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Kundeprioritet: Frekvens (mer tilbud) 
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Visjon: gjøre kollektivtrafikken til det naturlige førstevalget
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Kontrakter Samarbeidsavtale

Infrastruktur

Samspillet i kollektivtrafikken, en enkel visualisering
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på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 
Ruters trafikkområde i 2013315



7 av side 114

Økte markedsandeler for 
kollektivtrafikken

Oslo 46 %
Akershus 21 %
Ruter region 33 %

Markedssuksess
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av kundene våre var i oktober tilfredse 
med siste reise. Tallet har ligget på 
mellom 90 og 92% de siste 3 årene.95% 

Kilde: Ruters MIS



Det lønner seg å satse kollektivt



Dagens markedsandeler/ rollefordeling

Bybuss Regionbuss 

88 mill 48mill

136 mill

44 %

Metro

82 mill

27 %

Trikk

49 mill

16 %

NSB Tog

35 mill

9 %

Båt

4,4 mill

1,5 %

54 % på fornybar elektrisk strøm

Flytog

6 mill

2 %

44 % , buss har en viktig rolle

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
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


Mål: Samlet optimalt kollektivnett

 Fra enkeltlinjer til Ruternett (K2012)

 Ta ut markedspotensialet ved å øke reisemulighetene

 Kan ikke gi alle direktereise (for kostbart, begrenset kapasitet i 

sentrum)
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Markedsorientert tilbudsutvikling –
optimalisering og rollefordeling mellom transportmidlene
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Prinsipper, optimalisering og regional utvikling





Kollektivtrafikk, byutvikling og finansiering
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God samordning 

av arealbruk og 

kollektivtrafikk-

utvikling gir 

bedre 

måloppnåelse.

Bidrag fra 

utbyggere til 

etablering av 

kollektivtransport

? Skisse til byutvikling mellom 

Lysaker og Skøyen knyttet til 

Fornebubanen



Vi når kapasitetstaket i kollektivtrafikken

16

Økt kapasitet ved nye investeringer (*kun illustrasjon 

av at dagens kapasitet finnes, størrelsesforholdet til de 

andre kapasitetene er ikke korrekt.)
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Utredning og planlegging av kapasitetssterk infrastruktur



K1 Trikkekonseptet

Trikkelinjene går i separate traseer i 
eksisterende gateløp. Jernbanetorget 
avlastes med nye trikkestrenger som går 
på tvers nord-sør og øst-vest gjennom 
bykjernen.

Inneholder tiltak fra Trinn 1, 2 og 3, samt tiltak for sykling og gåing på korte reiser.

Trafikkvekst utenfor Ring 3 tas med et 
utviklet og forsterket busstilbud, som går 
til gode omstigningssteder utenfor byen.

Mulige nye bussterminaler: Sinsen, 

Skøyen, Bryn/Brynseng, Oslo S



Befolkningsvekst i avstand fra Oslo sentrum, historisk

Kilde: TØI 1267/2013

 Trikken har fått markedet 
«servert på et fat». 

 5,5 % gjennomsnittlig årlig 
vekst for trikken 2004-2013. 

 7 % årlig vekst 2004-2011. 

 Tilbudsforbedring 2005-
2006, deretter ingen økning 
i tilbudet. 



K2 T-banekonseptet

Variant 1: «Saksemodellen» – Ny T-banetunnel til 
sentrum som krysser eksisterende tunnel. Nye 
stasjoner i sentrum og noen felles stasjoner for 
alle linjer.

.

Variant 2: To uavhengige tunneler 
gjennom sentrum. Nye stasjoner i 
sentrum og noen felles stasjoner for alle 
linjer.

Inneholder tiltak fra Trinn 1, 2 og 3, samt tiltak for sykling og gåing på korte reiser. 
Konseptet inneholder i tillegg en forsterking av trikketilbudet og mating av busser inn 
mot knutepunkter rundt sentrum.

Mulige felles stasjoner for de to tunnelløpene: 

Majorstuen, Nationaltheatret og Tøyen

Mulig tunneltrasé: Tøyen–Nybrua–

St. Olavs plass–Frogner–Majorstuen 

Jernbanen vist med lilla. Til høyre er T-baneringen vist med grønt og ny tunneltrase med rødt. 



K3 S-bane- og T-banekonseptet
Inneholder tiltak fra Trinn 1, 2 og 3, samt tiltak for sykling og gåing på korte reiser. 
Konseptet inneholder i tillegg en forsterking av trikketilbudet og mating av busser inn 
mot knutepunkter rundt sentrum.

Dobbeltsporene på Hovedbanen, Drammenbanen og Østfoldbanen trafikkeres av S-bane. 

