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> Det er tredje året med vekst i
tilfredsheten fra våre kunder.



Forord
Opplandstrafikk ble ved utgangen av 2018 vurdert av passasjerer og innbyggere i 
Oppland til å gi et bedre kollektivtilbud enn tidligere. Resultatene kommer fra det 
nasjonale Kollektivbarometeret som Kollektivtrafikkforeningen gjennomfører på vegne 
av bransjen. Det er tredje året med vekst i tilfredsheten til våre kunder. Dette betyr at 
vår satsing på utvikling av rutetilbudet over hele fylket blir godt mottatt. 

Hadeland er den regionen som har fått mest nytt i 2018. Ny kontrakt med Trønder-
bilene AS startet i juni 2018. Rutetilbud til Gardermoen var den største nyheten, men 
også nye, mer komfortable og miljøvennlig busser var godt nytt for befolkningen på 
Hadeland. 

Nytt av året er kompetansedag for og med sjåførene. På dette kurset bruker vi en økt 
til gjennomgang og diskusjon rundt håndboka for kollektivreiser og en økt med trening 
på bruk av billettmaskina. Sjåførene har gitt meget positive tilbakemeldinger på kurset 
og vi satser på å fortsette dette tiltaket. 

Opplandstrafikk har også satset på bedre samarbeid med Jernbanedirektoratet og det 
har resultert i avtale for pendlere på Dovrebanen og flere samarbeidsprosjekter med 
Entur AS om ruteinformasjon. I forbindelse med pendlerbussen fra Hadeland til Oslo 
har vi også inngått avtale med Ruter AS for pendlere fra Nittedal.

Sammenslåing med Hedmark fra 2020 har også preget dagsorden. Vi har hatt mange 
gode kartleggingsmøter og ved to anledninger har vi hatt felles samlinger for alle 
ansatte. Sammenslåingen vil gi oss nye utfordringer, men samtidig flere og større 
muligheter. 

Vår nye regionale plan for samferdsel er vedtatt og den setter kollektivtrafikk inn i et 
mobilitetsbilde. Målet er å se alle reise- eller forflytningsalternativer under ett, for så 
kunne velge det som passer best. Spesielt skal de «gode» alternativene gange, sykling 
og kollektiv framheves, men det skal også være lov å leie eller kjøre egen bil for å 
kunne komme seg fra der man er til dit man vil. Jeg tror definisjonsarbeidet som er 
gjort her vil bidra til en god og bærekraftig utvikling av mobiliteten i vårt samfunn. 

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt til årets resultater, busselskapene og  
sjåførene, egne medarbeidere, ledelse, administrativ støtte, politikere og selvsagt 
alle våre passasjerer.
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Opplandstrafikks oppgave er å tilby et attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud.  
Oppgaven ivaretas ved å utvikle, planlegge, drifte, samordne og markedsføre  
kollektivtrafikken innenfor gitte økonomiske rammer og politiske målsettinger i tråd 
med Fylkesbudsjettet 2018–2021. Med utgangspunkt i politiske mål, som er satt for 
kollektivtrafikken i Oppland om miljø, øke andel kollektivreisende og flere fornøyde 
kunder, ønsker vi med dette å gi et overblikk på hva vi har oppnådd i 2018. 

Redusert  
klimaavtrykk

Opplandstrafikk skal bidra til å redusere 
miljøbelastningen i transportsektoren. 
2018 viser at Opplandstrafikk sitt miljø- 
engasjement og fokus på grønne tiltak 
fortsetter å gi positive resultater for 
miljøet, både lokalt og globalt. Fra 2017 
til 2018 har antall Euro VI-busser økt fra 
113 til 172. Dette bidrar til reduksjon i 
utslippene i 2018. Fra 2016 til 2018 har 
det vært følgende endringer i utslipp:

• CO2-utslippene  
ble redusert med 70 %. 

• NOx-utslippene  
ble redusert med 15 %. 

• Partikkelutslippene  
ble redusert med 20 %. 

 

Flere fornøyde 
kunder

Opplandstrafikk skal være et attraktivt 
tilbud for kundene ved å ha et enkelt, 
moderne og pålitelig kollektivtilbud. 
Kundetilfredsheten måles årlig gjennom 
det nasjonale kundebarometeret. I 2018 
scorer Oppland godt på landsbasis på  
alle parametre om kundetilfredshet.  
Vi ser at Oppland scorer spesielt høyt på 
parametrene for punktlighet, personalets 
opptreden (sjåfører), trygghet, sikkerhet 
og komfort.

• Punktlighet: 72 % tilfredshet i  
Oppland. 

• Personalets opptreden (sjåfører):  
77 % tilfredshet i Oppland.

• Trygghet og sikkerhet: 82 %  
tilfredshet i Oppland.

• Komfort: 75 % tilfredshet i Oppland.

Flere  
reisende

Antall reiser økte fra 3 463 701 i 2017 til 
3 474 163 i 2018, noe som gir en økning 
på 0,3 % ordinære reiser. Lillehammer-
regionen utmerker seg med god vekst i 
antall reiser. Bybuss Lillehammer hadde 
en vekst på 3 %.2016 2017 2018

3 413 672

3 463 701
3 474 163

Figur 1: Totalt antall ordinære reiser
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2.1 Fylkesbudsjettet 2018–2021
Fylkesbudsjettet 2018 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2017. Gjennom fylkes-
budsjettet gir fylkestinget de overordnede rammene for virksomheten. Gjennom de 
politiske prioriteringer og budsjettføringer viser fylkestinget hva som ønskes oppnådd 
av resultater for de ressurser som stilles til disposisjon.

Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument inneholder fagenhetenes tiltak for gjen-
nomføring av de prioriteringer som framkommer i det vedtatte fylkesbudsjettet, men 
også andre tiltak som har fokus i 2018 og som er viktige for at organisasjonen skal 
levere i henhold til det samlede oppdraget.

Prioriterte områder for Opplandstrafikk har vært fokus på miljø, flere reisende og 
fornøyde kunder. Elbussprosjektet på Lillehammer er godt i gang og forventet oppstart 
av pilotprosjektet er i mai 2019. Seminaret «Gjøvik – byen for framtidas hydrogen-
kjøretøy» som vi arrangerte sammen med Gjøvik kommune har bidratt til at vi har 
kommet et steg videre i vurderingen av å teste ut hydrogenbusser på den regionale 
linja mellom Gjøvik og Lillehammer.

Hovedaktivitetene på kundesiden har vært kampanjene «Så bra» og «Smarte reiser», 
og samarbeidsprosjektet Kollektivforum Oppland. 

2.2 Regional plan for samferdsel
Den 24. april 2018 vedtok fylkestinget tre nye regionale planer. De regionale planene 
for kompetanse, samferdsel og verdiskaping har tidligere vært på høring. Vekst i be-
folkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland er det overordnede målet for de tre 
regionale planene.

Under plantema 3, Fra kollektivtransport til mobilitet, er målet å utvikle et enkelt, mod-
erne og pålitelig mobilitetstilbud med kunden i sentrum, som tar størst mulig hensyn 
til kvalitet, sikkerhet og miljø. Ved å ta i bruk mobilitetsbegrepet gjør Regional plan for 
samferdsel viktig nybrottsarbeid i fylkeskommunens perspektiv på persontransport.

Planen følger opp trendene nasjonalt og internasjonalt og setter de inn i et Innlands-
bilde. Det gjør det enklere for oss å tenke og tegne et helhetsbilde over hva som er de 
smarteste løsningene for vår region når reisene skal organiseres til det beste for inn-
byggerne innenfor tilgjengelig ressurser.

Planen er lagt til grunn for utarbeidelse av handlingsplan for kollektivtransport.  
Handlingsplanen ble sendt på høring i desember 2018 med mål om behandling i  
Fylkesutvalget i februar 2019. 
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Oppland fylkeskommunes behandling av Handlingsprogram for oppfølging av klima- 
regnskap, sak 87/18, setter fokus på målsetting om klimanøytral organisasjon innen 
2020, og klimanøytralt Opplandssamfunn innen 2025. Fylkeskommunen og fagenhet 
Opplandstrafikk skal fokusere på tiltak i egen drift.

I arbeidet med årsrapporten 2018 har Opplandstrafikk revidert modellene for beregn-
ing av klima- og miljøpåvirkningen fra rutegående transporttjenester med den hensikt 
å imøtekomme vedtakene i sak 87/18 om oppfølgingen av Oppland fylkeskommunes 
klimaregnskap. Dette omhandler en ny beregning av utslipp 3 år tilbake i tid. Beregnin-
gene er gjennomført med bakgrunn i oppdaterte datasett og modeller, og vil enkeltvis 
ikke være sammenlignbare med foregående årsrapporters beregninger. Forholdstall og 
trender som tidligere er vist i årsrapportene er imidlertid de samme. 

Målet om klimanøytral Oppland fylkeskommune 2020 må ses i sammenheng med 
utslippsnivået i egen organisasjon, og for Opplandstrafikk handler dette om at direkte 
utslipp av klimagasser ved forbruk av drivstoff skal reduseres til 0.

3.1 Klima- og miljøkrav ved kjøp av rutegående 
transporttjenester
Ved kjøp av rutegående transporttjenester blir det stilt ulike klima- og miljøkrav. 

Kvalifikasjonskrav 
Minimumskrav som stilles til leverandører. Disse kravene skal sikre gjennomførings- 
evne, for eksempel miljøledelsesrutiner eller erfaring. Miljøfyrtårn kan være et slikt 
krav.

Kravspesifikasjon
Miljøegenskaper som skal oppfylles, for eksempel krav om spesifikk standard. Opp- 
fyllelse av bærekrafts kriterier eller svanemerke (miljømerking) kan være slike krav.

Tildelingskriterier
Konkurransekriterier som tilbudene rangeres etter. Miljø vektes som hovedregel 30 % 
som tildelingskriteriet. Rangering av ulike energikilder i forhold til hverandre, der %-vis 
reduksjon i CO2- utslipp kan være et slikt kriteria.

Kontraktskrav 
Krav som skal oppfylles gjennom kontraktsperioden. Slike krav framgår av konkurranse-
grunnlaget og er kontraktsvilkår. Å fornye sertifikater i kontraktsperioden er eksempel 
på kontraktskrav. Avvik fra kontraktskrav kan medføre sanksjoner.
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I Opplandstrafikk sine gjennomførte anskaffelser i 2017 og 2018 finnes eksempler på 
slike krav og kriterier.

• Kontrakt Hadeland-Land, med driftsstart i juni 2018, inneholder vilkår om miljø- 
rapportering, motorteknologi og tomgangskjøring. Kvalifikasjonskrav var blant 
annet knyttet til systemsertifikat som Miljøfyrtårn og ISO-sertifisering.

• Kontrakt Gjøvik og omegn, driftsstart juni 2019, har tildelingskriterier knyttet til 
både globale og lokale utslipp, og begrensing av tomkjøring. I kontrakten stilles det 
krav til miljørapportering og dokumentert klimagassreduksjon. Sanksjonsmuligheter 
ved avvik fra krav er også beskrevet i kontrakten. 

Tildelingskriteriene er ulikt utformet i de to kontraktene. I Hadeland-kontrakten ble 
vektingen av de ulike energibærerne gjort med utgangspunkt i standardverdier for 
utslippsreduksjon (CO2). I Gjøvik-kontrakten ble det etterspurt faktisk, dokumentert  
utslippsreduksjon fra tilbudt energibærer. I praksis innebærer innretningen i Gjøvik- 
kontrakten en verdsetting av dokumentert utslippsreduksjon utover minstekrav.

3.2 Klimapåvirkning
Summen av drivstoffets klimapåvirkning beskrives i Well-to-Wheel-analyse. En Well-
to-Wheel-analyse består av en Well-to-Tank-analyse (WTT) som beskriver framstilling 
av råvarer, produksjon og transport av drivstoffet fram til forbruker (drivstofftank), og 
en Tank-to-Wheel-analyse (TTW) som beskriver forbruket av drivstoff (forbrenning i 
motor). 

WTW  =  WTT  +  TTW
Opplandstrafikk kan beregne nivået av direkte utslipp fra kjøp av transporttjenester  
basert på forbruk av drivstoff, og fordelingen i forbruket mellom autodiesel (fossil 
diesel) og biodiesel (i hovedsak HVO100). 

Figur 2: Forbruk drivstoff
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Mens fossilt drivstoff har høyt direkte utslipp av CO2 ved forbrenning i motor (TTW), 
regnes utslippene fra biodrivstoff som null. Direkte utslipp av CO2 relateres i sin helhet 
til forbruk av fossil diesel. Fra 2016 til 2018 har Opplandstrafikk oppnådd en beregnet 
reduksjon i direkte CO2-utslipp på 4 100 tonn, 70 % reduksjon, ved forbruk av drivstoff.

