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Hva betyr dette for Ruter?

 Vi måles på vekst i antall reisende

- en vekst på 31% siden Ruter ble etablert i 2008

 Vi følger de miljøkravene vår eiere setter for Ruter-området.

 Vi må bidra slik at det bussmateriellet som skal benyttes 

tilfredsstiller vedtatte krav i alle ledd. 

 Vi må sørge for at materiellbeskrivelsen i anbudene blir slik at 

vi får miljøvennlige busser.
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Bussmateriellstrategi!



Hvorfor en materiellstrategi?

 Behov for standardisering, få mest mulig buss for pengene

 Få kjennskap til  hva som representere de variable kostnader

 Belyse tema funksjonskrav kontra tekniske krav eller en 

kombinasjon

 Diskusjon rundt omløpshastighet på bussmateriellet

 Ha samsvar mellom bussmateriell og marked, f eks bybussmateriell 

på rushekspressene fra Akershus

 Legge til rette for større fleksibilitet når det gjelder midlertidig eller 

permanent omdisponering av materiell innenfor Ruters område. 

 Mange miljøteknologier under utprøving. Større miljøgevinster til 

lavere kostnad ved å satse på en teknologi i noe større skala? 



Situasjonen da arbeidet starte opp

 I perioden 2007-2012 økte antall kunder med Ruters busser 38%

 Bussproduksjonen økte 12% - bussene har blitt fullere!

 Enhetskostnadene øker (kostnad pr plasskilometer)

 Noe skyldes eksterne forhold som f.eks forhold knyttet til lovpålegg

 Noe skyldes at veksten har kommet i de områdene hvor kostnadene 

ved å kjøre er høyest

 I perioden 2007-2012 ble billettinntektene redusert med 7% 

(trafikkinntekt pr plasskilometer)

 Viktig å synliggjøre variable og fast kostnader, de variabel kan vi søke 

å redusere
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Med plasskilometer menes summen sitteplasser og 

ståplasser multiplisert med kjørelengde i rute. 



Situasjonen da arbeidet starte opp

Ruter har høy kundetilfredshet, men……

 Kostnadsmessig ser det ikke ut som om vi tok ut stordriftsfordelene

 Det er mange ulike busstyper i spill

 Og de er vanskelig å bruke dem om hverandre
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Høy kundetilfredshet

Kilde: Tilfredshetscore for Oslo og Akershus, %-andel tilfreds eller svært 

tilfreds. Fra BEST (Europeisk benchmarking)



Stordriftsfordelene uteblir… 

Kilde: Ruters årsrapport 

 Busstimer +11%. 

 Enhetskostnader 

buss +10 %. 

 Skyldes dels 

eksterne forhold 

(lovverk, direktiver, 

lønn, 

markedsforhold), og 

endret produksjon. 

 Men vi må også lete 

etter andre årsaker.

 (Antall reiser +38 %) 



Kostnadselementer knyttet til Ruters busstrafikk

 Kapitalkostnader utgjør typisk 20 % av 

totalkostnaden i en busskontrakt 

 Ruter må derfor ha realistiske forventinger til 

potensialet for besparelse.
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Lite eller ikke-påvirkbare kostnader Påvirkbare kostnader  gjennom 

krav som Ruter setter

Krav til universell utforming. Miljø

Bransjeavtaler Komfort

Oppfølging av politiske vedtak. Kvalitet

Dimensjoneringsplikten og nye regler for 

trafikksikkerhet i skolebusser.

Design

Eventuelle lovpålagte miljøkrav.



13



Målene for arbeidet med materiellstrategien

 Posisjonsmål: 
 Utvikle Ruter til å bli Norges ledende kompetansemiljø for innkjøp av kollektivtrafikk.

 Effektmål: 
 sende signaler til markedet, 

 legge til rette for nasjonale standarder,

 sørge for økt forutsigbarhet på lang sikt slik at operatørene kan innrette seg deretter, 

 sørge for rett buss på rett sted i Ruterområdet, 

 sikre gode kundeløsninger til riktig pris.

 Resultatmål: 
 forankring av analyser og løsningsskisser, 

 utvikle en materiellbeskrivelse til bruk ved kommende anbud som konkretiserer 
strategien,

 enhetskostnader for buss skal ikke øke.



Hva håper vi materiellstrategien vil bidra til?

 Enhetlig tilbud til vår kunder

 Forutsigbarhet for leverandører og produsenter

 Riktige priser

 Mer samfunnsnytte gjennom gjenbruk og….

 Kostnadseffektiv produksjon

 Drøftingsnotat ferdig 2012 (Cowi)

 Forslag til strategi laget 2013

(Plan Urban)
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Kundeorientering i kollektivtrafikken

 Ruter skal være en kundedrevet

organisasjon

 Vi må klare å trekke med 

kundenes behov inn i arbeidet

 Det er viktig å kunne se en 

problemstilling fra flere  vinkler –

triangulering

 Mindre kundeundersøkelse ble 

gjennomført høste 2012
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Hva påvirker kostnadene?

 Spesialtilpassing av busser

 Spesialkrav, lovpålagte krav

 Kontraktens størrelse

 Kontraktens lengde
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Krav til bussmateriell

 Funksjonskrav vs teknisk krav

 Krav i gjeldene lover og forskrifter

 Veiledende kra fra kollektivtrafikkforeningen

 Lokale krav f.eks miljøkrav

 Ruters generelle krav

 Spesifikke «Ruter»-krav
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Sammenhenger mellom krav og kostnader

 Økt fleksibilitet gir lavere

kostnader – mer standardisering

 Tekniske krav øker kostnadene

 Krav til drivstofftype kan øker

kostnadene

 Krav til busstype kan øker

kostnadene
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Figuren er utarbeidet med utgangspunkt i kostnadstall fra Cowi, Drøftingsnotat
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Kontraktens størrelse og varighet

 Større kontrakter gir

billigere busser

 Lange kontraktsperiode

skaper forutsigbarhet
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Strategi - Ruter vil…

1. Utnytte den samlede kompetansen bedre. 

2. Standardisere i stedet for å skreddersy. 

3. Ruter vil øke bruken av funksjonelle krav på bekostning av tekniske krav

4. Ta kundene med på råd og kommunisere kundebehov til næringen.  

5. Sørge for rett buss på rett sted ved å rydde opp i antall kategorier og legge mer 
av ansvaret på operatøren. 

6. Utvikle kontrakter som åpner for flåtestyring og gir mer fleksibilitet.

7. Implementere en materiellstrategi som peker framover og tar inn kommersiell 
tilgjengelig teknologi.  

8. Rydde i anbudsdokumentene bl a unngå gjentakelse av lovverk. 

9. Gå foran ved å legge til rette for nasjonal standard for busser.  

10.Legge til rette for annenhåndsmarked for busser bl a ved gjennomgang av 
designkrav.



Hvor langt har vi kommet?

 Dialogkonferanser

 Materiellbeskrivelsen er omarbeidet, det er et kontinuerlig arbeid

 Gjennomgang av Ruter-krav

 Åpne for å at brukte busser kan benyttes

 Men vi er fortsatt bundet av de lovpålagte

kravene
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