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NTP 2022-2033 - Ruters innspill om prioriteringer på transportområdet til Oslo 
kommune og Viken fylkeskommune 

Viser til invitasjoner fra Oslo kommune (07.01.20) og Viken fylkeskommune (31.01.20) om å komme 
med innspill om prioriteringer på transportområdet i NTP 2022-2033. Ruter har blitt bedt om å komme 
med innspill med utgangspunkt i følgende spørsmål:  
 

• Hvilke utfordringer ser Ruter i kommende NTP-periode? 

• Hvilke forventninger har Ruter til statlige myndigheter i kommende NTP-periode? 

Ruters svar på overnevnte spørsmål er basert på en strategi om bærekraftig bevegelsesfrihet: 
tradisjonelle og nye transportløsninger skal ivareta miljømessige-, sosiale og økonomiske hensyn, og 
gi innbyggerne frihet til å leve sine liv og reise dit de vil, når de vil.  
 
Strategien støtter seg på FNs bærekraftsmål, samt rammeverk og føringer gitt av Ruters eiere. Disse 
inkluderer Akershus fylkeskommunes regionale plan for areal- og transportutvikling, kommuneplan for 
Oslo 2018, Oslo kommunes klima- og energistrategi, nullvisjonen i trafikksikkerhet, samferdselsplanen 
for Akershus fylkeskommune 2016-2025, Akershus fylkeskommunes regionale plan for klima og energi 
og Vikens målbilde for mobilitet. Funn gjort av ekspertutvalget for teknologi i fremtidens 
transportsystem, Transport 21, og Oslostudien ligger også til grunn for Ruters innspill. 
 

Oppsummering 
 
Ruters forventning til NTP 2022-2033 er at infrastruktur for kollektive og delte transportløsninger 
prioriteres. Tradisjonelle kollektivløsninger som tog, t-bane og buss utgjør bærebjelken i 
transportsystemet, infrastruktur som sikrer fremkommelighet og kapasitetsøkning for kollektiv må derfor 
prioriteres. I tillegg må det legges til rette for infrastruktur, utprøving og regulering som muliggjør nye 
mobilitetsformer, som kan bidra til at innbyggerne kan komme seg fra der de er, til dit de skal, ved å 
bruke delte transportløsninger, sykle eller gå. En slik prioritering vil være bærekraftig fordi den er 
økonomisk, og areal- og energieffektiv, uten at det går på bekostning av bevegelsesfriheten til individet.  
 
Digitalisering gjør store mengder data tilgjengelig. Systematisk bruk av data kan resultere i 
effektivisering, innovasjon og næringsutvikling. For en helhetlig demokratisk styring av utviklingen i 
samferdselssektoren vil deling av data være helt sentralt. Ruter forventer at staten inviterer til og 
tilrettelegger for økt deling av data på tvers i transportsektoren, som samtidig ivaretar personvern og 
samfunnssikkerhet. Flyt av data må etter hvert ses på som kritisk infrastruktur, noe som krever økt 
kompetanse og god regulering av datadeling.   
 

 
 
Ruters hovedinnspill 
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Innspill 1: Vedlikehold og forbedring av eksisterende kollektivtilbud  
Infrastruktur er en forutsetning for å realisere et ønsket tilbud det er behov for. Utvikling av tilbudet 
styres av markedsvurderinger og kundebehov. I prioriteringer bør derfor tiltak og prosjekter som gir 
mulighet for tilbudsforbedringer der etterspørselen er størst, og dermed har høy samfunnsøkonomisk 
nytte, realiseres først. Vedlikehold av eksisterende infrastruktur har som regel høy nytte og bør 
prioriteres. 
 
Det er mange faktorer som påvirker behovene for kollektivtrafikk. Tidspunktet for når det er behov for å 
bygge ut ny infrastruktur og styrke tilbudet i ulike områder vil blant annet avhenge av målsettinger, bruk 
av virkemidler og ønsket kvalitet på kollektivtrafikktilbudet. 
Sentrale temaer å ta med i vurderingene er: 
 

• Mål for areal- og transport i regionen 
• Befolkningsveksten 
• Takten i boligutbygging 
• Arbeidsplassutviklingen  
• Iverksetting av bilreduserende tiltak 
• Fremkommelighet for kollektivtrafikken 
• Bruk av andre transportmidler som sykkel, gange, mikromobilitet, mv. 
• Komfortstandard, som handler om hvor tett og hvor lenge det er akseptabelt at folk står om 

bord på de kollektive transportmidlene 
 
Vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur  
Vekst i kollektivtrafikken merkes godt ved økt slitasje og behov for vedlikehold og reinvesteringer i 
infrastrukturen. For å kunne fortsette å gi kundene et pålitelig, effektivt og sikkert tilbud fremover, er det 
viktig med midler til vedlikehold og oppgradering av veinettet og skinner for trikk, T-bane og tog.  
 