Figur 3: Direkte utslipp CO2, tonn

Utslipp fra råvareproduksjon, produksjon og transport av drivstoff beskrives som indi-
rekte utslipp (WTT). Indirekte utslipp fra fossilt drivstoff er lavere enn fra biodrivstoff, 
der utslippsnivået fra biodiesel avhenger både av valgte råvarer og produksjonspro-
sesser. Fornybardirektivets bærekraftskriterier definerer imidlertid minimumskrav til 
utslippsreduserende effekt fra biodrivstoff til minimum 60 %. Opplandstrafikk etterspør 
avansert biodrivstoff, som innebærer at produktet skal være framstilt av avfall. Det 
medfører ingen utslipp i råvareproduksjonen, og betydelig større utslippsreduserende 
effekt kan dokumenteres.

Indirekte utslipp fra avansert biodrivstoff relateres til produksjonsprosessen og 
transport av drivstoffet. En slik tilnærming vil trolig være en drivkraft for bruk av hen-
siktsmessige råvarer og utvikling av effektive produksjonsprosesser når dokumentert 
utslippsreduserende effekt etterspørres og vektlegges i anskaffelser.

Figur 4: Indirekte utslipp CO2, tonn

3 896

4 305
4 492

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

2016 2017 2018

Tonn CO2, indirekte utslipp

5 986

2 509 1 801
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2016 2017 2018

Tonn CO2, direkte utslipp



14

Indirekte utslipp (WTT) har økt med 600 tonn, 15 %, fra 2016 til 2018. Dette skyldes 
overgangen fra fossil diesel, med lave utslipp i produksjonsprosessen, til biodiesel- 
produkter med noe høyere utslipp i produksjonsprosessen.  

I beregningen av CO2-utslipp legges minimumskravene til grunn der det ikke er etter-
spurt dokumentasjon på faktisk utslippsreduserende effekt. Ved bruk av biodrivstoff 
beregnes utslippene i et WTW-perspektiv 60 % lavere enn for fossilt drivstoff, og alle 
utslipp fra biodrivstoff regnes som indirekte utslipp (WTT).

Det totale klimagassutslippet er summen av direkte og indirekte utslipp fra drivstoff-
ene, og beskriver hele WTW-perspektivet for drivstoff. 

Figur 5: Totalt utslipp av klimagasser

Fra 2016 til 2018 har Opplandstrafikk oppnådd en reduksjon i klimagassutslipp på  
3 600 tonn, tilsvarende 36 %. Reduksjonen av fossile CO2-utslipp er 70 %, tilsvarende 
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3.3 Lokal luftforurensning
Lokal, helseskadelig luftforurensning begrenses blant annet gjennom krav til motor- 
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Figur 6: Antall kjøretøy pr EURO-klasse

Tabell 7: Opplandstrafikk sine beregninger av NOx og PM

Direktiv (registreringsår) Nox PM HC CO C02

Euro I (1994-1996) 8 0,36/0.61 1,1 4,5 Ingen
Euro II (1997-2000) 7 0,15/0.25 1,1 4 Ingen
Euro III (2001-2006) 5 0,1 0,66 2,1 Ingen
Euro IV (2007-2008) 3,5 0,02 0,46 1,5 Ingen
Euro V (2009-2014) 2 0,02 0,46 1,5 Ingen
Euro VI (2013/14-) 0,4 0,01 0,13 1,5 Ingen

I Opplandstrafikk sine beregninger av NOx- og PM-utslipp blir typiske målte verdier 
lagt til grunn i utslippsberegningen for kjøretøyklasse fra Euro I til og med Euro V EEV. 
Måling i faktisk trafikk viser at utslippene er vesentlig høyere enn det Euro-kravene 
tilsier. Situasjonen er imidlertid en annen for Euroklasse VI-kjøretøy, der målinger viser 
at utslippene er under kravet. For Euro VI-kjøretøy legges kravet til grunn i beregnin-
gene. Dette gir relativt store utslag i utslippsnivået ved overgang fra lavere Euroklasser 
til Euro VI. 

Beregninger av NOx-utslipp tar ikke hensyn til utslippsreduserende effekt ved bruk av 
biodrivstoff. Avhengig av biodrivstoff-produkt anslås denne effekten til å være ytterlig-
ere 10 % reduksjon. 
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Figur 8: Beregnet NOx-utslipp Opplandstrafikk. 

Utslipp av partikler består av både PM2,5 og PM10, der 2,5 og 10 indikerer partikkelstør-
relsen i µm (mikrometer). PM10 omhandler både svevestøv og eksospartikler.

• PM2,5: Vedfyring, eksosutslipp, industri

• PM10:  Asfalt-, bremse- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri

Beregningene som er utført for Opplandstrafikk sine kjøp av rutegående transport- 
tjenester viser utslipp av PM2,5 relatert til eksosutslipp som konsekvens av driv- 
stofforbruk. Effekter av dekk- og vegslitasje inngår ikke i beregningen.

Figur 9: Beregnet PM-utslipp (eksospartikler) 
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Kollektivtrafikken i Oppland har vært gjennomført forskriftsmessig og kundevennlig i 
2018. Reisestatistikken for bybussene viser at det er en økning i Lillehammer på 3 %  
og for Gjøvik en nedgang på -3 %. For lokallinjene viser statistikken svingninger på  
antall reisende i fylket. Regionrutene viser en nedgang på -2 %. Totalt sett har det i 
2018 vært tilnærmet ingen endring på reisende fra 2017. 

Det er gjort rutetilpasninger etter gjennomgang av reisestatistikken. Mange av de  
nye avgangene som ble startet fra høsten, har så langt gitt gode reisetall. Tilpasningen 
som er foretatt utgjør en reduksjon på kilometerproduksjonen på -1 % på buss og for 
drosjene -1 %. Dette for å optimalisere og tilpasse produksjonen etter de krav vi setter 
for rutetrafikken. 

Tabell 10: Antall reisende per områder

Område 2016 2017 2018 Endring  fra 
2017-2018

Bybuss Lillehammer  1 088 338  1 115 691  1 145 666 3 %
Bybuss Gjøvik  621 676  624 287  605 929 -3 %
Gjøvik  572 264  570 588  590 996 4 %
Langruter  445 528  436 302  426 045 -2 %
Lillehammer  281 814  302 902  312 358 3 %
Hadeland  199 492  210 725  205 211 -3 %
Nord-Gudbrandsdal  86 364  78 600  77 229 -2 %
Valdres  96 597  101 168  85 049 -16 %
Midt-Gudbrandsdal  20 001  23 440  25 680 10 %
Totalt  3 492 429  3 463 703  3 474 163 0 %

Båter 2016 2017 2018 Endring  fra 
2017-2018

Randsfjordferga  45 404  46 417  41 637 -10 %
Gjende og Bygdin  9 430 



20

4.1 Gjøvikregionen 
Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land 
og Nordre Land. Kollektivtilbudet består av bybuss, regionruter, langruter og service- 
ruter. Det er fem operatører som utfører transporten i dette området: Nettbuss AS,  
Snertingdal Auto AS, Etnedal Bilruter AS, Trønderbilene og AS Torpa Bilruter.

Bybuss Gjøvik
Bybuss Gjøvik består av 7 linjer som betjener følgende strekninger, med knutepunkt på 
Gjøvik skysstasjon:

• 31 Åslundmarka – Kopperud

• 32 NTNU – Sykehuset

• 33 Østbyhøgda – Øverby

• 34 Bjørnsveen – Kopperud

• 35 Tobru

• 36 Øverbymarka 

• 37 Servicerute: Tongjordet – Nordbyen

Passasjerreiser for bybuss Gjøvik fra 2017 til 2018 viser nedgang. I 2018 var det totalt 
605 929 reiser, en nedgang på totalt 3 % sammenliknet med 2017 som hadde 624 287 
reisende. Passasjerutviklingen varierer fra linje til linje. Det er kun linje 32 som har hatt 
positiv utvikling, og sammenlignet høst 2017 mot høst 2018, har linje 32 en økning på 
20 % reisende, dvs. 2 000 passasjerer. Linje 31, 36 og 37 har negativ utvikling, der linje 
36 har falt nærmere 23,8 % fra 52 195 til 39 786 reisende. 

Figur 11: Antall passasjerer for bybuss Gjøvik 
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Regionruter Gjøvik
Region- og lokalruter i Gjøvik, Land og Toten har hatt en positiv utvikling med økning 
på 4 %. Antall passasjerreiser økte fra 570 588 i 2017 til 590 996 i 2018. Det har vært 
gjennomført en rutetilpasning av ruter med lave passasjertall.

Figur 12: Antall passasjerer for regionruter Gjøvik

  

Linje 300, 301/302 Ringruta 
Ringrute 1 og Ringrute 2 har trase gjennom tre kommuner: Gjøvik, Vestre Toten og 
Østre Toten. De kjører timesavganger i hver sin retning med utgangspunkt fra Gjøvik. 
Ringruta har mange reisende og en del skoleelever benytter seg også av dette tilbudet 
til og fra skolen. Tilbudet ble høsten 2017 forsterket med linje 300 som kjører Raufoss- 
Gjøvik-Kapp med timesavganger i begge retninger. Det har vært en god utvikling med 
økning på 8 %, som tilsvarer 24 616 passasjerreiser.

Figur 13: Antall passasjerer for linje 300, 301/302 Ringruta
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Bestillingsruter og serviceruter
Gjøvikregionen har et bestillings- og servicerutetilbud i enkelte områder som betjenes 
med drosjer:

• Bestillingsrute Biri Øverbygd på fredager ved skolefri

• Bestillingsrute Hasvoldseter-Hov, korrespondanse fra linje 135 Gjøvik-Fagernes

• Servicerute Raufoss (erstatning for Busserullen) 

• Serviceruter i Søndre Land: Vestsida, Landåsbygda, Trevatn og Gjøvik

Driftsutfordringer
Det har vært driftsutfordringer med gravearbeider i Gjøvik by. Dette har påvirket 
busstrafikken med noe forsinkelser og ubetjente holdeplasser. I desember var det svært 
glatte kjøreforhold som skapte store utfordringer med forsinkelser og noen innstillinger. 
Hans Mustadsgate har vært stengt i hele 2018, og bussene har benyttet Øvre Torggate 
i begge retninger. I tillegg har gravearbeider i forbindelse med utskifting av VA-anlegg 
langs Føllingstadvei vært årsak til at linje 34 ble lagt om til å kjøre Kronprins Olavsgate 
til og fra Bjørnsveen i perioden januar til november.
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4.2 Lillehammerregionen
Lillehammerregionen består av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Kollektiv- 
tilbudet består av bybuss, regionruter, sesongruter som skibusser og sommerbuss, 
samt service- og bestillingsruter. Unibuss AS har kontrakt på rutekjøringen i dette  
området. Bestillingsruter kjøres av lokale drosjesentraler. Alle hovedrutene i  
Lillehammerregionen har hatt en god utvikling i antall passasjerer.

Bybuss Lillehammer
Passasjerstatistikken for bybuss Lillehammer er positiv og viser en økning i 2018 med 
1 145 666 reiser mot 1 111 097 i 2018. Dette tilsvarer en økning på 3 % og hele 34 
568 nye reiser. Økningen har vært størst på linje 2 Søre Ål-HINN og på linje 4 Vårseter-
grenda-HINN over Skysstasjonen. Disse linjene har henholdsvis 9,4 % og 5,6 % økning 
i reisetall, en samlet økning på nærmere 43 000 reisende. Linje 1 kunne ikke betjene 
Fåberg fra 14. mai til 14. november. Linja ble snudd på HINN og kjørte Hovearmen til 
Jørstadmoen. Det ble lagt to daglige avganger og fire lørdagsavganger på linje 242 til 
og fra Fåberg Menighetshus som erstatning for linje 1. Det er likevel lite trolig at hele 
nedgangen på drøyt 15 000 reisende på linje 1 ble fanget opp av linje 242.

