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1,2 mill innbyggere (22 % av Norges 5 mill) 
 

Oslo kommune 
Akershus fylkeskommune 
 

22 + 1 kommuner 

Ruter er siden 1.1.2008 hovedstadsregionens 
kollektivtrafikkselskap, og de to fylkenes 
kompetanseorgan for kollektivtrafikk. 

Ruter planlegger, samordner, kjøper og 
markedsfører kollektivtrafikktjenester i 
hovedstadsområdet for Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune. 

Samarbeidsrelasjoner med Østfold, Buskerud, 
Oppland og Hedmark. 

OSL 

Ruter i hovedstadsområdet 



Visjon, mål og verdier 
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Strategisk markedsmål 

6 Felles visjon for kollektivtrafikkfamilien Foto: CatchLight Fotostudio for Ruter 

 
Det er bred politisk og faglig enighet 
om at målene for markedsandelen kan 
konkretiseres i: 
  
Kollektivtrafikken skal ta det vesentlig 
av veksten i motorisert trafikk. 



Oslo 

Nyheter ○ Nyheiter / Nyhende ○ Oððasat ○ Uutissii 

Nyheter ○ Nyheder ○ Fréttir ○ Uutiset ○ Tíðindi ○ Kiliktuq 
Helsinki / Helsingfors, 24.10.2011 

 
 
 
 

 

Over 300 millioner reiser i 2012 

Trafikkvekst Ruter 
første halvår 2012  + 4,2 % 
Norge kollektivt sum  + 0,8 % 
 
Biltrafikkvekst per mai 2012: 
Oslo      + 1,8 % 
Akershus    + 3,1 % 
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På vei mot 50 % kollektivt i Oslo 
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Driftsarter i samspill, med målrettet konkurranse 

Buss 
   83 mill    43mill 

126 mill 
 
43 % 

Metro 
 
81 mill 
 
28 % 

Trikk 
 
48 mill 
 
16 % 

NSB-tog 
 
27 mill 
 
9 % 

Båt 
 
4 mill 
 
1,5 % 

55 % skinnegående, elektrisk fornybar energi 

Sum 291 millioner reiser 2011 
57 % av kollektivtrafikken i Norge 

Flytoget 
 
6 mill 
 
2 % 

http://flytoget.no/var/ezwebin_site/storage/images/om-flytoget/presse/bilder/flytoget-ved-oslo-lufthavn/2938-1-nor-NO/Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn.jpg
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25 % økt kollektivtrafikk, 2 % redusert biltrafikk 
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Befolkning Biltrafikk alle tellepunkter

Passasjerer kollektivtransport Biltrafikk bomringen

Bomringen 
- 7 % 
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BEST i forbedring mht. innbyggernes tilfredshet 

Benchmarking 2002-2012 



Tilskuddsøkning har gjort det mulig 



K2012 innhold 

Premissdokument for utviklingen av 
kollektivtrafikktilbudet. 
 

1. Perspektiver mot 2060 

2. Strategier mot 2030 

3. Handlingsprogram og  
økonomiplan 2012-2015 

 

Innspill til Oslo kommune,  

Akershus fylkeskommune og 

statlige prosesser. 

Internt styringsdokument 



Markedssuksess er utgangspunktet og målet 

Marked 
Markedsmål 

Driftsopplegg 

Infrastruktur 

Drifts- 
finansiering 

Markeds- 
suksess 
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Markedssuksess er utgangspunktet og målet 



Ruter vil bidra til funksjonsdyktighet og miljø i en region i 
sterk vekst 

Oslo er et av Europas raskest 
voksende storbyområder.  

 

5 % årlig trafikkvekst håndteres ikke 
innenfor kun inflasjonsjustert 
tilskuddsramme.  

Tilskuddet bør justeres med nivået på 
befolknings- og markedsvekst.   

 

Samfunnsnytte kr 1,78 per 
tilskuddskrone i dag.  

Optimalt tilskuddsnivå  +750 mill kr. 

 

 



Den neste millionen 
innen 50 år? 

God plass, men mange 
begrensninger 
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2060 
? 

Det tok  
10 000 år  
å nå  
1 million 
innbyggere. 
 
Forstår vi 
hvilke grep 
som må tas 
når den neste 
millionen nås 
om vel 50 år? 

- 50 år + 50 år 



 Et mer langsiktig planperspektiv er nødvendig 

Foto Jernbaneverket Foto Ruter Foto Bybanen 

Bergensbanen åpnet 1909. 
Har hatt nasjonal strukturell 
betydning i  
100 år. 
 
Kostet den gangen mer enn 
ett statsbudsjett. 
Nytte/kostnad med dagens 
modeller? 

Kong Olav åpnet første østlige 
metrolinje i Oslo 1966. 
 