Mangel på midler til vedlikehold og oppgradering av veier, trikke- og T-baneinfrastrukturen over tid vil 
føre til dårligere kapasitet i form av redusert hastighet, lavere pålitelighet og sikkerhet for 
kollektivtrafikken. Hvert år er det behov for om lag 1,1 mrd. kroner til å ta vare på eksisterende 
skinneinfrastruktur for trikk og T-bane. I tillegg kommer behov for midler til vedlikehold av gater, veinett 
og jernbanen. 
 
Dersom det er begrenset med midler, bør det prioriteres å ta vare på eksisterende infrastruktur fremfor 
å bygge nytt. 
 
Nytt signalanlegg for T-banen (CBTC) 
Det er behov for nytt signalsystem på T-banen, da det eksisterende signalanlegget er gammelt og 
utdatert. Et nytt og moderne signalanlegg gjør det mulig å opprettholde T-banens konkurransekraft 
fremover, med økt kapasitet, bedre pålitelighet og punktlighet. Et nytt signalanlegg vil baseres på 
kommunikasjonsbasert teknologi (CBTC; Communication Based Train Control) som gjør det mulig å 
kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene, slik at trafikken flyter jevnere og avgangene blir mer 
punktlige. Implementering vil etter planen foregå frem mot 2027, slik at Fornebubanen kan bli utstyrt 
med CBTC. Det nye signalanlegget er anslått å koste 5,4 mrd. kroner.  
 
Fremkommelighet  
Skal kollektivtransporten bidra til å nå målet om reduksjon i privatbilbruken, vil det å tilrettelegge for 
pålitelighet og rask reisetid for de kollektivreisende være noe av det viktigste å prioritere. Det vil forbedre 
kvaliteten i tilbudet til kundene, samtidig som det øker effektiviteten i gjennomføringen. God 
fremkommelighet for kollektivtrafikken er viktig for å kunne utnytte den infrastrukturen som er bygget 
på best mulig måte.  
 
De siste ti årene har kjørehastigheten for trikk, bybuss og regionbuss gått ned. Noe av årsaken til dette 
er lengre oppholdstid på holdeplass. Økte oppholdstider kommer i all hovedsak av at det er flere 
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reisende, og understreker behovet for god holdeplasstruktur, effektive holdeplasser som er universelt 
utformet. Flere reisende medfører også endrede krav til det materiell som kjøpes inn. 
 
Sammenhengende kollektivfelt er det beste virkemiddelet, da det gir full fremkommelighet og god 
forutsigbarhet i reisetid. Med kollektivfelt blir reisetiden lik hver gang denne strekningen kjøres, selv når 
det er mye trafikk og kø i bilfeltet. Et økende antall elbiler i kollektivfeltene viser behov ytterligere 
prioritering i kollektivfeltene. Prioritering av kollektivtrafikken kan også gis ved skilt, oppmerking, bom 
eller aktiv signalprioritering. I tillegg gir fjerning av gateparkering i buss- og trikketraseer bedre 
fremkommelighet, da tiltaket reduserer biltrafikken i området og gir mindre stans i trafikken grunnet 
feilparkeringer.  
 
Økte kjøretider medfører økte kostnader. For de tyngste bylinjene betyr ett minutt ekstra kjøretid omlag 
1,5 mill. kroner i økte driftskostnader i året. To minutter koster omlag 3 mill. kroner, osv. Færre 
forsinkelser og reduserte kjøretider vil derfor kunne frigjøre midler som kan brukes til å bedre tilbudet. 
De viktigste virkemidlene for å få bedre fremkommelighet, slik at kollektivtransporten kan være en viktig 
bidragsyter til reduksjon i personbiltrafikken er: 
 

o Veimerking 
o Bedre skilting, inkl. tidsdynamisk skilting 
o Redusert parkering og biltrafikk i kollektivtraseer 
o Prioritering av buss og trikk gjennom vei- og gatekryss 
o Etablering av kollektivgater og kollektivfelt 

Prioritering av planlagte infrastrukturprosjekter  
Mobilitetstilbudet må utvikles som et samlet nettverk med tilstrekkelig kapasitet til å møte behovene til 
de reisende. De største reisestrømmene vil også i fremtiden være rettet mot Oslo, der T-bane og 
jernbane utgjør grunnstammen. For å bygge et nett som er både finmasket og fleksibelt, er det viktig 
med gode knutepunkter og terminaler for bytter mellom transportmidler. 
 
