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Slik reiser folk

Individualtrafikk

• Gående

• Sykkel

• Privatbil

• Taxi

1. Veiareal

2. Parkeringsareal

3. Regulering av etterspørsel

Forutsetninger



Slik reiser folk

Kollektivtrafikk

• Båt

• Buss

• Trikk

• T-bane

• Tog

• Gående

• Sykkel

• Privatbil

• Taxi

1. Reiseforbindelser  > knutepunkt

2. Reisetid  > fremkommelighet

3. Billettpris  > kapasitet

Forutsetninger



By

• Konsentrert bebyggelse, korte     
avstander, stor etterspørsel

• Infrastruktur for gange, sykkel og trikk 
mest arealeffektivt

Region

• Spredt bebyggelse, store avstander, 
moderat etterspørsel

• Banesystemet viktig for kapasitet og 
hastighet til sentrum

• Veinett gir flatedekning med buss og bil

Areal og kapasitet
Transport i                                     
by og region er forskjellig



Enighet

mellom lokale og sentrale 
myndigheter om 3 byggeblokker for 
effektiv kollektivtransport (2015);

Tilbud    Økonomi

*  Kapasitet V V

*  Fremkommelighet V V

*  Knutepunkt  V V



Erfaring (I)

Utbyggingen av 
kollektivknutepunkt           
har stanset opp

• Av potensielt 15 knutepunkt til                 
T-bane, planlegges ingen nye   
med høy standard

• Av potensielt 13 knutepunkt til 
trikk, vurderes kun Bekkestua 
opprettholdt med høy 
standard



Erfaring (II)
Utbyggingen av trikkelinjer               
har stanset opp

• Nye linjer - av potensielt 13 
utvidelser med trikk, er det 
knyttet usikkerhet til samtlige

• Bedre pålitelighet - Av 8 mulige 
sporforbindelser for bruk ved 
bl.a. driftsavvik, planlegges kun 
en for midlertidig bruk



Erfaring (III)
Utbyggingen av 
fremkommelighetstiltak    
har stanset opp

• Innenfor Ring 2 har reisehastigheten 
de siste 10 årene gått ned. Dårligere 
konkurranseevne, lavere inntekter   
og høyere billettpris 

• Gjennomsnittlig reisehastighet for 
buss og trikk er nå nede på 1970-
nivå. Økte kostnader til vogner og 
bemanning



Erfaring (IV)
Trafikken med bil og  
regionbuss øker og 
belaster bymiljøet

• Barnefamilier i Schweigaards gate 
må forholde seg til 100 busser 
per time 

• Fra Grønland til Slemmestad i Asker 
går det nå busser hvert 2,7 minutt 

• Over Ring 2 krysser det en buss hvert 
6. sekund. Ruter legger opp til videre 
vekst i busstrafikken. Statens 
vegvesen anbefaler vegutvidelser 



Realitet
SSB: Fremtidig vekst i Oslo-
regionen forventes å bli               
mellom 5 og 15+ prosent 

• Sentralt og regionalt mer
motorisert trafikk

• Uklart om hvorledes Ruter svarer 
på de politiske mål om mindre 
biltrafikk 

• Usikkerhet oppstår når Ruter viser 
til muligheter generelt, uten en 
begrunnet strategi



Reaksjon
Trikk til Tonsenhagen og Ring 2 var høyt 
prioritert. Nå jobbes det med buss

• Ruter har ansvaret for trikk til 
Tonsenhagen. Viser til Statens 
vegvensen og planlegger buss

• Ruter har overtatt ansvaret for         
KVU trikk Ring 2 fra Bymiljøetaten 
og planlegger buss. Saken er 
unntatt offentlighet

• Ruter anbefaler buss. Plan- og 
bygningsetaten er uenig i metode 
og faglig begrunnelse 



Retorikk
Er individualiserte løsninger og         
ny teknologi viktigere for Ruter enn 
faglige anbefalinger? 

• Fokus på e-sparkesykler, Uber, førerløse 
busser, elektriske biler og busser, hydrogen-
busser og "superbusser"

• Manglende oppfølging av kollektivtiltak som 
utredet og anbefalt

• Utviklingen i Oslo leder til trafikkvekst.                    
I Europa jobbes det med trafikkreduksjon



Nedgang i 
biltrafikken

• 6 byer på 10 år som viser til 
reduksjon i biltrafikken ved 
utbygging av trikk i Frankrike

• Høy standard, kort reisetid, 
lave billettpriser         

• Flere gående, syklende og 
kollektivreisende og mindre 
motorisert trafikk 

Politisk mål gir presist svar



Flere kollektivreiser
Politisk mål gir presist svar

• Sentrale knutepunkt med buss 
og bane lokalt og regionalt

• Høy frekvens på alle linjer, 
mange reiserelasjoner

• Bekvem omstigning, kort 
reisetid

• Internasjonal standard



Kan kollektivtilbudet i Oslo 
bygges ut raskere?

• Et skritt fram og to tilbake betyr 
forsinkelser. Manglende planoppfølging og 
et Ruter i utakt med seg selv og andre 

• Andre storbyer i Skandinavia og Europa 
bygger ut kollektivtilbudet raskere og 
billigere enn i Oslo

• Utbygging av knutepunkt, fremkomme-
lighet og kapasitet mest kostnadseffektivt. 
Politisk styring er nødvendig 



bytrafikk.org

• Bytrafikk - en del av frivillighets-Norge i Oslo. Deltakere med bred bakgrunn 
fra privat og offentlig sektor. Non-profit, uavhengig og upolitisk

• Bytrafikk - innehar høy kompetanse og et stort faglig nettverk. Rådgivning om 
miljø- og transportløsninger i urbane områder

• Bytrafikk - en bidragsyter i profesjonell sammenheng og i offentlige høringer.    
Utgiver av rapporten «Grønland – fra gjennomfart til møtested»
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