Figur 14: Antall passasjerer Bybuss Lillehammer 

 

Regionruter 
I 2018 transporterte vi 312 358 ordinære reisende på regionrutene, mot 302 902 i 
2017. Dette tilsvarer en økning på 3,1 %. Linje 200, Skåburuta, ble kuttet mellom Skåbu 
og Øvre Svatsum fra 20.8.2018. Det ble samtidig kompensert med en avgang hver vei 
mellom Øvre Svatsum og Segalstad bru, og strekningen er i noen grad også erstattet av 
bestillingsrute. Ruta har for øvrig hatt en reduksjon i antall reisende på 3 435, hvorav 
2 702 siden den ble kuttet. I tillegg er det etablert et utvidet tilbud mellom Skåbu og 
Vinstra på linje 409.
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I forbindelse med nedlegging av Buvollen skole ble alle elever derfra flyttet til Jørstad-
moen fra skolestart høst 2018. Fjerdum skole ble ferdigstilt til skolestart høst 2018, og 
alle elever fra Engjom, i tillegg til de opprinnelige Fjerdum-elevene, går nå på Fjerdum. 
I tillegg har elevene fra Vingar og Vingrom byttet skole fra Hammartun til Åretta. Disse 
endringene i skolestruktur har gitt betydelige endringer på de aktuelle skolerutene. I 
sum er antall skolereiser redusert med 4,3 %, dvs. drøye 15 000 reiser.

Figur 15: Antall passasjerer region- og lokalruter Lillehammer

Linje 211 Segalstad bru og Skeikampen
Linje 211 fikk to nye turer i hver retning fra 20. august 2018, og i tillegg en hver vei på 
lørdager. Økningen i antall passasjerer har gjennom året vært på 2,1 %, fra 75 233 til  
76 789 passasjerer. Fra august har ruta imidlertid økt antall reiser med 7 %.

Det ble kjørt ekstra avganger i vinterperioden fram til 24.4.18. I denne perioden ble det 
kjørt skibussavganger til Skei både hverdager og helg. 

Linje 242 Øyer/Hafjell og Tretten
Ruta fikk en ny avgang fra Lillehammer og en fra Tretten fra 20. august. I tillegg kjørte 
ruta to avganger mellom Lillehammer og Fåberg Menighetshus på hverdager og fire 
på lørdager i perioden 14. mai til 14. november mens Brunlaugbrua var stengt. Fåberg 
Menighetshus hadde i perioden 352 påstigninger. Imidlertid har holdeplass Brunlaug-
bakken en solid økning i påstigninger i samme periode fra 514 i 2017 til 4 167 i 2018.

Økningen i antall passasjerer har vært på 12,6 % fra 90 374 reisende i 2017 til 101 722 
passasjerer i 2018.

I vintersesongen er skibussen mellom Lillehammer og Hafjell et viktig tilbud for lokal-
befolkningen og tilreisende. I samarbeid med reiselivet tilpasses rutetilbudet i perioden 
medio desember til og med påske for skiløperen. Det kjøres da timesfrekvens på 
formiddag og ettermiddag. 
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Opplandstrafikk har også, sammen med hotellene i Øyer og Hafjell, utvidet tilbudet 
på linje 245, Hunderfossen-Hafjell-Pellestova. Det er nå mulig å komme seg til og fra 
Pellestova fra Lillehammer ved å bruke linje 242 og 245.

Linje 260 Nordseter og linje 262 Sjusjøen
Også i 2018 har det blitt lagt vekt på at rutene til Nordseter og Sjusjøen skal korrespon-
dere best mulig med tog. Turister, lokale skiløpere og turgåere er hovedmålgrupper. 
Dette gjør at tilbudet utvides spesielt på vinter og noe på sommer, mens det vår og 
høst kun kjøres et minimumstilbud tilpasset skole. 

Utviklingen for begge linjer er fortsatt positiv. Linje 260 opplevde en økning i antall 
passasjerer på 6,5 %, fra 14 028  til 14 945 passasjerer og for linje 262, 3,8 %, fra 17 950 
til 18 627 passasjerer.  

Skibussen mellom Lillehammer og Sjusjøen har hatt god trafikk i mange år. Fra 2015 har 
destinasjon Sjusjøen vært en god samarbeidspartner og markedsfører av busstilbudet.
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Sommerbussen til Hunderfossen 
Sommerbussen til Hunderfossen kjøres mellom Lillehammer og Hunderfossen Eventyr-
park, via Hafjell alpinsenter. Hovedmålgruppen er ansatte, men det er også avganger 
som er satt opp for gjester. Etter en nedgang i antall reisende i 2017 hadde vi en økning 
på 9 % i 2018. I alt 7 756 passasjerer har benyttet tilbudet. Hunderfossen Eventyrpark 
og Visit Lillehammer er med og finansierer tilbudet.

Bestillingsruter
I Lillehammerregionen ble det gjort svært få endringer i tilbudet av bestillingsruter i 
2018. Følgende bestillingsruter kjøres i Lillehammerregionen:

• Lillehammer 

• Saksumdal

• Vingrom

• Øyer 

• Gausdal 

Infrastrukturtiltak 
Det er gjort tilpasninger og oppgraderinger på bussholdeplasser ved Fjerdum skole i 
Gausdal og ved Jørstadmoen skole i Lillehammer. I mai ble det testet ut kantstopp ved 
Nordre Park som erstatning for holdeplass Fåberggata/Løkkegata Nord, som del av 
arbeidet med reguleringsplan for området.

Driftsutfordringer
Det var noen utfordringer også i Lillehammer-området på grunn av varierende føre- 
forhold. Regn i Lillehammer og snø i høyden. Dette gjorde at avganger måtte innstilles 
og det ble en del forsinkelser i perioder.

Fredrik Collets vei var stengt stort sett i hele 2017 på grunn av arbeid med vann og 
avløp. I hele stengeperioden og fram til høst 2018 har linje 2 blitt lagt om til å kjøre 
Hamarvegen tur og retur. Linje 8 har også vært berørt og kjørt alternativ trase. Fra og 
med høst 2018 har begge linjer fått tilbake sin opprinnelige trase.

Reparasjon av Brunlaugbrua påvirket i stor grad bybuss 1, i tillegg til enkelte skoleruter 
som normalt bruker brua. I samarbeid med transportør ble imidlertid dette løst på en 
svært god måte, selv om mange fra Fåberg var svært misfornøyd med kompensasjonen 
som ble tilrettelagt.
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4.3 Hadeland
Hadelandsregionen består av kommunene Jevnaker, Lunner og Gran, men berører også 
Hakadal i Akershus og Buskerud rundt Hønefoss by. 

Nytt rutetilbud på Hadeland og Land
Sommeren 2018 ble nytt anbud igangsatt med forsterket og forbedret rutetilbud.  
Ny transportør ble Trønderbilene.
 

Det var offisiell åpning av det nye rutetilbudet for Hadeland og Land på Hadeland  
videregående skole 19.6.2018. Det var leder for samferdsels- og trafikksikkerhets- 
komiteen i Oppland fylkeskommune, Anne Elisabeth Thoresen, som klippet snora og 
erklærte den nye bussavtalen for åpnet. Det nye rutetilbudet var et nytt kvalitetsløft for 
regionen og et nytt busstilbud til Oslo Lufthavn som ble markedsført:

• Linje 152: Ny busslinje mellom Hadeland og Oslo Lufthavn. Syv avganger på hverdag 
og fire avganger i helgen. 

• Linje 703: Vi utvidet med flere kveldsavganger og et bedre lørdagstilbud på linje 703, 
som går mellom Brandbu og Harestua. 

• Linje 153: Vi opprettholdt pendleravgangene på linje 153 Landekspressen. 

Willy Westhagen, Anne Thoresen og Harald Tydal erklærte det nye busstilbudet for åpnet.
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Markedssamarbeid av kollektivtilbudet Hadeland–Oslo
Det ble vedtatt i Fylkesutvalget den 17.4.2018 sak 35/18 Kollektivtilbud Hadeland-Oslo 
at det i samarbeid med Hadelandskommunene, måtte settes i gang et markedsførings- 
arbeid av kollektivtilbudet mellom Hadeland og Oslo. Mandatet var først og fremst å se 
på de tre pendleravgangene om morgenen og ettermiddagen til og fra Oslo.

I den forbindelse tok Opplandstrafikk, sammen med kommunene, initiativ til å etablere 
en markedsgruppe for å se på aktuelle markedstiltak for kollektivtilbudet mellom  
Hadeland og Oslo. Dette for å sikre lokal tilhørighet og kompetanse, og for å få skape 
en målrettet markedsføring for å få flere til å benytte seg av busstilbudet. 

Markedsgruppen, bestående 
av politikere, transportør og 
pendlere, har samarbeidet 
godt og er et nyttig nettverk for 
å skap en felles mobilisering 
for å få flere pendlere til å reise 
med Landekspressen til og fra 
Oslo. Eksempler på markeds- 
aktiviteter:

• Dekor på buss

• Annonsering

• Skjermer på buss

Eksempel på annonse for det nye busstilbudet til Oslo Lufthavn.

Fra venstre: Mona Engh, Anne Thoresen, Ole Martin Bergman, 
Helge Tryggseth, Stian Hestø og Emilie Helgesen Grud.

Evalueringen av kollektivtilbudet Hadeland-Oslo viser en positiv trafikkutvikling på 
de fleste av avgangene fra juli 2018 tildesember 2018. Dette viser at arbeidet har gitt 
resultater og at flere benytter seg av tilbudet.
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Figur 16: Antall passasjerer Hadeland 

Statistikken viser en nedgang i antall reiser på Hadeland med -3 %. Antall reisende i 
2017 var 210 725 og 205 211 i 2018.

  

Randsfjordferja
Oppland fylkeskommune fikk i 2010 ansvar for ferja som 
trafikkerer Randsfjorden mellom Horn og Tangen. Målsettingen 
er å innlemme denne som en del av det totale kollektivtilbudet 
på Hadeland og det jobbes med å forbedre korrespondanser, 
spesielt til Landekspressen. Rutetider er søkbare på alle reise- 
planleggere og det er utarbeidet egen rutetabell for ferja. 
Randsfjordferja hadde 41 637 reiser i 2018, noe som er en 
nedgang på 10 % fra 2017.

Driftsutfordringer
Gjennom året 2018 har det kun vært mindre driftsutfordringer i dette området.
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4.4 Valdres 
Valdresregionen består av kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre 
Slidre, Vang og Etnedal.  

Det var en nedgang i antall reiser i Valdresregionen fra 101 168 i 2017 til 85 049 i 2018.  
Rutetilbudet har vært tilnærmet uendret i 2018 bortsett fra noen tilpasninger på linje 
602 mellom Fagernes og Beitostølen/Gjendesheim fra juli.

Figur 17: Antall reiser Valdres

 

Linje 601 Leira-Fagernes
Det har ikke vært endringer i ruteopplegget i 2018. Det har vært en nedgang i antall 
reiser fra 31 093 i 2017 til 29 164 i 2018. 

Bestillings- og serviceruter 
I Nord-Aurdal ble det kjørt servicerute på ulike dager med betjening av Fagernes og 
omegn. Bestillingsruta i Sør-Aurdal kommune kjøres i forbindelse med Valdreseks-
pressen. I tillegg ble det kjørt bestillingstransport i forbindelse med skoletransporten i 
Sør-Aurdal og Etnedal, samt i Vang.

I Etnedal blir det kjørt bestillingsrute på tirsdager til Fagernes. På skoledager kjøres det 
bestillingsrute fra Etnedal til Tonsåsen i korrespondanse med buss til Dokka. Dette gir et 
helårlig transporttilbud da det kjøres buss på strekningen ved skolefri.
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Tabell 18: Bestillings- og serviceruter i Valdres

Kommune Rute 2016 2017 2018

Nord-Aurdal Heltidsbil Nord-Aurdal  4 667  4 451  3 743 
Lenningen 32  36 
Flybuss Beitostølen - Leirin 99
Fagernes - Leirin/Vaset  97  17 

Sør-Aurdal Hedalen - Nes i Ådal, korr med VX   254  259  464 
Vang Servicerute Vang  225  359  314 
Etnedal Etnedal rutebilstasjon  65  249 

 5 374  5 105  4 538 

Driftsutfordringer
Det har vært enkelte driftsutfordringer, blant annet i forbindelse asfaltarbeider, som 
har medført forsinkelser.
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4.5 Nord-Gudbrandsdal
Region Nord-Gudbrandsdal består av kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå  
og Sel.

Regionruter
Totalt var det en nedgang i Nord-Gudbrandsdalen, fra 78 600 reiser i 2017 til 77 229 
reiser i 2018. Bestillingsrute mellom Otta og Heidal ble også videreført i 2018.

Det ble noen rutemessige endringer i Skjåk i forbindelse med at Nordberg og Marlo 
skoler ble nedlagt fra høsten 2018 og alle elever ble samlet i nye Skjåk barne- og  
ungdomsskole.

