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Fra kollektivtrafikk til mobilitet
Hva skal til – for at kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, tar 

veksten i den regionale persontrafikken ?



Markedssuksess bygger på markedsbehov og -muligheter
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Nasjonale og 
lokale by-, 
samferdsels- og 
klimapolitiske 
mål 



Kollektivtrafikken har tatt trafikkveksten
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Index: 2007 = 100
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Satsing på kollektivtrafikk har lønt seg



Hva «vet» vi? 
Sentrale drivere for morgendagens mobilitetsløsninger 

Bærekraft

Regionens attraktivitet 

med bærekraft og miljø i 

fokus

Individualisering

Folk fokuserer på seg 

selv og tar ansvar for 

egne liv

Digitalisering

Nye digitale teknologier 

preger både drift, 

utvikling og bruk av 

mobilitetstilbudet

Urbanisering

Folk flytter til byer og 

lever urbane liv
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Hvor smarte er vi når vi planlegger fremtidens 

mobilitet?

«Dagens planer»: Politisk vilje til 

investeringer i infrastruktur

Uten nye, vesentlige 

tiltak vil biltrafikken øke, 

særlig i urbane strøk

«Den smarte måten»: 

Mobilitet og integrasjon
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300 millioner nye årlige personreiser i 2030 / 600 millioner nye årlige personreiser i 2060

I dag



Hva vet vi også?
Arealbruk og transportsystemer må henge sammen
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• Arealbruk og reisevaner 
sprer seg utover i regionen

• Byene må utvikles innenfra 
og ut

• Økt nettverksfrekvens

• Områder med høy 
nettverksfrekvens må utvides



Mål for markedsandeler per område i 2030
Metodisk tilnærming basert på suksessiv urbanisering



Anslått fordeling av nye reiser i 2030
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Transportmidlene må spille på lag
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Bilen rolle endrer seg – hva så? 

* Public transport trends, presentert av UITP



Wien

„SMILE“prototype of a („Integrated 
Mobility Platform“) which connects 
private and public transport in a 
smart and efficient way.

Noen eksempler på integrerte modeller 

70 households in Gothenburg subscribing to a 
fully integrated mobility service called UbiGo. 

The service combines Public Transport, car-
sharing, rental car service, taxi and a bicycle 
system, all in one app and all usage on one 
invoice every month.

Gøteborg

* Public transport trends, presentert av UITP



«State of the art»

• Markedsdrevet utvikling av 

mobilitetsløsninger

• Høy grad av systemintegrering

Sømløs mobilitet for alle

• Plandrevet og offentlig 

kontrollert utvikling av 

mobilitetsløsninger

• Høy grad av 

systemintegrering

Valgfrihet og skreddersøm

• Markedsdrevet utvikling av 

mobilitetsløsninger

• Lav grad av systemintegrering

Trygt og forutsigbart 

tilbud

• Plandrevet og offentlig 

kontrollert utvikling av 

mobilitetsløsninger

• Lav grad av systemintegrering

I M2016 scenarioarbeidet definert vi fire 

scenarioer og et tydelig visjon

• Målet er 

integrasjon 

• Delvis planstyrt

og delvis 

markedsstyrt 

• Hvem leder 

an?

• Hvordan gjør 

man det? 



Fremkommelighet - en forutsetning 
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Bedre 

fremkommelighet:

→ Mer effektiv drift

→ Mindre forsinkelse

→ Større 

forutsigbarhet

→ En bedre 

opplevelse for 

våre kunder



Hvordan vil vi at tilbudet skal se ut sentralt i Oslo?
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• Bane under bakken er ryggraden i 
tilbudet

• Kapasitetssterk trikk tar hovedtyngden 
av overflatetrafikken

• Buss på fornybar energi for flatedekning

• Syklende og gående prioriteres og blir 
viktigere på korte reiser

• Begrenset tilrettelegging for privatbil



• Vil jevnt over ha stor betydning for 
kapasitetsbehovet i Ruters nett

• Kapasitetstaket i 
sentrumstunnelen vil nås 3-4 år 
tidligere enn gjeldende prognoser

• Forutsatt nullvekst i biltrafikken 
innebærer dette at ny T-
banetunnel bør være på plass i 
2025
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20 % mindre biltrafikk 

i Oslo innen 2019



Et bilfritt sentrum og prioritert fremkommelighet kan bidra til å gjøre jobben enklere for oss!



En bærekraftig, attraktiv og pulserende 

hovedstadsregion
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Og målet var igjen…?


