




TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG 

RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE 

FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ 

PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Linje 20 og 11  

Ny tiltakspakke  



MÅL

» Bybuss skal oppnå en reisehastighet over 12 måneder 
som ligger på nivå med juli måned.

» Trikkens reisehastighet skal strekke seg mot hva som 
oppnås på bybanen i Bergen.

» Tiltakene skal være egnet for gjennomføring på kort sikt 
og skal i utgangspunktet ikke omfatte tynge 
infrastrukturtiltak og/eller tiltak som krever 
omreguleringer.



HVORFOR ER BEDRE FREMKOMMELIGHET 

FOR BUSS OG TRIKK VIKTIG?

» Tiltakene gjør at buss og trikk kommer raskere fram

» De reisende opplever at punktligheten blir bedre og reisene blir mer forutsigbare. 

» Det blir en jevnere fordeling av passasjerene

» Det blir mer attraktivt å foreta bytter mellom transportmidlene

» Spart tid kan benyttes til å kjøre flere avganger (øke frekvensen)

» Konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtrafikk bedres i kollektivtrafikkens favør

» Til sammen gir dette flere reiser med kollektivtrafikk, noe som avlaster vegnett 
samtidig som miljøeffektene er positive



STERK VEKST I BEFOLKNINGEN ER EN VIKTIG 

BAKENFORLIGGENDE FAKTOR FOR 

FREMKOMMELIGHETSPROSJEKTET

Kilde: SSB data til Nasjonal transportplan – delutredning "Langsiktige kapasitetsutfordringer i Osloområdet"



KOLLEKTIVTRAFIKK ER AREALEFFEKTIVT

20 busser i timen kan maksimalt

frakte 2400 personer i ett kjørefelt
(120 personer pr.buss)

Ett kjørefelt med privatbil avvikler normalt opptil

750 personer pr. time (1,2 personer pr.bil)

Mer effektiv bruk

av gatenettet

Er spesielt

viktig i en by

som vokser!



PROBLEMBESKRIVELSER

Med utgangspunkt i fremkommelighetskartene for 2011 er det gjort en sammenstilling av 

de viktigste linjene. Kartene viser fremkommelighetsdata for ettermiddagsrush (begge 

retninger). 



OVERSIKT OVER TILTAKENE I KRAFTPAKKE 1



TILTAKSKATEGORIER

» Kategori 1: Reduksjon av biltrafikken 
(parkering)

» Kategori 2: Endrete rammevilkår

» Kategori 3: Omprioritering av vegareal fra bil til 
kollektivtrafikk 

» Kategori 4: Tiltak i kryss eller signalanlegg

» Kategori 5: Strekningstiltak

» Kategori 6: Tiltak i kollektivsystemet



MANGE VIL FÅ GLEDE AV TILTAKENE

1. Størst effekt på linje 11, 12, 13, 21 og 30 –

disse linjene har 42000 påstigende i 

rushtrafikk hver dag

2. 130 000 reiser i rushtrafikken blir raskere og 

mer forutsigbare hver dag



KRAFTPAKKE 1 ER EN GOD START FOR Å NÅ 

MÅLENE – MEN ARBEIDET MÅ FORTSETTE



NYTTE - KOSTVURDERING

I sum gir tiltakene en netto 

nytte 

på 254,9 millioner 2012 

kroner

(eller folkelig sagt: ekstremt 

nyttig!)

Tiltak i sentrum gir stor

effekt
- mange linjer får effekt av

ett tiltak 

- mange passasjerer om bord

- forsinkelsene er store – stort

potensial for forbedring



SENTRUM

Tollbugata

ÅDT 5700. 

2/3 kjørefelt. 

Parkering/vareleverin

g i enkelte kvartaler. 

Kollektivfelt mot vest. 

65 busser/retning.

18 trikker/retning.

Stortingsgata

ÅDT 5500. 

3 kjørefelt.

Delvis parkering.

Enkelte restriksjoner 

på biltrafikk. 

72 busser/retning.

12 trikker/retning.

Grensen

ÅDT 4000. 

2 kjørefelt.

Parkering/varelevering i 

lommer.

Enkelte restriksjoner på 

biltrafikk. 

22 busser/retning.

18 trikker/retning.

Storgata

ÅDT 2200. 

2/3 kjørefelt.

Parkering i noen 

kvartaler. 

Biltrafikk kun i 

enkelte kvartaler. 

50 busser/retning.

24 trikker/retning.

Biskop Gunnerus gate

ÅDT 5000. 

6 kjørefelt. 

Egen trasé for 

bybuss/trikk.

21 busser/retning.

12 trikker/retning.

Schweigaards gate

ÅDT 15000. 

6 kjørefelt. 

Egen trasé for 

bybuss/trikk.

21 busser/retning.

12 trikker/retning.



GJENNOMFØRTE TILTAK 

AV - OG PÅSTIGNINGSKAMPANJE



KOLLEKTIVFELT I UELANDS GATE



TILFARTSKONTROLL FROGNER PLASS



FJERNING AV PARKERINGSPLASSER I 

THERESES GATE



PÅ DEN ENE SIDEN …



PÅ DEN ANDRE SIDEN ……..



SCENSESKIFT Første Gateverksted i Thereses gt



SCENESKIFT  THERESESGATE Aftenstemning !



DE STØRSTE UTFORDRINGENE SÅ LANGT

» Det er en konflikt mellom handelsstandens ønske om å opprettholde 

parkeringsplasser og behovet for god fremkommelighet for kollektivtrafikken. Det 

har kommet en ny føring fra bystyret om at det må gjennomføres 

konsekvensutredning før parkeringsplasser kan fjernes. Dette gjelder både tiltak 

for å få trikken frem og på steder der det er foreslått kollektivfelt for buss.

» Endring av kjøremønster for bil ved bruk av skilt må i enkelte tilfeller gjennom en 

reguleringsplanprosess – tilfellet i Josefines gate. 

» Konsekvenser er økte ressursbehov og at tiltakene ikke blir gjennomført så raskt 

som forutsatt



OPPSUMMERT

» Vi løser mange av fremkommelighetsproblemene for buss og trikk som har vært 

der i mange år

» Tiltakene har til sammen stor nytte

» Flere av tiltakene begynner nå å komme på plass og nye tiltak utarbeides

» Totalt sett ligger vi noen måneder etter skjema med gjennomføringen av deler av 

tiltakspakken – men ingen tiltak er foreløpig skrinlagt

» MEN: i en by som vokser vil nødvendig omprioritering av gateareal fra bil til andre 

mer arealeffektive trafikantgrupper medføre konflikter – noe prosjektet har fått 

merke


