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Balanse over og under bakken

kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange

Bernt Reitan Jenssen, Ruter



Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: 
Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, 

skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for å nå målet vårt: 

Kollektivtrafikktiltak

• Investeringer i økt kapasitet og 

forbedringer i kollektivtrafikk

Andre nødvendige tiltak

• Kollektivtrafikk-orientert 

arealutvikling 

• Prioritering av kollektivtrafikk på 

vei 

• Restriktive tiltak for bil 

• Investering i sykkelvei og 

gangveier
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Ruters reise fra K til M

K for kollektivtrafikk

3

M for mobilitet

mål, marked, muligheter, og miljø
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Overordnet mål: 

En konkurranse-dyktig og 
bærekraftig byregion

Virkemiddel: 

Ta veksten med 
kollektivtrafikk, 

sykkel og gange

Felles mål, men behov for bedre 

samhandling og koordinering



Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter



Mål for markedsandeler per område i 2030



Antall nye reiser i 2030



Transportmidlene må spille på lag



• Reisebehov øker i takt med befolkningsvekst, gapet 

skal dekkes av grønne transportformer

• Tilrettelegging for riktig rollefordeling og 

kombinasjonsreiser øker mulighetene for å lykkes

• Bruk av sykkel gir økt omland for kollektivsystemet, og 

økt markedsgrunnlag gir mulighet for bedre tilbud

• Sykkel kan frakte flere til kollektivsystemet i 

yttersonene, og være et alternativ til kollektiv i sentrum

Potensialet for samspill mellom kollektiv og sykkel



Ny rutemodell på T-banen i april øker 

kapasiteten i systemet 

• Åpning av Lørenbanen med Løren 
stasjon

• Gjenåpning av Østensjøbanen

→ Skaper nye reiserelasjoner

→ Frigjør kapasitet i sentrum

→ Øker kapasiteten i nettet

→ Øker kapasiteten på 
fellesstrekningen
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Hvilke muligheter åpner 

seg ved bilfritt sentrum?
• Mer areal til grønn mobilitet

• Bedre trafikkflyt

• Færre trafikale konflikter

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



Plan for betjening av Indre by – samspill 

mellom kollektivmidler

• Opprydning og forenkling

• Beholde de viktigste 
kollektivlinjene….

• og bedre rollefordeling 
mellom driftsarter

• Frigjøre kapasitet i 
flaskehalser

• Gang/sykkel tar en større 
del av mobiliteten
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«Fra enkeltlinjer til nettverk» 

Hovedgrep: 

• Nettverk av høyfrekvente linjer 
med høy kapasitet 

• Rutenett bundet sammen i 
effektive knutepunkter

• Styrking av tverrgående linjer for 
å redusere presset sentralt

• Bedre utnyttelse av kapasitet i 
korridorer og kryss



Nettverk forutsetter frekvens og punktlighet 

• Alle linjer har avgang hvert 5 -
10 minutt  

• God fremkommelig vil sikre jevn 
avstand mellom avganger 

• Tilrettelegging for smidig 
overgang ved bytte



Fremkommelighet - en forutsetning 
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Bedre 

fremkommelighet:

→ Mer effektiv drift

→ Mindre forsinkelse

→ Større 

forutsigbarhet

→ En bedre 

opplevelse for 

våre kunder



Kollektivtrafikkens utfordringer - kampen om gata

• Transportanalyse for Oslo S-området 
dokumenterer utfordringene

• Trafikk i området hindrer 
kollektivtrafikken allerede i dag 

• Tilsvarende eksempler finnes flere 
steder der kollektivtrafikk deler areal 
med øvrig trafikk

• Tiltak er nødvendig for å sikre 
fremkommelighet og punktlighet
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• 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



Alternativ reise

• Ved avvik henviser NSB til 
Ruters tilbud

• Ruters nettverk må være 
rustet til å bistå, både ved 
planlagte avvik og ikke-
planlagte hendelser

• Målet er til enhver tid å 
unytte den ledige 
kapasiteten i 
transportsystemet
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100% fornybart i 2020, stadig flere elbusser
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Hvordan vil vi at tilbudet skal se ut sentralt i Oslo?

2020

• 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