Figur 19: Antall reiser Nord-Gudbrandsdal

 

Fjellruter og sommerruter 
Fjellruter ble videreført også i 2018 i Gudbrandsdalen og Valdres. Fjellruter er et ut- 
videt busstilbud om sommeren til viktige destinasjoner i fjellet. Vi har samarbeidet med 
reiselivet og transportører for å få til et helhetlig busstilbud til og fra Jotunheimen og 
Rondane. Det ble markedsført med plakater på busser, annonser på infotainment- 
skjermer, i reiselivsmagasinet Fjell i Gudbrandsdalen og Valdresguiden. I tillegg annon-
serte vi via DNT sine nettsider og Ut.no og det ble distribuert brosjyre med rutetider til 
reiselivet i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres. 

Driftsutfordringer
Gjennom året 2018 har det kun vært mindre driftsutfordringer i dette området. I oktober 
var det flom i Ottadalen, hvor spesielt Skjåk ble hardt rammet. I forbindelse med dette 
ble kollektivtrafikken berørt kun en kort periode, bortsett fra at Marlo bru i Skjåk ble 
stengt og fortsatt er stengt inntil utbedring er foretatt. Stenging av denne medfører 
omkjøring for noen ruteavganger.
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4.6 Midt-Gudbrandsdal
Region Midt-Gudbrandsdal består av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. 
Totalt var det en oppgang i Midt-Gudbrandsdalen, fra 23 440 reiser i 2017 til 25 680 
reiser i 2018. 

Fra høst 2018 ble ruteavgang fra Skåbu til Lillehammer og retur på linje 200 innstilt.
Dette på bakgrunn av få påstigninger i Espedalen over en lengre periode. Som erstat-
ning for dette ble rutetilbudet på linje 409 mellom Vinstra og Skåbu styrket. Her ble nye 
avganger tilpasset korrespondanse med linje 142 til/fra Lillehammer, samt togavganger 
til/fra Oslo/Trondheim. I turistsesongen på Dalseter og Ruten ble noen avganger for-
lenget dit. Det ble videre fra samme tidspunkt etablert bestillingsrute med drosje fra 
Dalseter til Forseth.

Figur 20: Antall reiser Midt-Gudbrandsdal 

 

Bestillingsrute
Bestillingsrutene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ble videreført uendret gjennom 
2018. 
 

Driftsutfordringer
Det har ikke vært noen driftsutfordringer av betydning i Midt-Gudbrandsdal gjennom 
2018.
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4.7 Langruter

Linje 136 Lillehammer – Dokka
Det er ikke foretatt endringer i rutetilbudet dette året. Linje 136 har en nedgang på  
12 % fra 2017 til 2018, det tilsvarer 2181 passasjerreiser.

Linje 135 Fagernes – Dokka – Gjøvik
Ruta fikk en ny avgang i hver retning på lørdager fra 20. juni.  Ruta har hatt en nedgang 
på 12 % i 2018, det vil si redusert antall reisende fra 62 364 i 2017 til 54 871 i 2018.

Linje 152 Dokka – Gran – Lunner – Oslo Lufthavn
Linje 152 ble etablert sommeren 2018 i forbindelse med oppstart av nytt anbud på 
Hadeland. Den har syv avganger på hverdag og fire avganger på helg, og kjøres i korre-
spondanse med tog på Gran stasjon og linje 153 Landekspressen. Det har vært fraktet  
5 302 passasjerreiser i løpet av 2018.

Linje 153 Dokka – Hov – Brandbu – Oslo
Landekspressen har store rutemessige endringer fra sommeren 2018. En del av  
produksjonen er overført til linje 152 samt noe nedleggelse av rutetilbud. Totalt en 
nedgang på 17 %, som tilsvarer 11 784 passasjerer. Dette må ses i sammenheng med 
opprettelse av linje 152 og nedleggelse av enkelte avganger. Ved sammenligning av 
avganger som har vært kjørt likt i 2017 og 2018 er det en nedgang på 2 %.

Linje 142 Bismo – Lillehammer
Det er ikke foretatt endringer i rutetilbudet dette året. For linje 142 har det vært en 
liten økning i antall reiser fra 50 729 i 2017 til 51 099 i 2018. 

Linje 150 Hønefoss – Gjøvik – Lillehammer
Fra sommeren 2018 ble trase endret og Hønefoss stasjon ble ubetjent på grunn av 
framkommelighet på stasjonen som ikke har egnet snuplass for buss, og lave passasjer-
tall. Linje 150 har hatt en nedgang på 1 %, som tilsvarer 427 passasjerer.

Linje 151 Gjøvik – Lillehammer
Fra høsten 2018 ble rutetilbudet forbedret med en ekstra avgang hver vei kl. 23.15 på 
hverdager. I tillegg fikk vi to ekstra kveldsavganger hver vei både lørdag og søndag. Ruta 
har gjennom hele 2018 hatt økning i antall reiser på 3,1 %. I antall reiser var økningen 
fra 194 690 i 2017 til 200 786 i 2018. Økningen siden august har vært på 4,6 % der 
oktober og november var spesielt gode. I november ble det innført kollektivsignal på 
holdeplass Redalen som så langt har fungert som ønsket.
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Linje 171 Ekspressbuss Gjøvik – Hamar
Linje 171 Ekspressbuss Gjøvik-Hamar er et samarbeidsprosjekt mellom Opplands- 
trafikk og Hedmark Trafikk som ble etablert høsten 2016. Det er to avganger fra hver by 
på morgen og to avganger på ettermiddag.

Ruta hadde fra januar til juli en negativ trafikkutvikling med en reduksjon i antall  
reisende på 14,8 %. Fra august kan det se ut som at trenden er snudd, og ruta har i 
denne perioden en økning i antall reisende på 11,5 %. Gjennom året har ruta mistet 
329 reisende siden 2017, en reduksjon på 3,4 %.

På grunn av omfattende veiarbeid på stort sett hele strekningen mellom Moelv og 
Hamar, får ruta ved inngangen til 2019 justerte avgangstider.

Figur 21: Fordeling og utvikling langruter

 

4.8 Kommersielle ruter i Oppland
Det er i dag åtte kommersielle ruter som kjører gjennom Oppland. Dette er ruter som 
kjøres av Nettbuss ekspress, Norway Bussekspress og Askeladden Reiser.

• NX15 Gjøvik-Oslo

• NX146 Oslo-Otta-Måløy/Ulsteinvik

• NW431 Fjordekspressen Bergen-Otta-Trondheim

• NW160 Oslo-Fagernes-Årdalstangen (Sogndal)

• NW161 Oslo-Fagernes-Beitostølen

• NW163 Oslo-Oslo Lufthavn-Fagernes 

• NW162 Lillehammer-Gjøvik-Fagernes-Bergen

• Flybussen Hønefoss-Lunner-Oslo Lufthavn
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For Opplandstrafikk er beredskapsarbeidet delt i to hovedelementer:

• Planarbeid, opplæring og øvelse

• Operativt beredskapsarbeid 

5.1 Hendelser
I 2018 har det vært 15 hendelser og ulykker i den daglige rutetrafikken. 

Det har også i 2018 vært flere dager i fylket med underkjølt regn og vanskelige kjøre- 
forhold. Dette førte til store forsinkelser og enkelte innstilte avganger. 

Bussen på linje 300 på tur til Kapp kjørte ut av vegen den 22. januar, det var 10  
skolebarn og sjåfør i bussen. Ingen ble skadd i ulykken.

Linje 703 Brandbu – Harestua, frontkolliderte med en personbil ved Gran. Det var fire 
passasjerer om bord i bussen, disse ble kjørt til legevakt og sykehus.   

Fra ulykke på linje 300 Kapp-Gjøvik.

Fra ulykke på linje 703 Brandbu-Harestua.
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Skoleskyss6
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Skoleskyssen er en primæroppgave for Opplandstrafikk, og er hjemlet i opplærings- 
loven. Skoleskyssen utgjør for mange elever en vesentlig del av skoledagen, og for 
Opplandstrafikk er det en målsetting å tilrettelegge en skoleskyss som er trygg, sikker 
og trivelig.  Barnets beste, jf. FNs barnekonvensjon, og trafikksikkerhet er førende.

Opplandstrafikk og kommunene samarbeider godt om skoleskyssen. Det er en god 
balansegang for å få til et skyssopplegg som imøtekommer både skolenes hverdag og 
behov og Opplandstrafikk sitt ønske om en rasjonell, effektiv og økonomisk skoleskyss. 

6.1 Forvaltning i skoleskyssen
I hovedsak er rolle- og ansvarsfordelingen mellom kommunene og Opplandstrafikk, at 
kommunene bestiller skoleskyss og Opplandstrafikk planlegger og tilrettelegger skole-
skyssen. Dette gjelder også vedtakenes form og innhold i skoleskyssen. 

Håndbok for skoleskyssen i grunnskolen fungerer godt både som et oppslagsverk og 
«retningsgiver» for skoleskyssen. Det har vært nødvendig med enkelte presiseringer.

Skoleskyss må også ses i lys av forvaltningslovens bestemmelser. Informasjon til fore-
satte, skoler og kommuner er viktig. 

Det har blitt en klarere oppgave- og ansvarsfordeling i skoleskyssen. Skoleskyssplan- 
legger «eier» saken fra planlegging til gjennomføring av skoleskyssen. 

Det er forholdsvis få klagesaker i skoleskyssen. De fleste klagene kommer fra foreldre 
og foresatt og gjelder skyssopplegget ved delt bopel. Det kan være lang reisetid, trafikk- 
farlig vei til holdeplass, eller bytte av skyssmiddel. Barna har ikke forutsetning til å 
håndtere skyssopplegget. Klagesakene løses stort sett i dialog. I de tilfeller hvor man 
ikke kommer til enighet, går saken til Fylkesmannen til endelig avgjørelse jf. opplærings- 
loven § 15-2. 

6.2 Skoleskyss for elever i grunnskolen og  
videregående skole
Det er gjennomført skyssmøter med transportører og skolekontorer i de fleste  
kommuner. Disse møtene er gjennomført på en god måte, med aktiv deltakelse fra 
alle involverte. Gjennom skoleåret har det vært tett dialog og godt samarbeid for å 
løse de ulike problemstillinger knyttet til skoleskyssen. Kommunene utgjør «førstelinje- 
tjenesten», både i relasjon til skoler og foreldre/foresatte. 
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Skoleskyssplanleggingen utføres i Skyssweb av skoleskyssplanleggerne. Skoleskyss- 
ansvarlige i kommunene registrerer detaljert grunnlag på elevene i systemet og det  
jobbes derfor kontinuerlig med opplæring og oppfølging for å sikre god og effektiv  
bruk av Skyssweb.

MinSkyss er videreutviklet i 2018, og gjelder for elever i den videregående skolen. Alle 
elever må søke om skoleskyss. Det er utviklet en nettportal, og hver søknad går direkte 
til skoleskyssplanlegger. Fortsatt er mange elever sene med å melde inn skyssbehovet, 
og det sendes ut purring fra Opplandstrafikk. Dette til tross for stadig informasjon.

Alle skysskortene for skoleåret 2018/2019 var klare til bruk 14 dager etter skolestart. 
Bruken av skysskortene blir stadig bedre. Det er viktig at elevene bruker skysskortene, 
da dette gir et godt grunnlag for planlegging og dimensjonering av vognmateriell i 
skoleskyssen. 

Skoleskyss i Gjøvikregionen
I dette skoleåret har flere som i fjor kjørte drosje mot Bøverbru skole fått tilbake buss. 
Ellers i regionen har det ikke vært skoleendringer og trafikken har gått som normalt. 
Det ser ut som flere får skyss under delt bopel, men de helt store endringene er det 
ikke. Det har vært noe mer kjøring med drosje fra Skreia ungdomsskole grunnet  
manglende buss på strekningen. Skolekjøringen i Gjøvik har stort sett forløpt uten store 
problemer. Felles i regionen er krav fra foresatte om at barna ikke kan bytte transport-
middel. Dette gjelder særlig for de minste elevene, men vi får krav også helt opp til 
ungdomsskoleelever om at det ikke kan byttes. Kjøring til private grunnskoler viser seg  
i mange tilfeller å være ressurskrevende.

Skoleskyss i Lillehammerregionen
I Gausdal kommune har det vært ombygging på Fjerdum skole, slik at elevene har  
flyttet til Engjom skole. Dette medførte tre ekstra busser til og fra skolen, i tillegg til 
noen ekstra drosjer. Det har vært god planlegging og informasjon til kommune og fore-
satte, og endringen har gått over all forventning. I Lillehammer kommune ble Saksheim 
skole nedlagt og elevene ble fordelt på følgende skoler; Vingrom skole og Vingar skole.

I Lillehammer kommune ble Buvollen skole nedlagt. Elevene har fått Jørstadmoen skole 
som sin nærskole. De fleste elevene reiser med buss, men noen har fått tilpasset drosje 
på grunn av kryssing av Gausdalsvegen. Jørstadmoen skole har også fått en ny og fin 
holdeplass.

