom ulike grep 

for å forenkle tilbudet som: 

 Faste traseer uten varianter 

 Faste rutetider 

 Stive rutetider 

 Takting på fellesstrekninger 

 Rettest mulig linjeføring  

o ikke ringruter 

o ikke avstikker 

 Pendler gjennom sentrum – både for ikke å regulere i sentrum og for å redusere 

bytter. 

 Knutepunktutvikling for å sikre bedre nettverkseffekt nevnes også av noen, spesielt 

der det er marked for tverruter  

 Flere mener at pris og soknestrukturen er viktig for enkelheten.  

 I områder der det er mye reiser på tvers av fylkesgrenser og der det er mye reiser med 

jernbane nevnes det at takst-/prissamarbeid er viktig. 

Fremkommelighet 

Alle nevner fremkommelighet som en forutsetning for at man skal få et raskere og mer 

effektivt kollektivtilbud, men er i ulik grad konkrete på omfanget av nødvendige 
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fremkommelighetstiltak, og har ikke gjennomført systematiske registreringer av forsinkelser. 

Enkelte nevner også at fremkommeligheten er en premiss for å få effekten av å øke 

frekvensen. 

De legger i ulik grad vekt på om fremkommelighetstiltakene er viktig for å bedre 

konkurranseforholdet mot bil slik av kundene kommer raskere frem, unngår forsinkelser og 

dermed ser på kollektivtransporten som mer attraktiv, eller om begrunnelsen for 

fremkommelighetstiltakene er viktige for en mer effektiv drift av kollektivtransporten.  

For eksempel sier de i : 

Kristiansandsområdet: 

«Full prioritering gjennom kvadraturen og videre til Ula …. er en premiss for at 

kollektivtrafikken skal kunne levere det transportvolumet som nullvekstmålet krever».  

Buskerudbyen:  

«Forskjell i fremkommelighet (reisehastighet med buss) utenfor og i rush gir 

uoverensstemmelse mellom ønske om enkle tidtabeller med stive ruter.» «Det er liten nytte av 

å satse på et forbedret kollektivtransporttilbud hvis bussene står i kø sammen med biltrafikken 

for øvrig» 

På Nord-Jæren rapporterer de som dårlig effektivitet i kollektivtransporten blant annet på 

grunn av dårlig fremkommelighet. 

I Oslo/Akershus illustreres betydningen av fremkommelighet gjennom økningen i driftsutgifter 

på grunn av dårlig fremkommelighet: 

«Forsinkelser påfører Ruter ekstra driftsutgifter på 3-400 mill kr. Penger som kunne vært brukt 

til å gi et bedre tilbud». 

Prising og billettering 

Takstsamarbeid nevnes av noen som viktig for å gjøre det enklere å reise kollektivt, særlig i 

områder hvor tog spiller en viktig rolle. Forenkling i pris- og soknestruktur nevnes av flere.  

Billettering nevnes også av flere i sammenheng med effektive holdeplassopphold. Innføring av 

ombordtillegg er viktig for å redusere holdeplasstiden. Også andre typer billettslag som 

mobilbilletter og andre salgskanaler for kjøp av billetter nevens som tiltak for å redusere 

holdeplasstiden.  

Takster nevnes i liten grad utover pris og sonestruktur og ombordtillegg, men noen viser til at 

takstreduksjon eller frysing av takster på dagnes nivå vil øke tilskuddsbehovet, fordi selv om 

man får passasjervekst vil hver ny passasjer kreve økte tilskudd. Ingen av byområdene nevner 

tidsdifferensiering av kollektivtakster som et virkemiddel for å tiltrekke seg kunder og for å få 

en jevnere kapasitetsutnyttelse.  
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Økt satsing krever driftsmidler 

De aller fleste av byområdene nevner at den økte satsing på kollektivtransport som er 

nødvendig for å nå nullvekstmålet, vil øke driftskostnadene. Flere nevner også at forutsigbar 

finansiering er viktig både for drift og for kunder. 

For eksempel nevnes det i gjennomgangen av dokumenter fra Kristiansandsområdet: 

«økningen som må til for å nå nullvektmålet gjør at tilskuddsbehovet mer enn dobles, til 3 – 4. 

mill. kr årlig pga. frekvensøkning og at drift per km forventes å stige».  

Og i Oslo/Akershus: 

Forbedret kollektivtilbud – gir økt behov for kjøp av kollektivtjenester. Anslått til 1,2 milliarder 

kr. I 2014 kjøpes tjenester for om lag 4 milliarder kr i Oslo og Akershus.  

I tillegg nevner de fleste at kostnadene per kjøpt rutekilometer øker, spesielt ved overgangen 

til nye anbud. Videre fører også økte miljøkrav til materiell og kravene til universell utforming 

mv at kostnadene per rutekilometer øker. Denne økningen blir ikke kompensert gjennom 

statlige overføringer til fylkeskommunen.  

I Regionalplan for Troms 2018-2019 skriver de:  

All vekst i kollektivtransporten krever økte tilskudd fra det offentlige. Det vil kreve betydelige 

økning i tilskuddene for å nå målene. Det er behov for en bedre samordning mellom nasjonale 

mål og virkemidler som må stilles til disposisjon på regionalt nivå. 