Integrert ledd i byutviklingen etter 
krigen, med sterk kommunal 
styring av arealbruk og 
trafikkløsninger. 
 
Full nytte først etter 50 år! 

Bergen nedla sporveien i 1965 
etter 68 års drift. 
 
Åpnet bybanens første etappe 
45 år senere. 
 
Stor markedssuksess. 
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Reell samordning av areal- og transportplanlegging 

Ås stasjon. Kornproduksjon eller 
stasjonsbyutvidelse mest bærekraftig?  

Begrensningene er i 
utgangspunktet mange. 
 

En trendutvikling uten 
tilstrekkelig langsiktighet og 
nye styringsinstrumenter vil 
gi en spredt utbygging som 
legger til rette for bilbruk og 
er vanskelig å betjene 
kollektivt. 
 

Egentlig bred enighet om 
målene, men vi må ville 
virkemidlene. 

20 



Høy tetthet I et 
kollektivtrafikkorientert mønster gir 

mindre biltrafikk, mer kollektivtrafikk, 
bedre miljø og lavere kostnader. 

Sekretariatet for det regionale 
plansamarbeidet i Ruters lokaler. 

Korttidseffekter ved 30 % befolkningsøkning 
i Oslo-området 
 

Bilbruk Koll.trafikk 

Tett - 8 % + 12 % 

Spredt + 3 % - 19 % 

Kollektivtrafikkorientert utbyggingsmønster 



Byer, stasjonsbyer og knutepunkter i 
et slags fingermønster. 
 
Kollektivtrafikkorientert 
utviklingsmønster nødvendig for å 
lykkes med attraktiv kollektivtrafikk 
og dermed miljøriktig trafikkutvikling. 
 
Nye miljøbyer? 

Regionale utviklingsretninger 



Regionalt stamnett 



Styrt, samordnet areal- og transportplanlegging 
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Ruter vil styrke stammene i nettet ved nye sentrumstunneler for 
metro og jernbane, bundet sammen i effektive knutepunkter 



Ruter vil styrke stammene i nettet ved nye sentrumstunneler for 
metro og jernbane, bundet sammen i effektive knutepunkter 

Ny metrotunnel til 
10 mrd kr åpner for 
tredobling av 
dagens 
metrotrafikk.  

 

Foreløpig 
nyttevurdering +2.  

Kommer vesentlig 
fra økt frekvens og 
kortere ventetider. 

 

 

Ny jernbane- 
tunnel 

Ny metro- 
tunnel 



Samferdselsdepartementet 
har i samarbeid med Oslo 
kommune og Akershus 
fylkeskommune gitt 
Jernbaneverket, Statens 
vegvesen og Ruter i felles 
oppdrag å urede ny 
jernbanetunnel og ny 
metrotunnel gjennom Oslo. 
 

I første omgang konsept-
valgutredning som ser på 
marked og prinsipper. 
 

Prosjektplan forelagt 
departementet før jul. 

 

 

Ny jernbane- 
tunnel 

Ny metro- 
tunnel 

Felles KVU-oppdrag! 

17 

Felles konseptvalgutredning (KVU) for to tunneler 



Langsiktig utvikling av jernbane- og metronettet i de sentrale delene 
av hovedstadsområdet 

  Follobanen 

  Ny sentrumstunnel metro 

  Ny sentrumstunnel jernbane 

  Metro Gjersrud/Stensrud 

  Metro Økern-Alna-Furuset 

  Metro Nesodden? 

  Bane Sandvika-Kolsås-Rykkinn 

  Bane Ahus-Lillestrøm-Stovner 

  Ny Gjøvikbane 

  Ringeriksbanen 

 

  S-togskonsept for indre deler av 

    lokaltognettet 

 

 

 

 



Drift metro etter ny fellestunnel 

Etterspørselsillustrasjon, 
hvor tykkere strek indikerer 
mer trafikk 



M 

Nye trikker og ny og 
oppgradert trikkeinfrastruktur 



M 

Moderne bussløsninger med høy kapasitet  
og sikker fremkommelighet kan også bidra 



Lørenbanen gir økt nettkapasitet  
og betjener Lørenbyen 

 Ca. 1,6 km 
 Kostnad ca. 1 mrd kr 
 Byggestart 2013 
 Ferdig 2016 



Realisering av Fornebubanen gjennom felleskapsfinansiering? 
(OPS/PPP) 
 
Samlet investering i Oslo og Akershus ca. 5 mrd. kr 
Potensial for utbyggerbidrag ved høyere utnyttelse: Minst 500 mill. kr 
 



Fornebubanen med byutvikling på Vækerø ? 

32 



By- og knutepunktutvikling på Skøyen? 
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By- og knutepunktutvikling på Majorstuen? 