I Gausdal kommune ble Engjom skole nedlagt. Elevene har fått Fjerdum skole som sin 
nærskole. Hele skolen er ombygd og var innflyttingsklar i august. I forbindelse med 
skoleskyssen har det vært store ruteendringer. I forbindelse med endringen har det 
vært god informasjon til kommune og foresatte. Fjerdrum skole har også fått helt ny 
holdeplass.
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Skoleskyss i Midt-Gudbrandsdalen
Det har ikke vært noen skolestrukturendringer i Midt-Gudbrandsdalen i 2018. Det ble 
gjennomført skyssmøter med Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Skoleskyss i Nord-Gudbrandsdalen
I Nord-Gudbrandsdalen har det ikke vært gjennomført skyssmøter med Lesja og Lom  
kommuner, men tett oppfølging på telefon og e-post. For Skjåk, Vågå, Dovre og Sel  
ble det gjennomført skyssmøter.

Vi har imidlertid hatt ekstra møter med Skjåk kommune i forbindelse med åpning av ny 
samlet skole, Skjåk barne- og ungdomsskole fra høsten 2018.

Skoleskyss i Hadelandsregionen
Hadeland har fått ny bussoperatør og Trønderbilene har tatt over skolekjøringen i hele 
regionen. Stort sett har dette gått greit med unntak av litt problemer i oppstarten. 
På Jevnaker skole har 5.-7. trinn blitt flyttet til Bergerbakken skole og ruter har blitt 
endret som følge av dette. Enkelte elever i Gran har mistet rett til skyss etter at trafikk- 
forholdene ble betydelig endret etter omlegging av RV4.

Skoleskyss i Valdres
Elevene ved Nord-Aurdal ungdomsskole har også i 2018 hatt skolested på Røn skole 
i Vestre Slidre. Høsten 2018 har vi hatt ny gjennomgang av ruter og skoleskyssplan-
legging i forbindelse med åpningen av ny Nord-Aurdal ungdomsskole 3. januar 2019. 
Samarbeidet med Nord-Aurdal kommune i byggeperioden har vært veldig bra. 

Det ble ikke gjennomført skyssmøter med Etnedal og Vang kommuner, men vi hadde 
møter med Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.



42

Tabell 22: Antall skysselever 

Skoleår 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Grunnskoleelever  9 116  9 129  8 986  8 787 
Videregående elever  4 642  4 381  4 255  4 164 

 
 

6.3 Endringer i behovene
Det har vært liten nedgang i antall elever i grunnskolen med skoleskyss fra foregående 
år. Det har vært dialog med kommunene om skolestruktur, og hvilke konsekvenser 
dette vil ha for skoleskyssen.

Antall elever med skoleskyss i videregående skole hadde en nedgang. Også her vil 
eventuell flytting av utdanningstilbud resultere i svært lang reisevei for enkelte elever. 
Fylkeskommunen kan selv avgjøre om elevene skal få et tilrettelagt skysstilbud, eller full 
skyssgodtgjørelse. I all hovedsak tilrettelegges skyssen i tilknytning til det eksisterende 
kollektivtilbudet. 

Oppland har en høy andel skysselever. Dette skyldes at Oppland har få byer, spredd 
bosetting og en skolestruktur i kommunene som utløser skyss.

Enkelte elever har skyss til to bopeler, delt bopel. Skyssopplegget kan i noen av disse 
tilfellene være ressurskrevende. Det må settes opp drosjer der det ikke er noe kollek-
tivtilbud, eller at bruk av kollektivtilbudet medfører svært lang reisetid. 

Vi erfarer også en økning av søknader om skyss for elever med spesielle behov,  
spesialskyss. Dette kan være elever som ikke kan benytte det ordinære kollektiv- 
tilbudet, av psykiske eller fysiske årsaker. Vi ser her en økning, spesielt av elever i  
videregående skole.

6.4 Sikker skoleskyss og bruk av setebelte
I Oppland har 100 % av bussene som benyttes til skoleskyss setebelter. Fortsatt er det 
en del elever som ikke benytter beltene under transporten. Opplæring i bruk av belter 
er viktig. Opplandstrafikk har veiledere på bussene som følger opp både sjåfører og 
elevene i bruken av belter. Ved skolestart gikk det brev til alle foreldre om å lære barna 
å bruke setebelte i bussen. 

Opplandstrafikk planlegger med at alle elever skal ha sitteplass. Sikker skoleskyss 
gjelder ikke bare bruk av setebelter. Det omhandler også sjåførens kjørestil og møtet 
med elevene.
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Sikker skoleskyss er en prioritert oppgave, og følges kontinuerlig opp. Ansatte med 
ansvar for skoleskyssen har vært med i transporten for å observere og registrere sikker-
heten i skoleskyssen.

Komite for samferdsel og trafikksikkerhet vedtok å endre pkt. 1.2.1 andre avsnitt i 
Håndboka for grunnskoleskyssen i Oppland. Skyssgrensa på 2 og 4 km skal regnes langs 
korteste trafikksikre veg.

6.5 Skoleskyss med drosje
Elever som får skoleskyss med drosje er elever som bor i utkantstrøk uten buss- 
forbindelse, har farlig skolevei eller har behov for spesialskyss. Kommunene blir  
fakturert for de elevene som har kommunale vedtak. For 2018 utgjorde dette 7,4  
mill. kr. Total kostnad på drosje, turbiler og skysstilskudd i 2018 var 74,7 mill. kr.

Tabell 23: Antall skysselever og kostnader med drosje 

Tall i tusen kroner 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Endring

 Elever grunnskole  2 171  2 140  2 157 0,8 %
 Elever videregående skole  397  381  348 -8,7 %
 Totalt  2 568  2 521  2 505 -0,6 %
 Inntekt kommunale vedtak  5 761  6 045  7 384 22,2 %
 Kostnad  67 700  73 280  74 696 1,9 %

 Elevantallet er for skoleåret og kostnaden for kalenderåret.

Elevantallet har gått litt ned, men kostnaden går opp. Årsaken til dette er elever med 
spesialskyss som ikke kan samordnes, kommunale vedtak og delt bopel som kjører i 
motsatt retning av andre elever og i tillegg har lang reisevei.

Opplandstrafikk formidler skoleskyss til drosjesentraler i 26 kommuner. Transporten i 
fire av disse kommunene blir planlagt av Opplandstrafikk, resterende kommuner blir 
planlagt av den enkelte transportør.

Det har vært minimalt med driftsutfordringer i 2018 utover at kapasiteten i noen  
områder på gitte tidspunkt kan være for liten. 
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og løyver7
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Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud  
til personer som på grunn av forflytningshemming har store vanskeligheter med å 
benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer 
som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et 
så aktivt liv som mulig. 

7.1 Administrativt system for TT-ordningen
Opplandstrafikk har et samarbeid med Rogaland Taxi om et administrativt system 
(TT-web) for TT-ordningen. Alle kommunene er knyttet til systemet, og fordeler midler 
til den enkelte TT-bruker og melder inn og ut TT-brukere. Kommunene får daglig en 
oppdatert oversikt over det totale forbruket til den enkelte TT-bruker, samt kommunens 
totale TT-forbruk.

7.2 Erfaringer
Totalt er det fortsatt et underforbruk av TT-midler i 2018 på kr 1 110 867. Inntil 10 % av 
tildelt ramme kan overføres kommunene det påfølgende året. Med TT-weben, og økt 
oversikt i kommunene, er det grunn til å anta at forholdet mellom budsjett og forbruk 
blir jevnere.

Antall TT-turer med drosje øker fra år til år. Dette kan være et resultat av at det er en 
klarere prioritering av TT-brukere, samt at tildelingen er i større grad behovsprøvd.

Godkjente TT-brukere kan reise gratis på bussen i regi av Opplandstrafikk. I 2018 har 
det vært registrert 35 000 TT-reiser på buss. Dette er et høyt antall i forhold til antall 
reiser med drosje, og er en økning med 10 000 bussreiser sammenlignet med 2017. 

Bussmateriellet er universelt utformet, og «terskelen» for å benytte det ordinære  
kollektivtilbudet er blitt lavere. 

Tabell 24: TT-reiser og TT-brukere

Alle tall i 1000 kr 2016 2017 2018

 Budsjett *  8 900  8 400  8 800 
 Forbruk**  8 200  8 400  8 700 
 Antall TT-brukere  2 558  2 582  2 583 
 Antall TT-reiser  43 990  44 649  45 530 
 Antall TT-reiser på buss  23 128  24 907  35 567 

* Netto tildeling eks. mva. ** Inkl. korrigert ramme eks. mva 
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7.3 Drosjeløyve
Yrkestransportlova med forskrift er styrende for utstedelse og forvaltning av løyver. 
Antall løyver og løyvehavere har gått noe ned i 2018. 

Samferdselsdepartementet sendte på høring; endringer i drosjereguleringen – opp- 
heving av behovsprøving mv. Hovedpunktene i forslaget til lov og forskriftsendring er 
blant  annet:

• Oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, tildelingskriterier og kvav om 
hovederverv for drosjeløyver.

• Gi fylkeskommunene adgang til å dele enerett for drosjetransport i kommuner med 
innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi.

• Videreføre krav om drosjeløyve, men lempe på innholdet i løyvekravet ved å fjerne 
kravet om faglig kompetanse for løyvehavere og lempe på kravet til økonomi.

• Flytte løyvemyndigheten fra fylkeskommunen til Statens vegvesen løyvemyndighet i 
Lærdal.

• Innføre fagkompetansekrav for fører av drosje.

Saken ble behandlet i Fylkesutvalget, og uttalelsen oversendt Samferdselsdepartementet.

Tildeling av drosjeløyve til Transportpartner Valdres AS i forbindelse med at de vant 
anbud av syketransport skapte diskusjon. Løyvene ble knyttet opp mot den kontrakt-
messige forpliktelse selskapet har med Sykehuset Innland om pasienttransport og 
begrenses til denne.

Tabell 25: Drosjeløyver

Drosjeløyver 2016 2017 2018

 Hovedløyver  166  161  161 
 Reserveløyver  92  88  99 
 Antall løyvehavere  143  139  140 

Kilde: Transportløyveweb per 31.12.2018

Antall løyvehavere og løyver er stabilt. Det er en økning av reserveløyver. En grunn til 
denne økningen kan være å oppfylle kontraktmessige forpliktelser, jfr. skoleskyss, der 
det ikke er grunnlag for hovedløyve. 
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7.4 Ruteløyve
Oppland fylkeskommune er løyvemyndighet etter yrkestransportlova § 6 og § 7 når 
løyvesøker har sin forretningsadresse i Oppland. I 2018 har Oppland fylkeskommune 
behandlet tre søknader om nye løyver for persontransport med motorvogn (buss) i 
rute og en søknad om dispensasjon fra yrkestransportloven for behovsprøvd løyve for 
persontransport med fartøy (båt) i rute. I tillegg har vi mottatt på høring søknad om 
fylkeskryssende bussrute fra Møre og Romsdal via Oppland til Oslo. 

I oktober sendte Samferdselsdepartementet på høring forslag til endring i lov og  
forskrift om yrkestransport. Forslaget er en tilpasning til regionreformen for å mot-
virke at regionreformen får utilsiktede virkninger for ekspressbussnæringen. Forslaget 
innebærer videre en liberalisering av ekspressbusspolitikken.

Saken ble behandlet i Fylkesutvalget, og uttalelsen oversendt Samferdselsdepartementet.
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8.1 Skysstasjoner
Skysstasjonene er viktige knutepunkt for våre bussreisende, og Opplandstrafikk tilbyr 
informasjons- og publikumstjenester og venterom ved skysstasjonene. 

2018 ble siste år med samarbeid om informasjonstjeneste ved Ringebu Skysstasjon. 
Ringebu kommune viderefører ikke sin skrankebetjening ved Ringebu skysstasjon i 
2019. 

I 2018 inngikk Opplandstrafikk samarbeider med Dokka Taxisentral om felles pause- 
rom for sjåfører. Ombyggingen kom i gang mot slutten av 2018, og bygget ferdigstilles 
i løpet av 1. kvartal 2019. Dette medførte at bussgodsekspedisjonen på Dokka har blitt 
selvbetjent, slik som tjenesten også løses på Gjøvik og Lillehammer. Per 31.12.2018 har 
vi følgende tilbud:

AVTALER MED SKYSSTASJONER

Lillehammer skysstasjon

Informasjonstjeneste og salg av busskort. Tjenesten  
leveres av Visit Lillehammer. Venterom tilbys i samarbeid 
med BaneNOR. Selvbetjent bussgodsekspedisjon og pause-
rom for bussjåfører på Lurhaugen.