Supplerende tiltak 

Arealbruk 

Arealbruk nevnes av alle, men omtales og legges vekt på i ulik grad i dokumentene. Alle nevner 

at fortetting og lokalisering langs hovedruter og sentralt i byområdet er en forutsetning for å 

bygge opp under markedsgrunnlaget, og er klar over at byspredning ikke bygger opp under 

kollektivtransporten. 

For eksempel nevnes det at det har vært en byspredning på Nord-Jæren der transportintensive 

reisemål er lagt utenfor hoved kollektivårene, og dermed ført til at det er blitt opprettet 

utstrakt kollektivtilbud med mange ekstra ekstraruter blant annet i rush. Dette er en lite 

effektiv ressursutnyttelse.  

I Bergensområdet legges det stor vekt på arealbrukens betydning og Skyss vil bidra med 

grunnlagsdokumenter og faglige vurderinger i planprosesser som omhandler transportutvikling 

i byområder:  

Fortetting og konsentrert byutvikling er en forutsetning for å kunne utvikle et godt og attraktivt 

tilbud i vekstområdene.  Men på den andre siden er et godt kollektivtilbud også nøkkelen for en 

velfungerende byutvikling. Byutvikling og kollektivtrafikk må derfor  bygge opp under 

hverandre. 

Videre sier de at Valg av Bybanetrase vil ha stor innvirkning på hvordan byen utvikler seg og 

hvordan kollektivtilbudet som helhet må planlegges gjennom effektive linjenett og knutepunkt. 
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Bilrestriktive tiltak 

Alle nevner også at for å nå nullvekstmålet, må man inn med restriktive biltiltak sammen med 

økt satsing på kollektivtransport. 

3.2 Fakta-ark per byområde 

For å sette i perspektiv hvilke utfordringer de ulike byområdene står overfor har vi for hvert 

byområde sett på kollektivandelen i siste nasjonale reisevaneundersøkelse, RVU 2013/14, og 

på hvor stor veksten i kollektivtransporten må/bør være for at man skal nå nullvekstmålet, gitt 

at sykkel og gange tar sin del av veksten, hentet fra Kjørstad med flere 2014: Nullvekstmålet 

Hvordan kan den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og 

gange.  

Når vi gjengir transportmiddelfordeling for ulike byområder kan områdeinndelingen variere 

noe avhengig av hvilke kommuner som inngår i byområdet. Men for å belyse utfordringene vil 

dette ikke ha vesentlig betydning.  

I arkene fra hver enkel byområde har vi kort oppsummert funnene i forhold til punktene nevnt 

først i avsnitt 3.1 

Tromsø 

Data fra siste reisevaneundersøkelse RVU2013/14 viser en kollektivandel i Tromsø på drøyt 11 

prosent, og en bilandel på 49 prosent som bilfører og 9 prosent som bilpassasjer.  

For å nå nullvekstmålet må antall kollektivreiser øke med 24 prosent mellom 2014 og 2030, og 

opp mot 50 prosent frem mot 2040. Dette skyldes relativt lave befolkningsprognoser som er 

lagt til grunn i beregningen. Blir det en høyere befolkningsutvikling enn SSBs middelalternativ 

må antall busspassasjerer øke relativt sett mer. Med en økning i passasjerer på 24 prosent vil 

kollektivandelen i 2030 være på 18 prosent. 

Byområde Tromsø 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

På kort sikt: Forenkle og effektivisere gjennom etablering av nytt 
hovedlinjenett 
På lengre sikt: Utvikle linjenettet med Metro-buss Tromsø som 
grunnstammen for de største reisestrømmene 

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

- Rutetilbudet er gradvis effektivisert i forhold til markedet.  
- Linjer effektiviseres gjennom: 
-  rettere traseer 
- lengre avstand mellom holdeplassene 
- Har vært god vekst i passasjerer, større enn befolkningsveksten de siste 
10 årene 
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Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

I fremtidig tilbud legges det opp til 6 hovedlinjer – hvorav en er 
Metrolinjen   
- Linjene målrettes mot de største reisestrømmene, og frekvens 

tilpasses markedet 
- Faste avgangstider og høyere frekvens for å gi et forutsigbart og 

enkelt busstilbud 
- Utretting av traseer  
- Færre holdeplasser 
- Raskere billettering 

Fremkommelighet 
- Siden 90-talleter det gjort få forbedringer og tiltak for bussinfrastruktur. 
- Det er stort behov for tilrettelegging av infrastruktur for bybuss. 

Store forsinkelser i dag. 
- Økt reisebehov og tilbud vil føre til mer forsinkelser, lengre reisetid 

og trengsel om ikke fremkommeligheten bedres. De fleste tiltak må 
gjennomføres på fylkesveg. 

- Utreder fremkommelighetsutfordringer langs alle hovedlinjer. 

Er nytten 
tallfestet 

- Nytten av tiltakene er i liten grad tallfestet. 
- Effekter av å gå fra 18 til 6 ruter er sannsynliggjort på et overordnet 

nivå og beregnet å gi 7% flere reisende selv uten forbedret 
fremkommelighet. Med full fremkommelighet vil veksten være ca 
24%. 