Markedsutviklingen tilsier at oppgradering og utbygging av T-banen må prioriteres foran andre store 
infrastrukturinvesteringer. 
 

• Fornebubanen 
Fornebubanen er en ny T-banestrekning fra Majorstuen via Skøyen og Lysaker til Fornebu. Banen vil 
bidra til å redusere belastningen på overflatenettet, ha kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst og legge 
til rette for byutvikling langs traséen. Strekningen blir på ca. 8 kilometer og med seks nye stasjoner. 
Reisetid på kun 12 minutter fra Majorstuen til Fornebu vil gjøre T-banen til et attraktivt og 
konkurransedyktig transportmiddel for mange. Byggekostnadene er estimert til drøyt 16 mrd. kroner og 
planlagt åpning er i 2027. 
 
Fornebubanen er en del av bymiljøavtalen som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har inngått 
med staten. Det innebærer at staten vil bidra med 50 prosent av finansieringen til Fornebubanen. 
Resten av finansieringen vil dekkes av bompenger og økte billettinntekter gjennom Oslopakke 3 samt 
grunneierbidrag. Det er viktig å få på plass en byvekstavtale som sikrer finansieringen av Fornebubanen 
og ny Majorstuen stasjon. 
 

• Ny Majorstuen stasjon 
Når Fornebubanen etableres vil Majorstuen bli en av de mest brukte stasjonene i T-banesystemet, og 
med ny T-banetunnel vil den få enda flere reisende. Det er derfor behov for å utvide kapasiteten med 
flere spor og oppgradere stasjonen. Ny T-banestasjon på Majorstuen foreslås etablert under bakken, 
slik at de store arealene på bakkenivå kan frigjøres til byutvikling. Et helhetlig byplangrep vil legge til 
rette for økt byliv, nye gang- og sykkelforbindelser og et bedre kollektivtrafikknutepunkt.  
 
Stasjonen kan etableres i to faser, der første fase koordineres med byggingen av Fornebubanen, mens 
utvidelsen med to nye sees på som første fase av ny T-banetunnel. Ny Majorstuen stasjon med økt 
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kapasitet vil gi muligheter for å øke T-banetilbudet på de grenbanene som har behov for økt kapasitet 
først. 
 
En utredning gjennomført i 2019 viser at en stasjonsløsning i ett plan med fire spor ved siden av 
hverandre vil ha de laveste kostnadene, gi minst ulemper i anleggsperioden og være den beste 
løsningen for kundene. Byggingen av stasjonen med tilkoblinger til eksisterende baner og forberedt for 
ny sentrumstunnel er anslått til 5,5 mrd. kroner. Finansieringen av stasjonen er ikke avklart, og det bør 
jobbes for å finne snarlige løsninger, slik at prosjektet kan koordineres med byggingen av 
Fornebubanen da dette gir store gevinster både økonomisk, for kunder og naboer. Statlig 
medfinansiering av prosjekter må tilpasses utbyggingsrekkefølgen av prosjektene.  
 

• Ny T-banetunnel 
KVU Oslo-Navet løftet frem ny T-banetunnel som et sentralt tiltak for å ta veksten i persontrafikken i 
hovedstadsområdet med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Rundt 2030 er det ventet at kapasiteten i 
dagens T-banetunnel vil være fullt utnyttet, og det er nødvendig med en ny T-banetunnel for å møte 
kundenes reisebehov. Med ny T-banetunnel vil en større andel av reisene til og gjennom Oslo sentrum 
foregå under bakken. Ny T-banetunnel er en forutsetning for å kunne bedre tilbudet med flere avganger 
på eksisterende grenbaner. 
 