Gjøvik skysstasjon

Informasjonstjeneste og salg av busskort. Tjenesten leveres 
av Gjøvikregionen Turistkontor. Venterom tilbys i samarbeid 
med BaneNOR. 

Selvbetjent bussgodsekspedisjon og servicebygg for 
bussjåfører i Parkgata 18.

Fagernes skysstasjon

Informasjonstjeneste og salg av busskort. Tjenesten leveres 
av Fagernes skysstasjon AS. Venterom tilbys. 

Bussgodsekspedisjon og pauserom for bussjåfører.

Otta skysstasjon Informasjonstjeneste og salg av busskort. Tjenesten leveres 
av Otta skysstasjon AS. Venterom tilbys.

Dokka skysstasjon Selvbetjent bussgodsekspedisjon hos Dokka Taxisentral. 

Ringebu skysstasjon Venterom tilbys i samarbeid med BaneNOR.

Brandbu bussterminal Venterom tilbys.

Lena skysstasjon Venterom tilbys.
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8.2 Knutepunkter og holdeplasser
Nedenfor vises en oversikt over Opplands ti mest benyttede knutepunkter og  
holdeplasser for ordinære reisende og skoleskyss.

Tabell 26: Ti største holdeplasser for ordinære reisende
Ti største holdeplasser for  
ordinære reisende 2016 2017 2018 Endring

Lillehammer skysstasjon  498 559  518 227  525 329 1,4 %
Gjøvik skysstasjon  361 839  386 700  387 935 0,3 %
Høgskolen i Innlandet Storhove  133 463  130 606  143 620 10,0 %
Fagernes skysstasjon*  74 558  71 857  72 817 1,3 %
Strandtorget  48 687  50 220  49 561 -1,3 %
Hunndalen  45 619  47 546  48 392 1,8 %
Lillehammer vgs Nord  40 449  45 396  45 329 -0,1 %
Søndre park Storgata  39 114  40 966  42 837 4,6 %
Sykehuset Innlandet Sverdrupsgate  29 963  33 644  42 271 25,6 %
Fahlstrøms plass  38 854  40 024  42 019 5,0 %
Sum ti største  1 311 105  1 365 186  1 400 110 2,6 %
Resten  2 271 681  2 300 665  2 323 861 1,0 %
Totalt  3 493 687  3 564 776  3 621 292 1,6 %

* Inneholder påstigninger fra JVB.

Tabell 27: Ti største skoleholdeplasser

Ti største skoleholdeplasser 2016 2017 2018 Endring

Lillehammer skysstasjon  93 907  104 260  100 161 -3,9 %
Hadeland videregående skole  72 674  79 539  81 653 2,7 %
Gjøvik skysstasjon  50 061  59 378  55 800 -6,0 %
Nord-Aurdal skole  54 067  50 925  49 591 -2,6 %
Lena skysstasjon  31 995  36 357  35 099 -3,5 %
Røn skule  3 985  13 945  28 044 101,1 %
Gausdal Arena  34 987  37 082  28 033 -24,4 %
Lunner barneskole  30 076  30 593  27 361 -10,6 %
Forsetskolene  29 465  30 126  27 146 -9,9 %
Gjøvik videregående skole  25 533  26 785  24 592 -8,2 %
Sum ti største  426 750  468 990  457 480 -2,5 %
Resten  2 137 023  2 188 103  2 112 348 -3,5 %
Totalt  2 563 773  2 657 093  2 569 828 -3,3 %
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Tabell 28: Registrert antall stoppesteder

Stoppesteder Antall 

Totalt antall stoppesteder for buss 7 000
Stopp uten markering (vinkestopp) 4 500
Markert stopp (busskilt, leskur, og/eller ruteinformasjon) 2 500

Tabell 29: Kategorisering av informasjon på holdeplasser

Informasjon på holdeplasser Antall

Holdeplasser med kun informasjonsskilt 601
Holdeplasser med informasjonsskilt og holdeplassoppslag (A3) 494
Holdeplasser med kun holdeplassoppslag (A3) 8
Holdeplasser med stor ruteinformasjon (90x60 og 60x60) 138
Holdeplasser med ruteopplysning på skjerm 49
Totalt antall holdeplasser med informasjon 1 290

 

8.3 Bussgods
Opplandstrafikk tilbyr frakt av gods med de fleste busser som kjører for Opplands- 
trafikk. I tillegg til frakt på buss, ekspederes pakker fra følgende lokasjoner: 

Tabell 30: Bussgods

Ekspedisjon 2016 2017 2018

Lurhaugen  58 335  45 090  25 350 
Gjøvik   338 326  277 870  232 610 
Fagernes   563 543  553 865  549 616 
Dokka   120 486  112 546  83 036 
Otta*
Sum salg  1 080 690 989 371 890 612

 *Håndteres av operatør.

Det totale bussgodssalget fra skysstasjonene har i 2018 hatt en nedgang på 9 %  
sammenlignet med fjoråret. Nedgangen har vært forventet med bakgrunn i endringen 
tilbudet har hatt de siste årene generelt og endringen på Dokka i 2018 spesielt. I tillegg 
til oppførte salg kommer:

• Pakker levert direkte på buss

• Egne fraktavtaler hos operatørene

• Salg av fraktmerker på Lurhaugen 

• Innlevering på Otta skysstasjon
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Selvbetjent godsterminal på Dokka 
Fra og med 1.5.2018 gikk ekspedisjonen på Dokka fra å være en bemannet ekspedisjon 
lokalisert hos en ekstern tilbyder, til å bli en selvbetjent løsning i Stasjonsvegen 2. Her 
ekspederer kunder og sjåfører pakkene selv ved hjelp av vårt elektroniske pakkesystem. 
Godsrommet ligger i umiddelbar nærhet til bussenes oppstillingsplass og vil i 2019 
samlokaliseres med ny løsning for pauserom for sjåfører på Dokka. 



53Opplandstrafikk – Årsrapport 2018



54

Marked og
kommunikasjon9
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9.1 Kundeløftet
Kundeløftet Enkelt - Moderne - Pålitelig skal 
speile vår ambisjon om kunders og andre 
interessenters oppfatning av Opplandstrafikk. 
Internt skal det hjelpe oss å holde riktig kurs 
og tydeliggjøre hvilke forpliktelser vi har 
overfor våre kunder. Eksternt skal det skape 
en forventning i markedet til hva merkevaren 
Opplandstrafikk kan og skal levere. 

9.2 Kundetilfredshet 
2018 var tredje året med nasjonalt kollektivbarometer i regi av Kollektivtrafikkforenin-
gen. Alle fylkene i Norge er med i målingen og Oppland er delt i tre områder; Lilleham-
mer, Gjøvik og øvrige Oppland. Resultatene leveres tertialvis. 

Kollektivbarometeret måler ulike parametere for kundetilfredshet. Hvert parameter 
har flere spørsmål og tilfredsheten måles med skalaen 0-100. I denne undersøkelsen er 
respondentene både kollektivbrukere og ikke-kollektivbrukere. 

I 2018 hadde Oppland 949 respondenter og av disse svarer 132 at de aldri kjører buss 
(161 i 2017) og 73 svarer at de kjører daglig (63 i 2017). Deler vi inn i kollektivbrukere, de 
som kjører minimum noen ganger i måneden, og ikke-kollektivbrukere, er fordelingen i 
2018, 353 mot 576 (av disse sier 444 at de kjører buss mindre enn en gang i måneden).

Tabell 31: Oppland i perioden 2016–2018 
 
 

2018
Landssnitt

2016
Oppland

2017
Oppland

2018
Oppland

2017/2018
Oppland

Antall respondenter 16 773 918 936 949 13 
Kollektivtilbudet 51 50 51 51 0
Punktlighet 70 79 80 72 -8
Informasjon 47 47 47 48 1
Personalets opptreden 75 81 82 77 -5
Trygghet og sikkerhet 82 84 83 82 -1
Komfort 71 75 75 75 0
Kollektivtrafikkens rolle 
i samfunnet 86 86 85 84 -1

Valuta for pengene 39 40 37 40 3
Lojalitet 56 58 56 60 4
Befolkningstilfredshet 47 47 48 49 1
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Etter tre års måling ser vi at tallene for Oppland er gode og stabile. Fra 2017 til 2018 er 
det størst økning i lojalitet (fra 37 til 40) og størst tilbakegang på punktlighet (fra 80 til 72).

Oppland scorer godt på landsbasis på alle parametre. Det eneste parameteret vi scorer 
lavere på er kollektivtrafikkens rolle i samfunnet. 

Deler vi Oppland i tre og tar ut tallene for Lillehammer og Gjøvik, scorer begge region- 
ene fortsatt bra, selv om tallene går ned fra 2017. 

Tabell 32: Lillehammer og Gjøvik 2016–2018

 Lillehammer Gjøvik

 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Antall respondenter 261 263 314 157 177 164
Kollektivtilbudet 66 66 66 62 66 61
Punktlighet 75 77 67 82 86 74
Informasjon 51 54 53 51 57 53
Personalets  
opptreden 76 76 65 79 80 78

Trygghet og  
sikkerhet 85 82 80 82 86 85

Komfort 79 79 77 74 76 73
Kollektivtrafikkens 
rolle i samfunnet 87 87 86 84 88 87

Valuta for pengene 42 38 41 38 36 35
Lojalitet 69 64 61 58 57 61
Befolknings- 
tilfredshet 63 63 62 59 60 57

Sammenligner vi byene scorer Gjøvik fortsatt best på de fleste parameterne i 2018, 
med unntak av på kollektivtilbud, komfort og befolkningstilfredshet. Begge byene scorer 
fortsatt bra sammenlignet med landsgjennomsnittet. Øvrige Oppland med sine 417 
respondenter har best score på personalets opptreden.

Lillehammer går ned på alt uten kollektivtilbudet, som holder seg helt stabilt. Størst 
nedgang ser vi på viktige målepunkt, som punktlighet (fra 77 til 67) og personalets 
opptreden (fra 76 til 65). 

Gjøvik scoret svært godt i 2017 og går i år ned noe på alle parameter, med unntak av 
lojalitet. Største negative utvikling ser vi på punktlighet, ellers er forskjellene små. 
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9.3 Markedsarbeid og kampanjer 
Vi har utarbeidet en tiltaksplan for eksternkommunikasjon hvor målsettingen er å 
bygge merkevaren Opplandstrafikk gjennom en synlig og attraktiv markedsføring av 
kollektivtilbudet. Den eksterne kommunikasjonen skal bidra til flere og mer fornøyde 
kunder. I 2018 har vi hatt fokus på markedsføring av smarte reiser, så bra og rutetil- 
budet. Nedenfor vises noen av markedsføringstiltakene som er gjennomført i 2018.

Smarte reiser 
Smarte reiser er et kampanje-
konsept som har som målsetting 
å gi kunnskap om hvorfor det 
lønner seg å reise med buss og 
synliggjøre fordelene gjennom 
app-ene for billett og reise. 
Nedenfor vises eksempler på 
kampanjer for smarte reiser.

Periodebillett i billett-appen
2. mai lanserte vi salg av periodebilletter i billett- 
appen, Opplandstrafikk Billett. Denne nyheten ble 
markedsført i følgende kanaler:

• Annonsering, på nett og mobil

• Plakater og skjermer på bussene

• Facebook

• Kino

• Dekor på bakside buss 

 

Trenden viser at det er stadig flere som benytter billett-appen og salget på mobilletten 
har økt med 92,6 % fra 2017 til 2018.

Billett Reise
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Nye priser og produkter 
Første februar var det prisendring i Oppland og i tillegg ble det lansert nye periode- 
billetter:
• 24-timersbillett
• 7-dagersbillett
• Ung Voksen - erstatter student

Prisendring og de nye billettene ble markedsført i følgende kanaler:
• Nye prishefter
• Plakater og skjermer i bussene
• Annonsering 

 
Bybusskampanjer
Både i februar og i oktober kjørte vi kampanjer for bybuss Lillehammer og Gjøvik.  
Målsettingen var å synliggjøre rutetilbudet og få flere til å reise med bybussene. 
Landingssiden for kampanjen var reiseplanleggeren til Entur, for å få flere til å bruke 
reiseplanleggeren for å sjekke når bussen går. Kampanjen ble markedsført i følgende 
kanaler:
• Plakater og skjermer i bussene
• Annonsering på facebook
• Nett- og mobilannonsering 
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Entur
Opplandstrafikk har i løpet av 2018 kjørt en gradvis innføring av reise- 
planleggeren til Entur. Den nasjonale reiseplanleggeren vil i løpet av 
1. kvartal 2019 erstatte Opplandstrafikk Reise. Vi har markedsført 
Entur-appen i bunnfeltet i annonser og på holdeplasser, på Face-
book og i alt av materiell for Fjellruter. Nedenfor ser du eksempel på 
annonse for Fjellruter og hvordan vi har profilert Entur-appen.