Andre typer tiltak  
som nevnes 

Riktig arealplanlegging beskrives som en forutsetning for å nå målene. 
- Alle nye utbyggingstiltak må bygge opp under kollektivtilbudet, 

sykkel og gange. 
Dersom arealbruk i kommunen medfører at kollektivrutene må 
forlenges, vil det gi økte driftskostnader eller dårligere busstilbud 
generelt. 

Kun positive kollektivtilbud er ikke nok til å nå mål og bli et likeverdig 
alternativ til bil – det må benyttes flere virkemidler  
- Restriktive tiltak overfor bil 
- Planlegge vegprosjekter slik at de også fremmer økt kollektivtrafikk - 

prioritere kollektivtraseer 

Økonomi - Behov for midler til kollektivsatsing. All vekst krever økte tilskudd. 
Hver ny passasjer koster tilsvarende en økning i tilskudd på 10-20 kr 
per ny passasjer. 

- Hovedutfordringen fremover vil være økonomiske rammer. 
Utgiftsnivået for fylkeskommunen har økt 11% per år. Må vurdere 
effektivisering/ produksjonsnivå og takstøkning. 

- Kostnadsøkning i driftskontraktene bla pga. skjerpede krav til miljø/ 
utslippsfri kollektivtransport. 

 
Dokumenter: 

Hovedrapport Transportnett Tromsø 

Kollektivstrategi for Tromsø 

Regional transportplan for Troms 2018-2029 
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Kristiansandsområdet 

Kollektivandelen i Kristiansandsområdet er på drøyt 6 prosent i RVU 2013/14. Bilførerandelen 

er på 55 prosent og bilpassasjerer er på 8 prosent.  

For å nå nullvekstmålet i 2030 må antall kollektivreiser nesten dobles (94 prosent), og frem 

mot 2050 må passasjerveksten være på ca 200 prosent. Klarer man å doble antall passasjerer 

frem mot 2030 vil dette bety at kollektivandelen vil bli ca 11 prosent. 

Byområde Kristiansand 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Flere kunder gjennom et mer markedsrettet trafikktilbud. 
Tilbudet skal forsterkes der kollektivtrafikken har best potensial for å ta 
markedsandeler 

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

Tilbudet er effektivisert i forhold til markedet over en rekke år. Det er 
bygget et rutehierarki som i hovedsak består av: 
- Metrolinjer - kom i 2003.  
- Bybusser 
- Andre lokalruter 
- Direkteruter 
- Regionale ruter 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

Videreutvikling av tilbud - med Metro som stammen. 
- Hyppige og jevnt fordelte avganger  
- Bedre takting av ruter på fellestrekninger 
- Direkteførte pendler i stedet for ringruter. 
- Jobbe mot et bedre nettverk – som gir nettverkseffekter. 
- Lokallinjer til knutepunkt/bydelssentra med mating til hovedruter 
- God dekking av målpunkt – 300-500 m – noe som kan innebære 

traseomlegging 
- Forenklet takst og sonesystem  
- Bedre fremkommelighet – f.eks: full fremkommelighet i 

Kvadraturen er en premiss, Ny bro til Eg og ny trase til 
Universitetet langs metrolinjen 

- Tilbudet skal trappes gradvis opp etter behov og ressurser 

Er nytten 
tallfestet 

Foreslått nettverk vil i hovedsak ha kapasitet til å håndtere dobling av 
antall passasjerer.Ellers er det ikke nytten av tiltakene tallfestet.  

Andre typer tiltak  
som nevnes 

- Satsingen må kombineres med andre tiltak som styrker 
konkurransekraften: Bilrestriktive tiltak og areal  

Økonomi Dagens tilskudd er på 147 mill kr. Tilbudet vil trappes gradvis opp. 
Tilskudd til å drifte et forbedret tilbud antas å være mellom 300 og 450 
mill kr i 2030. Årsak: antall avganger må økes for at mange skal velge 
buss. Driftsutgifter per km forventes også å øke. 
Større busser for økt kapasitet på tyngste Metrolinjer 

Dokumenter: 

Strategisk plan 2017-2030. Akt. 

Kollektivkonsept 2030  . 15.6.2016  

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 
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Nord-Jæren 

På Nord-Jæren er kollektivandelen ifølge RVU 2013/14 på drøyt 7 prosent. Bilførerandelen er 

på 55 prosent og andelen av reisene som bilpassasjer er 9 prosent. 

For å nå nullvekstmålet i 2030 må antall kollektivreiser mer enn dobles, og frem mot 2050 må 

passasjerveksten mer enn tredobles. Når man et mål om mer enn dobling av kollektivbruken 

frem mot 2030 vil kollektivandelen øke til ca 13 prosent.  

