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Ruters metode 





Markedssuksess er utgangspunktet og målet 
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Strategisk markedsmål 

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. 
 
 
Ruters strategiske arbeid: 

• Forretningsutvikling – Ruter som AS 
• Strategisk planlegging – Ruter som AS 
• Utvikling av rammebetingelser – Ruter som 

kompetanseorgan for Oslo og Akershus 
 
 



 Fra 285 mill reiser i 2011                              …til ~550 mill reiser 2030 

Fremover - PTx2 = 2030 



Økt etterspørsel krever økt tilbud               
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Befolkning Biltrafikk Passasjerer kollektivtransport Vognkm

Kurvene for produksjon (vognkm) og passasjerer følger hverandre.  
 

Med en kapasitetsutnyttelse som i Oslo, i rushtid og 
gjennomsnittlig, er det begrenset hvilken trafikkvekst vi kan få uten 
økt tilbud og økt kostnad.  



Rollefordeling mellom transportmidlene må optimaliseres 

Vi må utnytte hvert 
transportmiddels fordeler 



Prinsipper for å bygge et nett 

1. Høy frekvens 

2. Enlinjekonsept 

3. Rettlinjekonseptet 

4. Stive rutetider 

5. Taktet samspill på 
fellesstrekninger 

6. Pendler gjennom sentrum og 
knutepunkt 

7. Utnytte ressurser og 
infrastruktur 

8. Optimal stoppestedsavstand 

9. Utvikle knutepunkter og 
omstigningssteder 

10. Inndeling i 
hovedlinjekategorier 

 

 

 

 



Kunden vet  - frekvens er best 



En linje konsept 

Færre linjekombinasjoner:  

Lettere for kunden, lettere å koordinere frekvensen 



Trikkenettet i Oslo 



Rettlinje konsept 
Fornebubanen v Telenor Arena 



Stive rutetider og taktet samspill på fellesstrekninger 



Pendle gjennom sentrum/knutepunkt 

Pendling gjennom sentrum/knutepunkt benyttes dersom dette ikke 

gir vesentlige ulemper for punktligheten. 

T-banen begynte pendlingen i 1993-95 



Ny T-banetunnel gir bedre tilbud i hele nettet 

Etterspørselsillustrasjon etter 
ny metrotunnel, hvor tykkere 
strek indikerer flere kunder 



Optimal stoppestedsavstand 



FREMKOMMELIGHET: MÅL FOR TRIKK OG BUSS 

Ønsket utvikling for gjennomsnittlig reisehastighet. 
Buss vises med rødt og trikk med blått. 



KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK PÅ KORT OG LANG SIKT 



De tyngste trafikkstrømmene på skinner 

 

 

Omstigning i regionale knutepunkter gir et bedre kollektivtilbud for samme ressursinnsats. 

Rutekilometrene som spares ved bedre samordning kan gi dobbel frekvens på matelinjene.  

 

       

 

 

 



NSBs kapasitetsendring 09.12.12 utvalgte stasjoner 

Kapasitet mellom kl 0700-0800 i retning Oslo: 
 

Jessheim: +44 % (+700 seter/1 050 plasser) 
Fetsund: +0/15% (+0 seter/400 plasser) 
Lillestrøm: +21 % (430 seter) 
Sandvika: +28 % (850 seter) 
 
 
Ruter følger opp med å legge om enkelte ekspressbusser som nå går inn til Oslo, 
og mate til disse stasjonene 
 
I tillegg økes kapasiteten på T-banenettet ved  flere 6-vognstog og økt frekvens på 
Røabanen 
 
 



 

«Avbrutt av «buuu» og latter 

Da Ruter åpnet folkemøtet 
med å presentere seg selv og 
hva de jobber med, ble de 
etter kort tid avbrutt av sinte 
og frustrerte beboere. Folk 
ville høre Ruters forklaring på 
ruteomleggelsen, og 
ordføreren i Ski, Anne Kristine 
Linnestad måtte etter beste 
evne ta rollen som ordstyrer i 
forsamlingen. Spørsmål og 
frustrasjoner haglet inn fra 
beboerne, og ble ofte 
etterfulgt av applaus fra 
resten av forsamlingen» 

 

Teori og praksis 



Dato: 07. - 20.01.201105. - 18.01.12Økning: Økning%:

163 - Skui-ekspressen   5 048 0 -  5 048 -100,00 %

164 - Tanum-ekspressen   2 074 0 -  2 074 -100,00 %

761 - Skui-Sandvika-Oslo   17 789   24 966   7 177 40,35 %

762 - Tanum-Sandvika-Oslo   7 422   10 637   3 215 43,32 %

sum   32 333   35 603   3 270 10,11 %

Vi vil beholde ekspressbuss  
163 og 164 til Skui og Tanum! 



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 



Logistikk «i stort» - faktorenes orden er ikke likegyldig 



Nye baner gir stor effekt på mobilitet 

Dette må utnyttes – følges opp med byutvikling 

Buss T-bane 



Bussanlegg! 

 



Innfartsparkering 

 

- Bilbruk i kombinasjon med kollektivtrafikk skal 
bidra til høyere kollektivandeler. 
 

- Innfartsparkering skal primært tilrettelegges for 
kunder som reiser til og fra steder hvor det på en 
del av reisestrekningen ikke er et godt kollektivt 
alternativ. 
 

- Innfartsparkering skal bidra til å skape et mer 
fleksibelt kollektivtilbud.  
 

«Helt enkelt»: Effektmålet er at fler skal reise mindre med bil, heller enn omvendt. Og 
dette er kanskje ikke helt enkelt 



Oppsummert  - «metodiske» utfordringer 

 Teorien forutsetter rammebetingelser som ikke alltid er tilstede, f eks 
fremkommelighet i knutepunkter, eller kapasitet i banenettet 

 Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon:  hensynet til kunden er 
viktigst, men vi må ha politikerne på lag og de må være modige 

 Infrastrukturen og arealbruken må sammen ha en overordnet logistikk, det 
forenkler ruteplanleggingen 

 All infrastruktur, dvs også baser, terminaler og bussanlegg må planlegges ut 
fra hensyn til optimal markedstilpasning av kollektivtilbudet 

 