Så bra 
Så bra er et langsiktig kulturkonsept for å bygge en positiv busskultur. Hovedmålet med 
Så bra er å få motiverte bussjåfører og fornøyde passasjerer gjennom positive tiltak.

Hovedaktiviteter i 2018 har vært:

• Så bra-uke i mars og september.

• Så bra stolpejakten.

• Så bra at du bruker setebeltet.

• Så bra at du tar bussen til jobb og studier.

• Så bra at du bruker refleks.

• Så bra at du reiser miljøvennlig, bilfri dag  
22. september.

• Så bra Hockeybussen. 

Så bra-uke 
I god Så bra-ånd ble det også i 2018 gjennomført Så bra-uker. En uke på våren og en 
uke på høsten ble satt av til enkle tiltak. 

Vårens markering var i uke 12. Ansatte fra Opplandstrafikk stod på stand på Gjøvik og 
Lillehammer skysstasjon og serverte kaffe, twist og påskeyatzy. Alle sjåførrommene og 
salgskontorene i Oppland fikk påskeegg.



60

På høsten var vi på stand på Gjøvik og Lillehammer skysstasjon og delte ut kaffe, boller 
og reflekser til passasjerer. Sjåførene fikk også besøk på sjåførrommene på Lillehammer 
og Gjøvik. Sjåførene fikk servert marsipankake og kaffe. Tilbakemeldingene var svært 
positive. Alle setter pris på litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen.
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Så bra at du bruker refleks 
Opplandstrafikk arbeider med gode bussvaner og en trygg skoleskyss. Nytt av året var 
at alle skoler i Oppland fikk refleksvester til årets 1. klassinger. I samarbeid med Trygg 
Trafikk og Unibuss, besøkte vi førsteklassingene på Jørstadmoen skole.
   

Så bra at du tar bussen 
Så bra at du tar bussen til jobben og til studiene ble også gjennomført i 2018.

I august startet Thale Andersen i Opplandstrafikk som salgskonsulent og arbeider mye 
ute for å lære folk å reise kollektivt. Sammen med Ida Landgraff Kalløkkebakken, som er 
lærling, har de besøkt utvalgte bedrifter i Oppland for å markedsføre busstilbudet. For 
å få flere til å prøve ut busstilbudet ble det også i år delt ut Innlandskort med kr 200,- i 
reisepenger. 

 

I løpet av høsten 2018 har de besøkt seks bedrifter og Høgskolen i Innlandet på Lille-
hammer og NTNU på Gjøvik. Det er delt ut 177 Innlandskort og solgt for 15 600 kroner 
hos bedriftene. På HINN og NTNU er det solgt for rundt 70 000 kroner. 
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Spørreundersøkelse 
For å følge opp bedriftene har det i etterkant av besøkene blitt sendt ut spørre- 
undersøkelse til 109 deltakere som godkjente kontakt.

• 42 svarte og av disse har:
• 30 personer tatt i bruk kortet
• 27 personer vil fortsette å bruke bussen til/fra jobb

• 89 har fylt opp igjen kortet sitt pr. 31.12.2018, med til sammen kr 153 712,-.

Antallet utdelte kort er lavere enn i 2017, men responsen i bedriftene er positiv. 

Generelle tilbakemeldinger fra respondentene går fortsatt mest på rutetilbud, som ikke 
er godt nok til å dekke behovet. De som er mest fornøyde med kampanjen er de som 
har et godt rutetilbud mellom bosted og arbeidsplass. Flere av bedriftene har blitt gode 
ambassadører for bussen og gjør en god jobb med informasjon før konsulentene kom-
mer på besøk. Gode eksempler fra 2018 er spesielt Statens Vegvesen og Skatteetaten. 

9.4 Digitale kanaler 
Digitale kommunikasjonskanaler blir stadig viktigere for kollektivtrafikken. Opplands- 
trafikks digitale økosystem består av blant annet følgende kanaler; nettsiden, Facebook, 
app for reise og billett, infotainment på busser og sanntidsskjermer på utvalgte holde-
plasser.

Nettside
Hovedkanalen for Opplandstrafikk er nettsiden www.opplandstrafikk.no. Utviklingen de 
siste årene viser at antall besøkende har vært økende. I 2018 snudde trenden med en 
liten reduksjon til nesten  1 000 000 besøk på nettsiden. Andelen av besøkende fra mobil 
og nettbrett er rundt 80 % og har vært stabil siden 2016. Vi arbeider kontinuerlig med 
oppdateringer og videreutvikling av nettsiden for å få den mest mulig kundevennlig.

Figur 33: Antall besøk på nettsiden
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Informasjonsskjermer på bussen 
Informasjonsskjermer på bussen (infotainment) er en relativt ny digital kanal for  
Opplandstrafikk. Disse skjermene er i dag på linje 150/151 som kjører mellom Lilleham-
mer og Gjøvik, bybuss Lillehammer og regionbusser i Lillehammerområdet og i Land og 
på Hadeland. På disse skjermene kombinerer vi informasjon om holdeplasser og profil- 
og kampanjebudskap. Nedenfor vises eksempel på budskap som er kjørt på infotainment- 
skjermer. Disse skjermene vil erstatte trykte plakater. I 2018 startet vi med salg av 
reklame til eksterne aktører på skjermene.

Eksempel på budskap på infotainment.
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9.5 Kundehenvendelser og ruteopplysning 
Telefonhenvendelser fra kunder mottas på tre steder; Oppland fylkeskommune sitt 
sentralbord, Opplandstrafikk og Ruteopplysningen for Oppland.  

Opplandstrafikk har Kjørekontoret Innlandet (KKIAS) som leverandør av ruteopplysnings- 
tjenester. KKIAS har også oppgaven med ruteopplysning for Hedmark. For Opplands- 
trafikk utfører de følgende oppgaver: 

• Formidle informasjon om kollektivtilbudet i fylket – ruteopplysning. 

• Saksbehandle hendelser, herunder avvik i forhold til reisegarantiordning og  
henvendelser via sosiale medier.

• Betjene Pureservice hendelsessystem og kontakt mellom transportør og bruker ved 
avvik i trafikken.

• Veilede kunder i bruk av nettside, nettbutikk og reiseplanlegger, samt mobil-appene 
«Opplandstrafikk Reise» og «Opplandstrafikk Billett».

• Sende rutetabeller per e-post eller post på forespørsel. 

Figur 34: Antall besvarte kundehenvendelser 2017/2018

Statistikken for 2018 viser en økning av Facebook-henvendelser og nedgang i telefon-
henvendelser. Antallet telefonsamtaler i 2018 var 18 735, mot 22 419 i 2017. En ned-
gang på 3 684.

0

500

1000

1500

2000

2500

Ja
nu

ar

Fe
br

ua
r

M
ar

s

Ap
ril

M
ai

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
se

m
be

r

Antall besvarte kundehenvendelser 2017 / 2018

Telefoni 2018 Telefoni 2017 Facebook 2018 Facebook2017



65Opplandstrafikk – Årsrapport 2018

9.6 Billetter og priser 

Billettpriser 
Prisnivå for billettene på Opplandstrafikk sine ruter bestemmes av Fylkestinget  
gjennom årlige budsjettvedtak. Den langsiktige prisstrategien er at prisene skal følge 
normal prisutvikling. Også for 2018 var vedtaket at prisene skulle reguleres i takt med 
rammeområdets lønns- og prisutvikling. Minsteprisen økte til kr 39,- og barn/honnør 
til kr 20,-. Det ble gjort små justeringer av priser på enkeltbilletter og periodebilletter. 
Periodebilletten 14 dager ble kuttet og erstattet av 7-dagersbillett.  Priser på bestillings-
ruter ble uendret. Barne- og ungdomsbilletten økte til kr 280,-, opp kr 10,-. Rabatt på 
mobillett (20 %) og Innlandskort med reisepenger (40 %) ble uendret.

Tabell 35: Billettpriser

Priser i kr ENKELTBILLETT 
VOKSEN

Takstsoner 2016 2017 2018
Bybuss 37 37 39
1 37 37 39
2 50 50 50
3 75 75 75
4 95 95 97
5 120 120 118
6 140 140 140
7 160 160 162
8 180 180 184
9 200 200 205
10 220 230 227
11 240 250 249
12 260 270 271
Makspris 280 290 292

PERIODEBILLETT  
VOKSEN (30 dager)

2016 2017 2018
510 520 530
510 520 530
640 650 660
900 920 940

1 130 1 150 1 180
1 360 1 390 1 420
1 590 1 620 1 660
1 820 1 860 1 900
2 050 2 090 2 150
2 280 2 330 2 390
2 280 2 330 2 390
2 280 2 330 2 390
2 280 2 330 2 390
2 280 2 330 2 390

BESTILLINGSRUTER

0-5 km 37 45 45
5-15 km 50 60 60
15-25 km 75 90 90
Over 25 km 95 120 120

BARN-/UNGDOMSBILLETT  
(30 dager)

260 270 280
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Prosjekter  
og utvikling10
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10.1 Elbuss
Det har vært stor aktivitet i elbussprosjektet i 2018. I første halvår ble det jobbet 
med konkurranse på både elbussene, grunnarbeider og ladeinfrastruktur. I slutten av 
halvåret ble det skrevet kontrakter på alle de tre områdene. 
 
De første synlige arbeidene ble gjennomført det siste halvåret. Dette er i hovedsak  
arbeider med å få på plass fundamenter for ladestasjonen. Det skal settes opp en tvilling- 
lader med to tilhørende ladebokser med kabler. Laderen har en effekt på 150 kW og vil 
bli levert av ABB. Alle grunnarbeidene til ladestasjonen ble fullført i 2018.
 
Ladeinfrastrukturen blir levert og montert i forkant av leveransen av bussene som 
kommer i første halvdel av 2019. Det er et realistisk mål om å starte den toårige testen 
før sommerferien 2019. 
 
Bakgrunnen for denne omfattende testen er at elbusser hittil kun er prøvd ut i storbyer 
med enklere klimatiske og topografiske forhold enn det vi har i Lillehammer. Disse 
utfordrende forholdene vi har i Lillehammer vil gi oss verdifull erfaring. I Lillehammer 
er det i tillegg en lavere frekvens på rutetilbudet og liten tilgang til elektrisitet ute i 
traseene.
 
Erfaringene skal i hovedsak brukes som innspill til det neste anbudet for Lillehammer 
for å finne ut om en batterielektrifisering er mulig av bybussene i Lillehammer. 
 
Profilen på disse bussene er det også jobbet med. Vi ønsker at bussene skiller seg ut fra 
de ordinære bussene og har valgt en profil med fokus på det grønne og miljøvennlige.

Egen bussdekor for elbuss.
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10.2 Hydrogen i Gjøvik
 

Opplandstrafikk har sammen med 
Gjøvik kommune startet et prosjekt for 
utviklingen av et konsept for å ta i bruk 
hydrogen som energikilde for landtrans-
port i Gjøvik by. Prosjektet skal inkludere 
muligheter for produksjon av hydrogen, 
lokalisering av hydrogenstasjon og 
kartlegge mulige aktører som grunnlag 
for en kjøretøyflåte. SINTEF bistår med 
kompetansestøtte i dette arbeidet som 
kan lede fram mot Enova-søknad i løpet 
av 2019. 12. april 2018 ble seminaret 
Gjøvik – byen for framtidas hydrogen- 
kjøretøy arrangert. Interessenter fra alle 
former for landtransport, godstransport, 
kollektivtransport og persontransport  
var samlet.

 

10.3 Assistansetjeneste på Lillehammer 
skysstasjon
I 2017 ble Lillehammer skysstasjon utpekt som 1 av 3 bussterminaler i Norge som 
skal tilby assistanse til busspassasjerer. Tjenestetilbudet startet opp 1. januar 2018  
og Opplandstrafikk inngikk avtale med Lillehammer Taxisentral som skal levere 
tjenesten. Tilbudet er gjort kjent på opplandstrafikk.no og gjennom brukerorgani- 
sasjoner. Tjenesten er gratis og er et servicetilbud for alle reisende med assistanse- 
behov. Tilbudet omfatter assistanse for funksjons-, bevegelses- og orienterings- 
hemmede busspassasjerer på Lillehammer skysstasjon. Hjelp med ordinær bagasje, 
assistanse ved kjøp av mat og drikke, billettkjøp og adkomst til og fra toalett kan 
inngå i tjenesten. Tjenesten har i løpet av 2018 vært benyttet i svært liten grad.