Akershus fylkeskommune har gitt sin tilslutning til anbefalingene i KVU Oslo Navet og i 2019 vedtok 
bystyret i Oslo at traseen for ny T-banetunnel skal gå fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Nybrua og 
til Tøyen. Vedtatt trasé var i tråd med anbefalingene fra KVU Oslo-Navet. Planprogrammet er fastsatt 
og arbeidet med reguleringsplan settes i gang.  
 
Ny T-banetunnel gir også nødvendig kapasitet i T-banesystemet slik at det også vil være mulig med 
senere utvidelser av nettet som eksempelvis en forlengelse av Furusetbanen til Lørenskog. 
 
Ny T-banetunnel er et av de prioriterte prosjektene i Oslopakke 3. Sammen med Fornebubanen er ny 
T-banetunnel omfattet av 50/50-ordningen i utkastet til byvekstavtale, noe som betyr at staten skal bidra 
med delfinansiering. Foreløpig kostnadsanslag, basert på KVU Oslo-Navet, er 19 mrd. 2019-kroner. 
 
Finansiering og prismodeller  
Som følge av befolkningsvekst og nødvendige mål om reduksjon i klimagassutslipp gjennom 
nullvekstmålet, krever økte bevilgninger til investeringer og drift av kollektivtrafikken. Eksempelvis vil 
videreutvikling av T-banen med i første omgang Fornebubanen, CBTC og ny Majorstuen stasjon også 
medføre økte kostnader til drift av T- banen.  
 
Samtidig trengs forutsigbarhet i investeringene og en samlet prioritering basert på hvilke tiltak som gir 
best måloppnåelse. Nye finansieringsordninger og prismodeller bør vurderes. Staten må prioritere og 
bidra til kollektivtrafikkløsningene i Oslo og Viken. 
 
Det er forventet at bompengeinntektene fremover blir lavere enn tidligere anslått. Dersom denne 
utviklingen vedvarer, vil det få konsekvenser for handlingsrommet og gjennomføringen av tiltakene og 
prosjektene i porteføljen. Den pågående reforhandlingen av Oslopakke 3 må se på hvordan 
finansieringen av nødvendige tiltak og prosjekter for å nå målene for kollektivtrafikken kan løses. 
 
Bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen reforhandles til en felles byvekstavtale. Det er med bekymring vi 
registrerer signaler om utsettelser og nedskalering av byvekstavtaler, og det må understrekes hvor 
viktig det er å sikre lokale og statlige forpliktelser, samt finansiering, for å nå målsatt utvikling. 
 
Det bør sees på en videreført finansieringsmodell, der både bilister, kollektivtrafikanter og regionale og 
statlige myndigheter bidrar til å styrke kollektivtrafikken. En ny finansieringspakke bør omfatte bruk av 
prismekanismer som både styrker kollektivtrafikkens konkurransefortrinn, bidrar til optimal 
kapasitetsutnyttelse og gir forutsigbare rammer til å nå målene. 
 
Innspill 2: Nye mobilitetsformer og forretningsmodeller gir store muligheter 
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Innovasjonshastigheten i transportsektoren er høy. Utvikling og utprøving av nye tjenester og løsninger 
som kan bidra til et mer effektivt og attraktivt transportsystem må prioriteres. Dette må gjøres i parallell 
med forbedring av eksisterende teknologier og løsninger. Dette gjelder fra forskning på og utviklingen 
av en løsning, til pilotering og skalautprøving av tjenesten.  
 
Utprøving av ny teknologi krever sikre rammer og reguleringer. Eksempler her er lovgivning knyttet til 
utprøving av selvkjørende kjøretøy, muligheter for å gi en midlertidig avgrenset myndighet til prøving 
av ulike former for regulering av mikromobilitetstjenester, og utprøving av autonome droner for 
persontransport i luften. For å kunne utarbeide et formålstjenlig lovverk for en slik tjeneste kan man 
begynne med en rask utprøving av en tjeneste innenfor et rammeverk hvor mange ulike reguleringer 
vurderes – en såkalt «regulatorisk sandkasse». Etter en vurdering av ulike typer regulering kan man 
beslutte hvilken type som er nærmest det optimale, og deretter utarbeide lovverket.  
 