Byområde Nord-Jæren 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Kundefokus: Kunden står i sentrum for alt vi foretar oss, og vi erkjenner 
at vi er til for våre kunder. 
Kollektivtransport må være effektivt, pålitelig og rask alternativ som er 
enkelt tilgjengelig 

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

- Rutetilbudet er effektivisert/forenklet over flere år 
- Produksjonen er økt 
- Bedre standard materiell 
I påvente av Busseveien stoppet dette 
forenklings/effektiviseringsarbeidet opp en periode 
- Planlegger Bussveien  
- Har vært utvikling i reiser 2000-2016 +23%. Størst i bynære områder 

+ 27% 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

For å oppnå et mer pålitelig og raskt tilbud er en ytterligere forenkling av 
tjenestene påkrevet. 
- Rutetilbudet skal være markedsrettet 

- Stive rutetider 
- Frekvens minst hvert 10. min der det er markedsmessig grunnlag 
- Plassering av holdeplasser skal være markedstilpasset – balanse 

mellom gangavstand og kjøretid  
- Rutetilbudet skal justeres i tråd med befolkningsveksten og andre 

endringer i demografi 
- Bussveien skal være en integrert del av det øvrige kollektivtilbudet 
- Jobber for bedre fremkommelighet. 

Også der det ikke er Bussvei.  Bypakken har omfattende 
fremkommelighetstiltak på traseer som ikke er en del av Bussveien. 

Er nytten 
tallfestet 

Har ikke beregnet nytten av kollektivtiltakene.  

Andre typer tiltak  
som nevnes 

Satsingen må kombineres med andre tiltak som styrker 
konkurransekraften. 
- Bilrestriktive 
- Areal: Det har vært byspredning – med transportintensive reisemål 

utenfor hovedkollektivårene. 
Dermed er det opprettet utstrakt kollektivtilbud med mange 
ekstraruter bla i rush. Dette er en lite effektiv ressursutnyttelse. 
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Økonomi - Tilskudd har økt med 45% fra 2010 – 2018 (i fylket).  
- Forutsigbar finansiering er en forutsetning for å nå mål 
- Tilskudd per reise økt med 21% mens per km økt med 33% 
- Effektiviteten har vært dårlig – men flere årsaker til det – anbud, 

dårlig fremkommelighet 

 
Dokumenter: 

Handlingsprogram for kollektivtrafikken i Rogaland 2018-2023 

Kolumbus strategi 2016-2021 

Bypakke Nord-Jæren Handlingsprogram 2018-2023 

Prinsipper for planlegging av kollektivtransport i byområder. Rogaland fylkeskommune 

Bergensområdet 

I Bergensområdet er kollektivandelen ifølge RVU 2013/14 på 13 prosent. Bilførerandelen er på 

49 prosent og andelen av reisene som bilpassasjer er 9 prosent. For å nå nullvekstmålet i 2030 

må antall kollektivreiser øke med mellom 40 og 50 prosent frem mot 2030 og nesten dobles til 

2050. Når man dette målet vil kollektivandelen øke til 17 prosent i 2030. 

Byområde Bergensområdet 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Målet er å gi et best mulig kollektivtilbud til flest mulig av innbyggerne i 
Hordaland, innenfor våre økonomiske rammer. Det gjør at vi må tilpasse 
kollektivtilbudet til de store reisestrømmen i fylket. 
 

Hva er gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

- Bygget Bybane 
- Busstilbudet koordinert i forhold til Bybanen 
- Styrket på flere punkter: 

- Der det bor flest. 
- Bystamlinjer og andre linjer med mange reisende og 

kapasitetsproblemer er prioritert 
- Forenkling av tilbudet gjennom stive rutetider, mer effektiv drift 

og bedre byttemuligheter 
- Redusert holdeplasstiden gjennom mobilbilletter og høyere pris 

på kjøp om bord.  
Økt kapasitet på bybanen – vogner forlenget fra 32 til 42 meter  
Tall for påstigende i 2015 og 16 viser vekst 3,5%.   I 2017 var veksten 6%. 
-  

Status - Hva 
planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

- Styrke kollektivtilbudet for de store reisestrømmene  
- Videreutvikling av Bybanen 
- Videreutvikle bystamlinjene i Bergen  

- Høy frekvens, 10 minutter på dagtid 20 minutter kveld og helg 
- Enkel linjeføring uten varianter 
- Lavgulv for effektiv på- og avstigning 
- Høy kvalitet på holdeplasser 
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- Stamlinjene vil ha prioritet når det gjelder fremkommelighetstiltak – 
og videre utvikling av stamnettet og kollektivnettet i Bergen vil i stor 
grad avhenge av bedre fremkommelighet for bussene 

- Justering av bystamlinjer vil være nødvending som følge av utbygging 
av Bybanen 

- Jobber for å senke terskelen for å kjøpe billett og bruke tilbudet 
gjennom ulike kanaler og digitalisering.  

- Redusere ombordsalg for å få mer effektive reiser- redusert 
holdeplasstid. 

Er nytten 
tallfestet 

Nytten av tiltakene er i ikke tallfestet. 