Kombineres med en ny T-banetunnel som gir økt kapasitet gjennom sentrum og på grenbanene.
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K4 Jernbane- og T-banekonseptet

Inneholder tiltak fra Trinn 1, 2 og 3 samt tiltak for sykling og gåing på korte reiser. 
Konseptet inneholder i tillegg en forsterking av trikketilbudet og mating av busser inn 
mot knutepunkter rundt sentrum.

Ny tunnel for 

jernbanens region-

og godstog. En 

mulig trasé er vist i 

blått på kartet: 

Oslo S–Oslo vest–

Lysaker/Askerbanen

Her kombinert med 

«saksemodellen», 

som beskrevet i K2. 

På kartet vist i grønt.

Dagens lokaltog-

system i rødt.



K4 Jernbane- og T-banekonseptet

Inneholder tiltak fra Trinn 1, 2 og 3 samt tiltak for sykling og gåing på korte reiser. 
Konseptet inneholder i tillegg en forsterking av trikketilbudet og mating av busser inn 
mot knutepunkter rundt sentrum.

Ny tunnel for 

jernbanens region-

og godstog. En 

mulig trasé er vist i 

blått på kartet: 

Oslo S–Oslo vest–

Lysaker/Askerbanen

Her kombinert med 

«saksemodellen», 

som beskrevet i K2. 

På kartet vist i grønt.

Dagens lokaltog-

system i rødt.

2

3



Veien videre – K2016



Trender og drivere

25

Trendanalysen – Høst 2013

Kartlegge trender og trendenes påvirkning på utviklingen av kollektivtrafikken
Strategiprosess K2016

Utvikle og vurdere scenarioer
HANDLINGSPLANER

Planer og tiltak

EKSEMPEL EKSEMPEL



Innsikt

• Sirkulær økonomi ligger i hjertet av agenda for 
ressurseffektivitet i Europa 2020-strategien

• Delingsmekanismer tilgjengeliggjør potensielt død
kapital og delte mobilitetsløsninger har vokst
mellom 12 og 14 % de siste årene

• Markedet reagerer positivt til forretningsmodeller
for deling og sirkulære verdikjeder. Uber, som
eksempel, mottok nær 50 % av all 
ventureinvesteringer i transportmarkedet i 2014

• Samarbeid på tvers av tidligere separate tjenester
øker

Det er et høyt fokus, både i privat og offentlig sektor, på å skifte samfunnet fra en “ta-lag-bruk
og kast”-mentalitet til en sirkulær økonomi

Eksempel på driver: fra lineært til sirkulært

Begge er deltagere i den 

sirkulære økonomien

Kilde: European Commission 2015b; Arthur D. Little & UITP 2014; KPCB 2015; Ellen Macarthur Foundation 2013; 

House of Commons 2014



Hva skal til for at 

kollektivtrafikken skal ta 

veksten i motorisert transport i 

Ruterområdet

Neste strategisk plan K2016 – utvider scopet!

Hva skal til for at 

kollektivtrafikken, sammen 

med sykkel og gange, skal ta 

veksten i den regionale 

persontransporten

Fra kollektivfokus Til mobilitet

Samarbeid blir viktigere enn noensinne!



Kapasitet og fotavtrykk

Kapasitet Ruters transportmidler:

T-bane (6 vogner): 810 

Trikk SL95: 194

Trikk SL79: 127

Leddbuss: 88

Normalbuss: 57



T-bane buss og trikk (og tog og sykkel og gåing og bil!) i Oslo

Hvilken rollefordeling i fremtiden?

 Mye vil være som i dag, men

 Kampen om arealene blir tøffere, både i Oslo sentrum og i de sentrale byområdene i 

Akershus

 Betyr at vi må tenke arealeffektivt i tillegg til transporteffektivt. Hva betyr det i 

praksis?

 F eks at T-banetunnel kanskje heller betjener områder der behovet for avlasting av 

gatenettet er størst, enn der behovet for avlastning av eksisterende tunnel er størst

 Bussens fleksibilitet må utnyttes, mate inn mot byen og knutepunktene. Pendle mer

 Trikken må rendyrkes som det kapasitetssterke overflatealternativet i byen

 Parkering for biler vekk fra bygatene – men finne bedre løsninger for varelevering

 NB sykkel er ikke arealeffektivt, løsninger for sykkel som krever egne traseer i tette 

byområder vil øke utfordringene, sykkelens rolle i byen bør nyanseres

 Vi må vie gåing mye mer oppmerksomhet, og jobbe med tilgjengelighet, redusere 

barrierer, opprette snarveier sammen med utvikling av kollektivnettet
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