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Ruters to hovedoppdrag:
1. Veksten i persontrafikken skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange (grønne 
mobilitetsløsninger)

2. Kollektivtransporten skal kun gå på 
fornybar energi i 2020 (Fossilfri 2020)
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Viktigste jobb - fortsette å ta markedsandeler 
fra bilen
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Ruter har de mest fornøyde kundene i Norden
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4,6	mill.

Flest reiser med buss, mens T-bane har størst vekst
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Ruters reise fra K til M

K for 
kollektivtrafikk M for mobilitet

mål, marked, muligheter, miljø

Hva skal til for at 
kollektivtransporten, 

sammen med sykkel og 
gange, skal ta veksten i 

den regionale 
persontrafikken?



Hva er driverne 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



Fremtidens kollektivtransport er 
fleksibel, utslippsfri og smart
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Elektriske busser 

Autonome kjøretøy

Kombinert mobilitet



Fremtidens 
kollektivtrafikk er 
utslippsfri



Økte ambisjoner for grønn mobilitet

• Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
har nylig gjort vedtak som øker ambisjonene 
for grønn mobilitet. 

• Oslo ønsker å redusere biltrafikken med 20 % 
innen 2019  og 33 % innen 2030

• Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
har vedtatt høyere mål for sykkelandel

• Fossilfri 2020 konverteres nå til et mål om 
utslippsfri kollektivtrafikk 



Bussdriften største 
utfordring:

som andel av utslipp og energiforbruk

som andel av transportarbeidet 

Andel reiser  2012

Energiforbruk  2012, mill kWh



Ruters målbilde for bussflåten: Justeres nå ift nullutslipp

Fossilfri	

Utrulling	 elbusserTesting	elbusser



Ulik teknologi/drivstoff til ulik bruk



“Som innkjøper må vi ta ansvar for å kreve fremtidens
teknologi nå, ellers vil fremtiden komme for sent”

• Være en krevende bestiller og kunde
• Ha god bestillerkompetanse og forretningsmodeller
• Gå foran – ta høyere risiko
• Teste og sikre kompetansebygging bredt



Status per i dag 

Status – økt fokus på måling og 
rapportering
# Målet om 100 % fornybar energi på all kollektivtransport i 2020 ligger fast
# Innfasing av fornybar energi på buss går som planlagt. Fra 2015 til utgangen 

av 2016 steg fornybarandelen fra 25 til 35 %
# De største endringene på buss vil komme i 2019 og 2020
# På båt vil de største endringene mest sannsynlig komme i 2018 og 2021, og 

vi forventer å være 100 % fornybar innen utgangen av 2018. 
# Trikk og t-bane har allerede en andel på 100 % fornybar energi
# Total energibruk i 2016 var 467 GWh



5 Van Hool busser 
• Elektrisk hybrid buss 

• Brenselcelle

• 7 hydrogentanker på taket

• Utslippsfri

Air Liquide hydrogenstasjon
• H2 fra elektrolyse på

Rosenholm
• Produksjon: 250 kg H2/dag

Talentutvikling: Hydrogen og brenselcelle



Talentutvikling: 3 elbusstester starter i november 2017
• 2 stk 12m busser; Solaris
• Batterikapasitet 74 kWh
• Hurtiglading med 300 kW (Siemens) på begge endestopp
• Ladetid ca 6 – 10 min

Unibuss
Kontrakt Østensjø

Linje 74 Vika – Mortensrud T 

• 2 stk 12m busser, Solaris
• Batterikapasitet 125 kWh
• Hurtiglading med 400 kW (Eco Energetyka) – kun på ett endestopp
• Ladetid ca 6 - 9 min

Norgesbuss
Kontrakt Oslo Nordøst

Linje 60 Vippetangen – Tonsenhagen 

• 2 stk 18m busser, BYD  
• Batterikapasitet ca 400 kWh
• Lading på bussanlegg – 80 kW
• Ladetid  ca 5 timer