Andre typer tiltak  
som nevnes 

- Byutvikling og kollektivtrafikk må bygge opp under hverandre. 
- Fortetting og konsentrert byutvikling er en forutsetning for å 

kunne utvikle et godt og attraktivt tilbud i vekstområdene 
- et godt kollektivtilbud også nøkkelen for en velfungerende 

byutvikling.  
- Areal- og transportplaner må vektlegge konsentrasjon av bolig og 

arbeidsplasser i kollektivakser og rundt bysentra  
- Tett utbyggingsmønster med gangavstand til holdeplasser er 

nødvendig.  
- F eks vil utbyggingsområde med en kilometer avstand fra 

stamlinjer ikke gi god kollektivdekning.  
- Valg av Bybanetrase vil ha stor innvirkning på hvordan byen utvikler 

seg og hvordan kollektivtilbudet som helhet må planlegges gjennom 
effektive linjenett og knutepunkt. 
- Skyss vil bidra med grunnlagsdokumentasjon og faglige 

vurderinger i planprosesser som omhandler transportutvikling i 
byområdene 

Økonomi Økende driftsutgifter. Med utgangspunkt i prognosen for passasjervekst 
for kollektivtrafikken i Bergensområdet har en beregnet at økningen i 
kapasitet vil bety at offentlige tilskudd må mer enn 5-dobles i 2040. I 
prognosen legger en til grunn en årlig prisvekst på 2,5 prosent på både 
kostnader og inntekter. 377 mill kr 2012 – 1108 mill kr i 2030 og 2170 mill 
kr i 2040 

 
Dokumenter: 

Kollektivstrategi for Hordaland –utvikling mot 2030 

Kollektivstrategi - Handlingsprogram 2018-2021 

Kollektivstrategi – årsrapport 2017 

Trafikkplan Bergen 2018 
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Grenland 

Data fra siste reisevaneundersøkelse RVU2013/14 viser en kollektivandel i Grenland på 4 

prosent, en bilførerandel på 63 prosent og 10 prosent av reisene gjennomføres som 

bilpassasjer.   

For å nå nullvekstmålet må antall kollektivreiser øke med ca 75 prosent mellom 2014 og 2030, 

og opp mot 165 prosent frem mot 2040. Selv med en relativt moderat befolkningsutvikling og 

dermed en moderat transportvekst er en nødvendig økning i antall kollektivreiser vesentlig 

høyere enn f. eks i Tromsø der transportveksten er omtrent på samme nivå som i Grenland. 

Dette skyldes at det er en vesentlig høyere andel lengre reiser i Grenland, reiser som ikke kan 

forventes å skje ved gange eller sykling. Ved en passasjervekst på 75 prosent vil 

kollektivandelen i 2030 øke til 7 prosent. 

Byområde Grenland 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

- Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport  

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

Effektivisert tilbudet: 
- 3 Metrolinjer som dekker bybåndet – disse tre dekker  

80% av all busstransport i Grenland 
- Pendellinjer – betjener områder utenfor bybåndet 
- regionale ruter, ekspressruter, lokale ruter knyttet opp mot 

skoletransport og Flexiruter der det ikke er annet kollektivtilbud 
Bussløftet er gjennomført. 
- Økt ruteproduksjon gjennom økning av frekvensen 
- Takstreduksjon 
- Utbedring av bussholdeplasser og struktur 
- Markedsføring, informasjon holdningsskapende arbeid 
- Fremkommelighetstiltak i lyskryss 
- Elektronisk billettering for korte oppholdstid 
Rapporterer om passasjervekst 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

Videreføre Bussløftet gjennom: 
- Utvikle rutetilbudet gjennom nye ruter og videreutvikling av 

etablerte ruter. 
- Utvikle tilbud målrettet mot bestemte grupper – f.eks arbeidsruter til 

større arbeidsplasser – eller mer fleksible ruter for ulike målgrupper 
- Redusere pris og utvikle nye billettprodukter 
- Fremkommelighetstiltak for raskere bussfremføring og reduksjon av 

forsinkelser for å få en mer effektiv produksjon.   
- Holdeplasstruktur 
- Tiltak for å redusere holdeplasstid gjennom økt selvbetjeningsgrad  
Kostbare investeringer som kollektivfelt, tilfartskontroll, aktiv 
signalprioritering i kryss, effektive betalingssystemer, optimal 
holdeplasstruktur mv avhenger av finansiering gjennom Bypakken. 

Er nytten 
tallfestet 

Nytten av tiltakene er ikke tallfestet.  
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Andre typer tiltak  
som nevnes 

Kombinert virkemiddelbruk 
- For å få flere til å reise med kollektivtransport er det behov for tiltak 

som reduserer bilbruk og en arealbruk som bygger opp under 
kollektivtransport. 

Økonomi Viser til at det økte kapasitetsbehovet, og mål om flere reisende, utløser 
et sterkt økende tilskudds- og investeringsbehov. 
Og sier at forutsigbar finansiering er en premiss for å kunne gjennomføre 
planlagte tiltak. 

 
Dokumenter: 

Busstrategi for Grenland  2015-2025  26.05.2015 

Bypakke Grenland Handlingsprogram 2015.2018 revidert 24.9.2017 

ATP for Grenland- 2014-2025 

Buskerudbyen 

Data fra siste reisevaneundersøkelse RVU2013/14 viser en kollektivandel i Buskerudbyen (inkl. 

Kongsberg) på 8 prosent, en bilførerandel på 60 prosent og 9 prosent av reisene gjennomføres 

som bilpassasjer.  

