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Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter

2



Uten nye tiltak får vi 240 millioner nye bilreiser i 

2060
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+500.000
nye innbyggere i hovedstads-

regionen innen 2060

3
reiser per 

dag

~ 600 mill.
nye årlige personreiser

+170 mill.*
kollektivreiser (+ 53%)

+190 mill.*
reiser med sykkel

og gange (+50%)

+240 mill.
nye personbilreiser i året i hovedstads-regionen 

(+38%)

X

* Økning fra 2014 i antall kollektivreiser og reiser med sykkel og gange som et resultat av dagens planlagte og vedtatte tiltak.

365
dager i året 

X ~



Hva betyr dette for de reisende? 

• Kapasiteten på trikken er nesten sprengt i dag

• Kapasitetsgrensen for metro nås rundt år 2030

• Det blir ca. 40 % flere bilturer i regionen

• På hovedinnfartsårene inn til Oslo i rushtrafikken 
er det så fullt at veksten «bare» blir 30%. Likevel 
vil typisk tidsøkning i bilkø i rushtiden bli + 90 %  
(+38 min)
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+45min

+22min

+32 min



I M2016 besvarer Ruter

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel 
og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?
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I M2016 lar vi kundebehovet styre utvikling av 

kollektivtilbudet, og ikke omvendt!
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Ruters driveranalysen gir noen svar på hva 

som er viktig for kunden i dag 
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Transportmidlene må spille på lag
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Fokuset må være fra dør til dør og ikke fra

stoppested til stoppested



Kollektiv og sykkel – tre viktige dimensjoner

 Tilrettelegging for samspillet sykkel- kollektivtrafikk i ATP arbeid

 Økt samhandling mellom aktuelle aktører eks mellom Ruter, 

Jernbaneverket og vegholder om tilrettelegging for sykkel på 

stasjoner og holdeplasser

 Informasjon om mulighetene for 

bruk av sykkel alene og som 

del av kollektivreisen 

 Integrert bysykkel og 

kollektivtrafikk

 Kampanjer for sykkel og 

kombinasjonsreiser sykkel-

kollektiv

 Sykkeltilrettelegging inn mot 

stasjoner og holdeplasser

 Økt sykkelbruk i sentrum

 Mer sømløse overganger 

 Bedre sykkelparkering på viktige 

knutepunkt 



Makrotrendene for morgendagens 

mobilitetsløsninger
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Økonomisk vekst

Økonomisk vekst endrer 

reisemønsteret hos de 

reisende
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Fremtidens fleksible reisemønster
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M2016 i 10 punkter



1. Kundene skal få flere valgmuligheter, og det 

skal bli mye lettere for flere å sette igjen bilen
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2. Vi skal skape verdi sammen med kundene

• Utnytte muligheter teknologiutviklingen skaper
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Digital mobilitetsassistent integrert i briller



3. En bærekraftig byutvikling hvor mobilitets-

tilbudet styrker regionens attraktivitet
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4. Sykling og gange må inngå i et helhetlig 

mobilitetstilbud
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5. Trikkebyen Oslo må bli en realitet
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6. Moderne miljøvennlige busser
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7. Prioritere de prosjektene som har størst 

nytte og best markedspotensial
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8. Bestillingstjenesten 

RuterFlex skal gi

kundene økt frihet
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9. Behov for kortere 

planprosesser og 

mer gjennomslags-

kraft
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10. Ny finansieringspakke
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Satsing på kollektivtrafikk lønner seg



Takk for oppmerksomheten!

Les M2016 i sin helhet på m2016.ruter.no
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VEDLEGG
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Fokuset må være fra dør til dør og ikke fra

stoppested til stoppested



Kollektiv og sykkel – tre viktige dimensjoner

 Tilrettelegging for samspillet sykkel- kollektivtrafikk i ATP arbeid

 Økt samhandling mellom aktuelle aktører eks mellom Ruter, 

Jernbaneverket og vegholder om tilrettelegging for sykkel på 

stasjoner og holdeplasser

 Informasjon om mulighetene for 

bruk av sykkel alene og som 

del av kollektivreisen 

 Integrert bysykkel og 

kollektivtrafikk

 Kampanjer for sykkel og 

kombinasjonsreiser sykkel-

kollektiv

 Sykkeltilrettelegging inn mot 

stasjoner og holdeplasser

 Økt sykkelbruk i sentrum

 Mer sømløse overganger 

 Bedre sykkelparkering på viktige 

knutepunkt 



Ruters reise fra K til M

K for kollektivtrafikk
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M for mål, marked, 
muligheter, mobilitet 
og miljø



…men det krever vesentlige tiltak
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Befolkningsveksten alene kan gi 40 

prosent økning i biltrafikken i Oslo og 

Akershus, noe som betyr at 

fremkommelighetsutfordringen bare vil 

vokse og bli mer alvorlige dersom 

nødvendige tiltak ikke gjennomføres nå.



Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: 
Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den 

regionale persontrafikken

Hva skal til for å nå målet 

vårt: 

Kollektivtrafikktiltak

• Investeringer i økt 

kapasitet på 

kollektivtrafikk

Andre nødvendige tiltak

• Kollektivtrafikk-

orientert arealutvikling 

• Prioritering av 

kollektivtrafikk på vei 

• Restriktive tiltak for bil 

• Investering i sykkelvei 

og gangveier
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Viktige prinsipper videreført fra K2012 



Prinsipper for betjening - Revidert 

• Hierarkiet er endrer, RuterRegion
«flyttet opp»

• RuterFlex – nytt navn på gammel 
tjeneste - pilot på en mer fleksibel 
måte å benytte ressursene på i 
Vestby i august!

• Sykkel og gange er med!
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Markedsutvikling

Tettsted

Regionsby

Ytre by

Indre by
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Ytre by blir 
som indre by

Regionby blir 
som ytre by

Tettsted blir 
som regionby



Morgendagen mobilitet – flere valg, økt fleksibilitet
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Oslo indre by Oslo ytre by Regionbyer/ byer Tettsteder/ spredtbygd



Utvikling av trafikktilbudet 

sentralt i Oslo mot 2030/40

• Bedre utviklingen av et samlet 
nett

• Bygge opp om et 
kapasitetssterkt tilbud

• Målet er å etabler minimum 5’ 
frekvens

• Busser med miljøvennlig 
drivstoff
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Utvikling av trafikktilbudet i 

sydområdet mot 2030/40

• Ny Follobane sentral

• S-tog på gamle Østfoldbanen

• Styrking av bybussnettet i 
regionbyene

• Etablere linjer på tvers i 
regionen
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• Asker og Bærum 
regionssbyer

• Utvikling av bybuss i 
regionbyene

• Metro til Fornebu

• Mating til tog
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Utvikling av trafikktilbudet i vestområdet mot 2030/40



• Et område med høy vekst

• Bybussnett i Lillestrøm

• S-bane på hovedbanen

• Utvikling av bussnettet i 
regionen

• Type sted vil legge rammene for 
frekvens
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Utvikling av trafikktilbudet

i nordøstområdet mot 2030/40



Fremkommelighet en forutsetning for suksess
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xx
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KVU OsloNavet – hva innebærer foreslått 

løsning 

T-bane

• : Ny sentrumstunell: Majorstuen-Bislett-Stortinget-Grünerløkka-Tøyen-Bryn

Jernbane

• Ny regiontogstunnel: Oslo S-Nationaltheatret-Lysaker

• Ny S-bane: Nationaltheatret-Bislett-Økern-Alna

• Ny regiontogsstasjon på Bryn

Trikk

• Ring 2: Majorstuen-Carl Berners Plass-Helsfyr-Bryn

• Hovinbyen: Sinsen-Økern-Bryn

Sykkeltiltak & Kollektivterminaler

Film om KVU Oslo-Navet

https://ruter.no/om-ruter/rapporter-planer-prosjekter/M2016/
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Viktige prinsipper videreført fra K2012 



Fra nav til nettverk- samsvar med KVU Oslonavet
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Strategi følger plansamarbeidet
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Markedsutvikling

Tettsted

Regionby

Ytre by

Indre by
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Ytre by blir 
som indre by

Regionby blir 
som ytre by

Tettsted blir 
som regionby



Markedsandeler i ulike områder
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Morgendagen mobilitet – flere valg, økt fleksibilitet

48

Oslo indre by Oslo ytre by Regionbyer/ byer Tettsteder/ spredtbygd



Antall nye reiser i 2030
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Og hvilke trender er vi mer usikre på

«State of the art»

• Markedsdrevet utvikling av mobilitetsløsninger

• Høy grad av systemintegrering

Sømløs mobilitet for alle

• Plandrevet og offentlig kontrollert 

utvikling av mobilitetsløsninger

• Høy grad av systemintegrering

Valgfrihet og skreddersøm

• Markedsdrevet utvikling av mobilitetsløsninger

• Lav grad av systemintegrering

Trygt og forutsigbart tilbud

• Plandrevet og offentlig kontrollert utvikling 

av mobilitetsløsninger

• Lav grad av systemintegrering



Overordnet mål: 

En konkurranse-dyktig og 
bærekraftig byregion

Virkemiddel: 

Ta veksten med 
kollektivtrafikk, sykkel og 
gange

Felles mål, men behov for bedre samhandling og 

koordinering