Majorstuen knutepunkt for to metrotunneler  
og ny jernbanetunnel? 



M 



Prioritering av områder hvor 
kollektivtrafikken har konkurranse- og 
miljøfortrinn.  
 

Samspill på tvers av statlig (tog) og 
fylkeskommunalt ansvar. 
 

Grunntilbud med ordinære busser bør 
minimum ha timesrute, og i snitt ha > 5 
kunder i bussen, < 80 % tilskuddsandel. 

Bestillingstrafikk (og skoletrafikk) i 
områder som faller utenfor. 
 

 

 

 

Optimalt samspill mellom driftsartene 

Grunntilbud 



Trikkens framtid ligger i vesentlig høyere 
kapasitet til klart lavere enhetskostnad.  
 

Samlet investerings- og 
reinvesteringsbehov på 3,5 mrd kr,           
inkl vognfornyelse.   
 

Nye traseer til økt kapasitet:  

• Tonsenhagen 

• Langs Ring 2 

• Erstatning for buss 37 og 54 

• Sentrumsvisjon 2060: Kun trikk innenfor Ring 1.   

 

 

 

Ruter vil effektivisere og modernisere trikken bl a ved nye, 
kapasitetssterke bybanestrekninger 



Langsiktig utvikling av trikkenettet i Oslo 

  Bjørvika 

  Kvadraturen 

  Tonsenhagen 

  Hauketo 

  Ring 2 videre til Bryn 

  St. Hanshaugen - Sagene - Nydalen 

  A. Kiellands pl - Sagene - Tåsen 

  Bygdøy allé 

  Fjordtrikken 

  Gjøvikbanen 
 

  Bybane inngår som alternativ Ahus- 

    Lillestrøm-Stovner og Sandvika-Kolsås- 

    Rykkinn 

 

 

 

 



Langsiktig utvikling av bussnettet i Oslo 

  Oslo bussterminal 

  Terminaler ved baneknutepunkter Ring 3 

    eller utenfor 

  Bussbane Ring 3 

  Bussbane sentrum – Bryn - Alnabru 

  Bussbane/høystandard bussfelt  

    Ring 1, E18, E6 

  Høy frekvens og punktlighet 

  Superbuss 

 

 

 

 

 

 

 



Finansiering av vekst: Drift og investering 

 K2012: Målet om at kollektivtrafikken skal ta det vesentlige av 
motorisert trafikkvekst gir de kommende årene ca. + 5 % per 
år. (Og i størrelsesorden tilsvarende økt tilskuddsbehov hvis 
ikke realprisøkning) 
 

 Tradisjonelle, inflasjons- og effektivitetsjusterte rammer gir 
ikke tilstrekkelig finansiering. 
 

 Reinvesteringsutfordringen: Tradisjonelt manglende 
avskrivninger. (Nivåøkning 400 mill kr/år.) 
 

 Oslopakke 3 er gitt rammer ved prosentpåplussinger,  

        og er ikke basert på behovsanalyser og nytte/kostnad. 
 

 Bidrag fra andre enn bilbrukere på nyttesiden: 
Fellesskapsfinansiering ved bidrag fra næringsliv mv. 

 

 Rasjonell gjennomføring av investeringsprosjekter: 
Prosjektfinansiering. 



180 mrd kr i investering og reinvestering i infrastruktur 

 

Ruter illustrerer 
investeringsbehovet ved en 
prosjektoversikt med en sum på 
180 mrd kr over 50 år. 

 

Tilsvarer 3,6 mrd kr i året, 
omtrent som i år for summen av 
O3 og tilknyttede jernbanetiltak. 

 

Forutsigbarhet som plan- og 
prosjekteringsgrunnlag et 
vesentlig poeng 
 

 

 



Ruter vil 
1. Ha flere og mer fornøyde kunder og en økt markedsandel for 

kollektivtrafikken 

2. Tilby økt kapasitet for å kunne det vesentlige av veksten i motorisert 
trafikk, som bidrag til funksjonsdyktighet og miljø i en region i sterk 
vekst 

3. Ta vare på verdiene og prioritere en pålitelig trafikkavvikling 

4. Styrke stammene i nettet ved nye sentrumstunneler for metro og 
jernbane, bundet sammen i effektive knutepunkter 

5. Effektivisere og modernisere trikken, blant annet ved nye, 
kapasitetssterke bybanestrekninger 

6. Optimalisere busstilbudet ved å legge større vekt på nye 
markedsmuligheter 

7. Effektivisere produksjonen og Ruternettet 

8. Modernisere salgskanalene 

9. Være tilgjengelig og prioritere gjennomføring av 
trafikantinformasjonsprogrammet 

10. Anbefale en større statlig satsing på kollektivtrafikken i 
hovedstadsområdet 