For å nå nullvekstmålet må antall kollektivreiser nesten dobles (87 prosent) mellom 2014 og 

2030, og nesten tre mot 2040. Klarer man nesten å doble antall passasjerer frem mot 2030 vil 

dette bety at kollektivandelen vil bli endres til 13 prosent i 2030. 

Byområde Buskerudbyen 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Visjon: Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt. 
Kollektivtransporten utvikles og tilrettelegges med et godt tilbud i 
tettbygde områder for å bidra til å redusere negative miljøvirkninger av 
persontransport 

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

Det er jobbet over flere år med forenkling og mer effektivt tilbud. 
- Toget er stammen i tilbudet til/fra Oslo 
- Bybusser som betjener Drammen 
- Omegnsbusser i og mellom byene i Buskerudbyen  
Miljøvennlige busser 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

Tilbudet utvikles for å bli mer konkurransedyktig og tilpasset lokale 
behov. 
- Sammenbinding av linjenett med korrespondanser i definerte 

knutepunkt. 
- Tilbudet skal være godt koordinert med Ruter sitt tilbud i 

Akershus/Oslo 
- Mange ruter har fortsatt varierende avgangstider og kjører 

forskjellige traseer. Jobbes for: 
- Stive rutetider og faste avgangstider  
- Kortere, rettere og raskere bussbetjening 
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- Forenklet linjestruktur – så langt mulig innenfor geografi og 
vegsystem 

- Frekvensøkning  
- Enklere billettering 
- Pris – og soknestruktur i Buskerud. Et–mål er at denne også skal 

omfatte tog. Takstsamarbeid NSB og Ruter. 
- Fremkommelighet.  

- Bussene må sikres fremkommelighet i vegnettet på bekostning 
av bilen. 

- Etableres egne kollektivfelt i de viktigste korridorene og 
innfartsvegene 

- Sikres god adkomst til kollektivknutepunkter – utforming av gang- og 
sykkelnett. 

Er nytten 
tallfestet 

Nytten av tiltakene er ikke tallfestet i dokumentene. 
 

Andre typer tiltak  
som nevnes 

I tett bygde områder (med sterk satsing på kollektivtransport) innføres 
det en tilleggsfinansiering av kollektivtransport, som samtidig bidrar til å 
redusere bruken av privatbil, som f.eks. bompenger, vegprising, køprising 
og/eller parkeringsrestriksjoner. 

Økonomi Forbedringer i tilbud, f.eks. hyppigere avganger og lengre driftsdøgn 
krever høyere tilskudd til drift. 

 
Dokumenter: 

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 

Kollektivtransportplan for Buskerud fylke – utvikling mot 2030 

Brakar – Strategiplan 2015-2040  

Handlingsprogram for   SAMFERDSEL 

Nedre Glomma 

Data fra siste reisevaneundersøkelse RVU2013/14 viser en kollektivandel i Nedre Glomma på 6 

prosent, en bilførerandel på 62 prosent og 11 prosent av reisene gjennomføres som 

bilpassasjer. For å nå nullvekstmålet må antall kollektivreiser mer enn dobles mellom 2014 og 

2030 (115 prosent), og økes opp mot 2,5 ganger frem mot 2040. Klarer man å doble antall 

passasjerer frem mot 2030 vil dette bety at kollektivandelen vil bli endres til 10 prosent i 2030. 

Byområde Nedre Glomma 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Regional transportplan sier: Som overordnet føring for kollektivtrafikken, 
skal kapasiteten utnyttes på en måte som gir flest mulig reisende, 
kombinert med en fortsatt satsing på bestillingstilbud. 
Trafikktilbudet utvikles i samsvar med økonomiske rammer for hvert 
enkelt år. I Byområdene jobbes det med Bypakker som sammen med 
utbygging av jernbane vil påvirke fremtidig situasjon for kollektivtrafikken 
i stor grad.  
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Hva er gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

Markedstilpassing av tilbudet. 
- Flytting av sykehus til Kalnes har ført til etablering av nye ruter 
- Behov foren større gjennomgang av og omlegging av rutetilbudet. 

I 2017 ble det gjennomført utredninger av kollektivtilbudet i Nedre 
Glomma – men sikte på å innføre et mer effektivt og markedsrettet 
tilbud. Utredningen ga et forslag til 10 hovedlinjer/stamlinjer som 
retter seg mot de største reisestrømmene. 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

- I løpet av 2018 innføres et nytt tilbud i Nedre Glomma som tar 
utgangspunkt i en mer målrettet rutestruktur og som har vesentlig 
færre linjer enn tidligere. 
- Hovedlinjer - 12  
- Rushtidslinjer - 3 
- I tillegg kommer noen lokalbusslinjer og Flexx-tilbud  

- Tilpasning av prisstruktur – takstsamarbeid 
- Fremkommelighet – Tiltak gjennomføres på strekninger med store 

fremkommelighetsutfordringer 
- Ombygging av fylkesveger 
- Mindre tiltak for buss i lyskryss 

- Bedre tilgjengelighet til kollektivsystemet 
- Holdeplasstruktur – færre holdeplasser for å øke fremkommeligheten 
- Oppgradering av holdeplasser 
- Universell utforming av holdeplasser for å bidra til raskere på- og 

avstigning 
- Trafikantinformasjon 
- Korrespondansepunkter mot jernbane 

Er nytten 
tallfestet 

Prosjektenes samlede effekter for kollektivtrafikken er usikre og ikke 
tallfestet 
Utredningen i 2017 viste på et overordnet nivå at et forslaget med 10 
hovedlinjer i Nedre Glomma ville kunne redusere driftskostnadene og 
dermed tilskuddsbehovet til et stamlinjenett. 
Det foreslåtte tilbudet ville kunne gi 7% flere passasjerer med dagens 
fremkommelighet og ca 17% flere passasjerer med full fremkommelighet 
for bussene. 