Nobina
Kontrakt Oslo Vest

Linjer 31E, 31 

• Varighet: 2 år. 
• Ruters andel av kostnader ca 40 mill kr
• Operatørene har sin andel, og risiko/gevinst i forhold til driftsopplegg
• Operatørene er ansvarlige for å bygge ladestasjoner
• Ruter leder samarbeidet med kommunale etater om ladelokasjoner

Generelt om testen



Fossilfritt også på Ruters båtlinjer

• Øybåtene (B1-B4): Er mulig å elektrifisere 
fra 2020/2021

• Aker brygge-Nesoddtangen (B10): Kan 
elektrifiseres før 2019, forutsatt at 
strømtilførsel etableres tidsnok

• Hurtigbåtsambandene: Overgang til 
biodrivstoff i første omgang



Elektrifiseringen er i gang: 
§ Fossilfri spesialtransport på Romerike fra august 2017
§ Ti elektriske minibusser – de første i Ruters område 
§ Åtte 8 minibusser på biogass
§ 102 minibusser på fornybar diesel (HVO) 



Fremtidens 
kollektivtrafikk  
er smart
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Dyrt, forsinket, 
lite kundevennlig, 

brøt 
personvern…



Billett Billettere Billettest
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Illustrerer mulighetsrommet:

- Alle biler og busser erstattes
av selvkjørende, delt taxi og  
minibuss

- Opp til 97% færre kjøretøy

- Frigjør alt parkeringsareal på 
gateplan til annen bruk

- Frigjør annet parkeringsareal 

- Mobilitet til nye områder

- 34 % utslippsreduksjon



Flere muligheter for et bedre og bærekraftig 
liv?

• Dør til dør reiser?
• Reise når det passer, ikke etter 

rutetabellen?
• Ikke tenk på betaling?
• Flere kan leve uten egen bil?
• Mer areal i byene kan brukes til 

«det gode liv»?
• Flere (rimeligere?) boligområder 

kan bygges ut?
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Selvkjørende kjøretøy skaper spennende 
muligheter på tilbudssiden
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• Minibuss test på Fornebu 20. og 21. oktober  2016. 
Samarbeidsprosjekt mellom Flytoget, Telenor, NHO Transport og 
Acando og Ruter

• Dialogkonferanse om 10-50 busser 12. januar



Neste generasjon billettering – automatisk?



Vi følger nøye med på kollektivtrafikken i Oslo 
og Akershus
• Informasjons- og 

samordningssentral (IOSS) for 
å utøve trafikkovervåkning og 
trafikkstyring av 
kollektivtrafikken. 

• Målet er å sikre de reisende et 
stabilt tilbud, samt å begrense 
reisendes utfordringer når 
uønskede hendelser oppstår.
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Vi deltar i etablering av et Toppindustrisenter for 
digitalisering i næringslivet



Fremtidens 
kollektivtrafikk er 
fleksibel



Kundene ønsker et integrert mobilitetstilbud –
digitale løsninger er en nøkkel mot dette målet 
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Fornebu som pilot



Pilotprosjekt på FBU?
Personlig frihet gjennom kombinert mobilitet
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Grønn konkurransekraft

Bærum – en klimaklok 
kommune

Ruters M2016

Personlig frihet kan skapes av Kombinert 

mobilitet som handler om

• Bedre og billigere mobilitet

• Et grønn og attraktivt område

• Markedsplass for tjenesteutvikling

Kombinert mobilitet

Norge 203040 nettverket



Skiskytter VM

Konserter

X Games
Fotballkamper

Holmenkollen Skifestival

Festivaler

Ruters fremtidig tilbud 
av kombinert mobilitet? 



Hvordan lykkes vi: 
Ved å skape bevegelsesfrihet som gir lavere kostnad 

og redusert miljøutslipp
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15.000kr. 150.000kr.



Takk for oppmerksomheten!