Statens midler og reguleringer knyttet til forskning og utvikling bør styrkes på transportområdet, også 
utover maritim sektor. Norge har gode muligheter til å hevde seg innen digital teknologi, men dette vil 
kreve en sterkere satsning på feltet. Finland har ingen egen bilindustri, men hevder seg likevel på 
utviklingen av selvkjøringsteknologi, og er på denne måten et godt eksempel på at statlig satsning på 
innovasjon og utvikling kan gi resultater. Satsningen på forskning og utviklingen bør dobles i 
transportsektoren i neste NTP, særlig innen kunstig intelligens.  
 
Pilotering, utprøving og verifisering av nye tjenester i større skala er per i dag ikke bevilget øremerkede 
midler. Disse tjenestene konkurrerer om ressursene som tildeles drift, oppgradering og utvikling av 
eksisterende tjenestetilbud, og særlig gjelder dette budsjettene i offentlig sektor. Dersom Norge skal bli 
en attraktiv aktør innen nye mobilitetsløsninger må det bevilges midler til pilotering og storskala 
utprøving av slike teknologier. Det bør i hele NTP-perioden fastsettes egne midler til dette, særlig rettet 
mot offentlige aktører. Ruter foreslår en årlig ramme på omkring 500 millioner kroner. 
 
Kombinasjonen av regulatoriske sandkasser og midler øremerket til storskala utprøving og verifisering 
av nye teknologier vil gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale selskaper som ønsker å teste og 
utvikle ny teknologi. Et eksempel på en slik aktør er det danske selskapet Holo, som har etablert seg i 
Norge, og som driver ambisiøs og krevende utprøving av selvkjøringsteknologi i Oslo og Viken.  
 
Innspill 3: Deling av data i transportsektoren  
Samferdselsdepartementet viser til «En mer datadrevet transportsektor» i NTP 2018-2029, og 
problematiserer grensedragningen mellom offentlig og privat sektor, GDPR og samfunnssikkerhet. I  
departementets «Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlig data – samferdselssektoren» legges til 
grunn følgende grunnprinsipp for deling av data i samarbeidet: «Data skal være så åpne som mulig og 
så lukket som nødvendig». Strategien fremhever at «økt viderebruk av data fra sektoren er 
grunnleggende for å oppnå effektivisering, innovasjon og næringsutvikling. Når data blir delt mellom 
virksomhetene får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester». 
Det er fortsatt et behov for økt kompetanse hva gjelder stordata, dataanalyse og forståelse av data som 
strategisk ressurs. 
 
For å sikre effektiv utnyttelse av kapasiteten i det samlede transportsystemet bør aktørene legge til 
rette for informasjonsutveksling og deling av tilstrekkelig data som reiseinformasjon, 
bompengepasseringer, jernbanestatistikk, samt tekniske data om vei, vær, og kjøretøy. Bruk av data 
vil være sentralt for å utarbeide gode kollektive og delte løsninger. Innbyggerne generer store mengder 
trafikkdata, og verdien av denne data må forvaltes slik at gevinsten tilfaller innbyggerne. God data gir 
kunnskapsgrunnlag for å gjøre gode investeringer, og samtidig unngå ulønnsomme investeringer i en 
kostbar sektor.  
 
Ruter imøteser arbeidet med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon som skal 
utarbeides i 2020. Meldingen skal vurdere hvordan man kan dele mer data innad i næringslivet, 
mellom næringslivet og offentlig sektor og innad i offentlig sektor. Ruter mener det er avgjørende at 
man vektlegger hvilke type data som er samfunnskritisk og legger tydelige føringer for deling og 
forvaltning av denne type data, og fokuserer mindre på skillet mellom offentlig og privat sektor. 
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Avslutning og oppsummering 
  
Transportsektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, men også betydelige muligheter 
for å tilby innbyggerne bærekraftig bevegelsesfrihet. Dette vil kreve samhandling på tvers av 
forvaltningsnivå og tydelige prioriteringer. Oppsummert peker Ruter på følgende overordne 
prioriteringer:  

• Vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur må prioriteres 

• Prioritere fremkommelighetstiltak for å bedre pålitelighet og rask reisetid for de 
kollektivreisende 

• Økt satsing på utvikling og utprøving av nye tjenester og løsninger 

• Tydeligere føringer for deling av data  
 
 
Ta kontakt ved spørsmål, eller dersom noe er uklart. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Ruter As 
 
 
 
Ellen Marie Rogde Snorre Lægran 
Markedsdirektør  Plandirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Liste over mottakere:  
Oslo kommune 
Viken fylkeskommune 
  
 
 
 