Andre typer tiltak  
som nevnes 

Arealpolitikk og bilrestriktive tiltak nevnes som tiltak for å bygge opp 
under kollektivtransportens konkurransekraft i Utredning av 
kollektivtilbudet i Nedre Glomma 

Økonomi  

 
Dokumenter: 

Regional transportplan  -for Østfold mot 2050.Handlingsprogram for fylkesveger  og 

kollektivtransport 2017-2020 

Utredning av kollektivtilbudet i  Nedre Glomma 
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Trondheimsområdet 

Data fra siste reisevaneundersøkelse RVU2013/14 viser en kollektivandel i Trondheimsområdet 

på 10 prosent, en bilførerandel på 45 prosent og 9 prosent av reisene gjennomføres som 

bilpassasjer.  

For å nå nullvekstmålet må antall kollektivreiser øke med 50 prosent mellom 2014 og 2030, og 

dobles frem mot 2040. Klarer man å øke kollektivbruken med 50 prosent vil kollektivandelen i 

2030 være 13 prosent 

Byområde Trondheimsområdet 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Fremtidens kollektivtilbud som et verktøy for å nå nullvekstmålet. 
 «Hvordan må rutestrukturen med superbuss (nå Metrobuss) og 
korresponderende rutetilbud og tilhørende infrastruktur i Trondheim, 
Klæbu, Melhus og Malvik utformes fra august 2019 til august 2029, for å 
sikre et kostnadseffektivt, behovstilpasset, attraktivt, fremtidsrettet og 
miljøvennlig kollektivtilbud som bidrar til å nå nullvekstmålet fra 2015 og 
frem mot 2050» 

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

Historisk sett har Trondheim sentrum vært navet i kollektivtilbudet, og 
hadde en terminalfunksjon. I årenes løp har flere linjer blitt koblet i 
pendler og uten regulering i sentrum, slik at tilbudet i dag består av: 

- Pendelruter - en rekke pendelruter som i stor grad er 
sentrumsrettet. 

- Ringrute 
- Trikk  
- Andre ruter til områder utenfor Trondheim 

- Dagens tilbud fokuserer mest på arbeids- og studiereiser. 
- Viser til en økning i kollektivreiser på 40% i Trondheim og Klæbu 

mellom 2010 og 2015., men usikker på videre økning pga fremtidige 
budsjetter som ikke gir rom for nevneverdige kapasitetsøkninger. 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

- Opprettholde og videreutvikle effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling.. -
- Mer markedstilpasset og effektiv tilbud enn dagens. 
- Kontinuerlig tilpasning i rutetilbudet i forhold til byutvikling 
- Videreutvikle tilbudet for å nå nullvekstmålet og øke 
 kollektivandelen. 
- Redusert parallellkjøring gjennom å samle ressursinnsatsen i færre 

linjer. 
- Utvikle metrobusskonsept (tidligere kalt superbuss).  

- De tre tyngste korridorene vil betjenes av tre metrobusser som 
erstatter pendler på stamlinjene per i dag. 

- Metrobussen skal være fundamentet i det nye rutetilbudet fra 2019. 
- Metrobusslinjer forutsetter at det innføres kapasitetssterke 

tverrlinjer slik at: 
- trafikken gjennom sentrum reduseres  
- nettverkseffektene underbygges og det blir flere reisemuligheter 
- omstigning til metrolinjene gir bedre kapasitetsutnyttelse  

- Det skal ikke være billettering eller kontantbetaling om bord  
- Åpen billettering – for raskere fremføringshastighet og enkelhet. 
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- Bedre infrastruktur og fremkommelighet. Nytt tilbud vil kreve 
utbedrede kollektivtraseer for å sikre effektiv kollektivtrafikk 

 

Er nytten 
tallfestet 

Nytten er ikke tallfestet.  

Andre typer tiltak  
som nevnes 

Areal: Flere års satsing på fortetting og arbeidsplasser/studiesteder 
medfører at det er et solid markedspotensiale for superbuss.  
Viktig med tiltak som reduserer bilbruken 
Befolkningsvekst og utbygging vil gi økt trafikk og redusert 
fremkommelighet. Kollektivtrafikken må derfor sikres  

Økonomi Økt frekvens og større busser gir en kapasitetsøkning på mellom 35 og 50 
prosent. Lavest prosentvis økning i rush. Større utenom pga. dagens 
svake tilbud på kveld og helg. Ved dimensjonering av tilbudet for 2019 er 
det viktig å ha god kapasitet – anbefaler at kapasitet minst skal klare 
nødvendig vekst for å nå nullvekstmålet i 2023/24. Dette fordi det 
vurderes som svært kostbart å kjøpe materiell i siste del av 
kontraktsperioden som går til 2029. 
Estimert total rutekjøpskostand for Superbussalternativ 2A, vil i 2019 
ligger 17% over 2016. Men det er stor usikkerhet knyttet til beregningene 
(+/-20%). Også passasjerveksten vil ha innvirkning på kostnadsbildet. Ved 
en 2,5% prisvekst og 2% passasjervekst per år vil tilskuddsnivået i 2019 
økes med 80-90 mill.   

 
Dokumenter: 

Framtidig rutestruktur med superbuss i Stor-Trondheim 2019-2029 Sammendragsrapport med 

anbefalinger 13.5.16 AtB 

Forslag til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag AtB 
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Oslo og Akershus 

For å nå nullvekstmålet må antall kollektivreiser øke med i underkant av 50 prosent mellom 

2014 og 2030, og nesten dobles frem mot 2040. Klarer man å øke kollektivbruken med nesten 

50 prosent vil kollektivandelen i 2030 være 23 prosent.  

Byområde Oslo og Akershus 

Mål/visjon for  
kollektivarbeidet 

Ruters strategi innebærer et sømløst og integrert nettverk. Prinsippene 
for utvikling av tilbudet og arbeidet med trafikkplanene bygger på beste 
praksis, og har gitt gode resultater 
Kunde- og markedsorientert tilnærming er nøkkelen til suksess 

Status - Hva er 
gjort av  
effektiviserings-
tiltak 

Tilbudet har vært utviklet kontinuerlig, og veksten i kollektivtrafikken har 
vært sterk og betydelig høyere enn befolkningsveksten. Det har vært stor 
fokus på fremkommelighet og har vært jobbet med holdeplasstruktur. 
Stort og omfattende system – bestående av et hierarki av ruter: 

- Tog – lengre og kapasitetssterkt 
- T-bane – det kapasitetssterke i byområdet 
- Trikk 
- Buss 
- Regionale busser 
- Lokale hovedruter 
- Andre lokalruter 

 

Hva planlegges av  
effektiviserings-
tiltak 

På kort sikt – må planlagte forbedringer gjennomføres. Tiltak som gjør 
det mulig med hyppige avganger gjennomføres først 
På lengre sikt – neste 10-20 år kreves flere større grep.  
- Økt kapasitet er helt avgjørende 
- Dagens sentrumsrettede tilbud må utvikles til et mer 

sammenhengende kollektivnett med gode tverrforbindelser. Fra nav 
til nettverk. 

- Fortrinnene til de ulike driftsartene i nettverket må utnyttes bedre. 
- Et samordnet nettverk med nye tunneler for metro og jernbane, et 

forsterket trikkenett og funksjonelle knutepunkter vil løse 
morgendagens utfordringer i kollektivsystemet. 
- Nye trikkelinjer 
- Bussens rolle tilpasses baneutbygging 
- Lokaltog utvikles  
- RuterFlex skal utfylle det ordinære rutetilbudet. 

- Gatenettet i Oslo er bestemmende for framtidig tilbud, med buss og 
trikk, og er også bestemmende for strukturen på framtidig busstilbud 

- Nye reisemuligheter til områder med dårlig tilbud i dag og til/fra 
områder som planlegges fortettet og omformet. 

- Hyppige avganger i nettverket 
- Frekvensnett indre by – 5 minutter 
- Frekvensnett forsteder - 10 minutter 
- Frekvensnett region - 30 minutter 
- Nytt signal- og sikringsanlegg   
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Er nytten 
tallfestet 

Beregnet trafikkvekst uten tiltak KVU Oslo-Navet er på + 47% kollektivt 
og + 30% bil frem til 2030. Med tiltakene i KVU Oslo-Navet vil all vekst tas 
av kollektivtransport, gange og sykkel. 
Forutsigbarhet er viktig, både for kunder og for drift. Forsinkelser koster 
3,5 milliarder kr i tapte tidskostnader årlig. Forsinkelser påfører Ruter 
ekstra driftsutgifter på 3-400 mill kr. Penger som kunne vært brukt til å gi 
et bedre tilbud.. 

Andre typer tiltak  
som nevnes 

- Fremkommelighet er det viktigste tiltaket for å øke kapasiteten på 
overflatenettet – buss og trikk.  

- Fremkommelighet – må sikres både i bygater og langs hovedveinett, 
spesielt i tilknytning til knutepunkter. 

- Nytt signal-og sikringsanlegg vil øke kapasiteten gjennom 
fellestunnelen 

Økonomi Forbedret kollektivtilbud gir økt behov for kjøp av kollektivtjenester. 
Grovt anslått til 1,2 milliarder kr årlig. Til sammenlikning kjøpte det 
offentlige kollektivtjenester for om lag 4 milliarder kr i Oslo og Akershus i 
2014. Videre forutsetter økt kapasitet at det investeres i både T-bane- og 
trikkenettet.  

 
Dokumenter:  

KVU Oslo-navet 

M2016 

H2017 

Sporveiens effektiviseringsprogram – Best 2020 
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