10.4 Internasjonale søknader og samarbeid
Opplandstrafikk har i løpet av 2018 deltatt i to søknadsprosesser i forbindelse med 
tildeling av internasjonal medfinansiering til løsninger for bestillingstransport.

Fra seminaret Gjøvik – byen for framtidas  
hydrogenkjøretøy.
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Interreg North Sea
Som en del av et konsortium på 15 aktører innen kollektivtransport fra Sverige, 
Danmark, Nederland, Tyskland, Belgia, Skottland og Norge ble det levert en søknad 
om tildeling av midler til bestillingstransport i Interregs Nordsjøprosjekt. Prosjektet 
Stronger Combined har Värmlandstrafik AB som ledende partner og er ført i pennen av 
Sweco. Opplandstrafikk søkte om midler til opprettelse av bestillingsruter i tilknytning 
til knutepunkter og stamruter i og rundt Jotunheimen. Bestillingsrutene vil rette seg 
mot fotturristmarkedet i Jotunheimen som et alternativ til privatbilisme. Søknaden ble 
godkjent i desember 2018 og prosjektet ble tildelt midler. 

Interreg Baltic Sea
Som en del av et konsortium på 13 aktører innen kollektivtransport fra Sverige, Dan-
mark, Estland, Litauen og Norge ble søknaden RESPONSE ført i pennen av Sweco, med 
Region Blekinge som ledende partner. For Opplandstrafikk sin del er det et ønske om å 
igangsette en pilot for bestillingstransport i Gjøvikregionen hvor man ønsket mulighet 
for å jobbe systematisk med forstudie, målgrupper, partnere og tilbud. Søknadene ble 
godkjent i november 2018 under forutsetning av at enkelte krav knyttet til RESPONSE 
ble oppfylt. Endelig resultat av søknad er under behandling.
 

10.5 Sjåførkompetanse 2018/19
Kompetanseheving er viktig for å sikre kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Vi ønsket 
derfor å gjennomføre en kompetansedag for og med våre fremste ambassadører – 
sjåførene. Det overordnede målet er at vi sammen skal styrke merkevaren Opplands- 
trafikk og bygge opp under vårt kundeløfte Enkelt-Moderne-Pålitelig. Sjåførene gjør 
allerede i dag en svært god jobb, men vi håper at vi gjennom dialog og kunnskapsdeling 
kan skape enda tryggere sjåfører, som resulterer i flere og mer fornøyde kunder.  
Kompetansedagen var delt i to tema; «Håndbok for kollektivreiser i Oppland» –  
kundeservice og produktkunnskap, og praktisk billettering. Første selskap ut var 
Nettbuss Gjøvik med over 70 sjåfører. Kompetansedagene avsluttes våren 2019.

Engasjerte bussjåfører på Gjøvik.
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10.6 Rute-, takst- og billettsamarbeid

Jernbanedirektoratet
Opplandstrafikk signerte torsdag 
1. november 2018 avtale om rute-, 
pris- og billettsamarbeid med  
Jernbanedirektoratet. Avtalen 
gjelder for strekningen mellom 
Lillehammer og Dombås. Partene 
har som målsetting å øke kollek-
tivtransportens andel av person-
transporten i Oppland, spesielt på 
strekningen Lillehammer-Dombås  
i Gudbrandsdalen, samt i sam- 
trafikken mellom buss og tog i 
fylket. Planlagt oppstart er i juni 
2020 når ny togoperatør for trafikk- 
pakke 2 (nord) er valgt og nytt 
rutetilbud starter opp.

Ruter
Ruter AS og Opplandstrafikk har inngått avtale om rute- og billettsamarbeid på linje 
153 Dokka-Oslo. Avtalen gjelder i første omgang for en prøveperiode frem til 31. mars 
2019, og skal evalueres i februar. Billettsamarbeidet gir Ruters kunder adgang til å reise 
med linje 153 på del av traseen som er innen Akershus og Oslo. Busslinjen vil primært 
være et supplement til Ruters kunder som reiser til/fra nedre Nittedal og inn til Oslo. 
 

Eksempler på annonser på Facebook.  

Hanne Bertnes Norli og Eirik Strand signerer avtale.
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10.7 Omprofilering av bussmateriell

 
Som en del av prøveprosjektet med salg av reklameplass på buss ble alle bussene til 
Opplandstrafikk omprofilert sommeren 2018. Den nye profilen tar utgangspunkt i den 
velkjente dekoren på Innlandskortet, og har fått en grønn, frisk farge.

Valg av leverandør
Valget med å finne en profileringsleverandør ble gjort gjennom offentlig anbud. Av de 
innkomne tilbyderne falt valget på PePe Skilt og Dekor i Fredrikstad. De har lang erfaring 
innen bil- og bussdekor, og har blant annet Østfold kollektivtrafikk i sin kundeportefølje.

223 busser
Det var i alt 223 busser som ble omprofilert, fordelt på 10 lokasjoner rundt om i fylket. 
Arbeidet skulle fortrinnsvis utføres i løpet av skoleferien, da tilgangen på parkerte 
busser er størst. De første bussene ble likevel påbegynt i slutten av april, på Lilleham-
mer med Unibuss sine 47 busser. Deretter fulgte Otta (29 stk.), Fagernes (31 stk.), 
Vinstra (12 stk.), Jaren (8 stk.), Ringebu (12 stk.), Etnedal (7 stk.), Dokka (6 stk.) og Lesja 
(10 stk.). Siste profileringssted var Nettbuss på Gjøvik med 61 busser. Samtlige busser 
ble ferdig profilert innen skolestart.

Omfattende prosjekt
Omprofileringen var et omfattende prosjekt, men takket være en leverandør som holdt 
en stødig hånd på prosjektet fra første stund, opplevde vi svært få utfordringer under- 
veis. Leverandøren hadde kontakten mot transportørene og avtalte monteringstids- 
punkt med dem direkte. De benyttet et team som fortrinnsvis tok seg av monteringen i 
distriktene, og et annet team som tok omprofileringen på Lillehammer og Gjøvik. 

Busser i Land og på Hadeland inngikk ikke i omprofileringsprosjektet da nytt anbud ble 
igangsatt her 25. juni. Alle de ca. 60 bussene her ble levert ferdig dekort i ny profil fra 
fabrikken.

Ny dekor på bussene.
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10.8 Reklame på buss
Prøveprosjektet med Reklame på buss ble for alvor sparket i gang i starten av 2018.  
Da hadde vi på forhånd definert hvilke flater det skulle selges reklame på, satt pris-
strukturen og gjort en rammeavtale med en profileringsleverandør. Status for 2018 ble 
syv salg av utvendig reklame, og fem salg av innvendig reklame (Infotainment).

Først ute på Gjøvik
Første kunde ble Vitensenteret Innlandet på Gjøvik, som ønsket en hel bakside på 
én bybuss og én ringrute. Reklamen ble satt på i midten av mars, og de synes det var 
ekstra morsomt at de var første kunde som signerte kontrakt med Opplandstrafikk. 
«Vi synes det blir veldig artig å prøve ut denne markedsføringskanalen nå i vår og 
sommer», sier Hanne Røstøen ved Vitensenteret Innlandet. «Vi har valgt å reklamere 
for en utstilling vi har gående i perioden mars til august – Prosjekt Fantasi. Dette er en 
utstilling hvor 11 barn og unge har fått realisert sin idé av morgendagens oppfinnelse.»

Bybuss i Eidsiva bredbånd-profil
På Lillehammer var det Eidsiva bredbånd som var først ute, og i april ble en bybuss 
dekorert på den ene siden og hele baksiden, godt synlig i bybildet i Eidsiva-profil: «Buss 
som reklamekanal gir svært god eksponering hver dag til en stor andel av Lillehammers 
befolkning og profileringen bygger opp under våre salgsaktiviteter», forteller markeds-
direktør i Eidsiva bredbånd, Margareta Willman. «Budskapet blir sett flere ganger av 
samme person og får høy oppmerksomhet. I kombinasjon med våre andre mediekanaler 
gir dette oss god og positiv synlighet, og vi når også den målgruppen som ikke er digital.»

Bilde: Eidsiva bredbånd bruker en av bybussene på Lillehammer til merkevarebygging.  
De har kjøpt en ettårsavtale.
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10. 9 Lære folk å reise kollektivt
Våren 2018 kom vi i kontakt med studentbedriften Stjerne Medier UB ved Medier og 
kommunikasjonslinjen på Gausdal videregående skole. Som en del av studiene ønsket 
de reelle prosjekter å jobbe med, og vi engasjerte dem til å lage en film som skulle 
beskrive kundereisen fra bestilling av billett til gjennomført reise på bussen – lære folk 
å kjøre kollektivt.

Kundereisen i flere kanaler
Resultatet ble en «langfilm» som både viser våre produkter for reiseplanlegging og be- 
stilling av billett, og hvordan kundene skal forholde seg i forbindelse med en bussreise; 
holde billetten klar; gi tegn til sjåfør; bruke setebelte. Filmen er i tillegg redigert til flere, 
korte filmer som har blitt brukt på Infotainment-skjermene i bussene, som reklame på 
kino og i sosiale medier.

Videre samarbeid
Samarbeidet med Stjerne Medier, som nå er omregistrert til et AS, har vært svært godt, 
og vi har videre engasjert dem til flere jobber i løpet av 2018. Dette har resultert i en 
film med tema «Så bra at du bruker refleks» som har blitt vist som kinoreklame og på 
Infotainment-skjermene. De har produsert animerte veiledninger for bruk av Opplands- 
trafikk Billett-appen og Entur-appen, som ligger på våre facebook-sider, og de har reist 
rundt og tatt profilbilder av bussene våre og reisende i ulike situasjoner. 

Bilde over: Utdrag av filmen ‘Kundereisen’ med 
fokus på bruk av setebelte. Filmen ble vist på kino 
og på Infotainment-skjermene i bussene.

Bilde til venstre: Høsten 2018 lagde Stjerne  
Medier en film som viste viktigheten av å være 
synlig med bruk av refleks. Filmen har gått på Info-
tainment-skjermene i hele vinter, og har også blitt 
vist på kino.
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Avtaler og
konkurranse11



75Opplandstrafikk – Årsrapport 2018

Opplandstrafikk bruker Visma TendSign som systemstøtte til gjennomføring av anbuds- 
konkurranser og oppfølging av avtaler. Ved utgangen av 2018 var det registrert ca. 90 
aktive avtaler.

Plan for kjøp av rutegående transporttjenester 2017-2025 legges til grunn for å utvikle 
et enkelt, moderne og pålitelig kollektivtilbud, med kunden i sentrum.

11.1 Anbud for persontrafikk i rute –  
Gjøvikregionen
I februar 2018 lyste Oppland fylkeskommune ut kontrakt på drift av busslinjer lokalt og 
regionalt for kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten, samt avganger på strekningen 
Hønefoss–Gran–Gjøvik–Lillehammer. Til kontrakten ble det også lyst ut noen avganger 
Gjøvik–Hamar som opsjon. 

Miljø, med reduksjon av lokalt og globalt utslipp, ble i dette anbudet vektet med 45 %. 
Pris ble vektet 50 % og kvalitet 5 %. Med bakgrunn i politisk vilje og for å understreke 
betydningen av biogass som lokal ressurs, ble tilbyderne sterkt oppfordret om å levere 
tilbud med biogass som energibærer.

Ved tilbudsfrist 21.4.2018 kom det inn totalt åtte tilbud fra tre tilbydere: Nettbuss AS (3), 
Trønderbilene AS (4) og Unibuss AS (1).  Alle tre tilbyderne leverte tilbud med bio- 
drivstoff (HVO), i tillegg leverte Trønderbilene tilbud med kombinasjon av HVO og biogass 
og to tilbud med kombinasjon av HVO og el, samt hybrid av disse to energibærerne. 

Nettbuss sitt tilbud med HVO som energibærer og oppgradert bussmateriell kom best 
ut i evalueringen av tilbudene. Kontrakten, med en årlig verdi på nesten 103 millioner 
kroner, ble signert 5.6.2018. Oppstart med 64 nye busser er satt til 24.6.2019.

Signering av kontrakt med Nettbuss 5.6.2018.
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11.2 Bussavtaler
Opplandstrafikk har ved utgangen av 2018 ti busskontrakter. Fem av disse er inngått 
etter konkurranse. Øvrige fem busskontrakter er unntatt konkurranse i henhold til 
anbudsbestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser og EU-forordning 1370/2007 
(Kollektivtrafikkforordningen) og inngått etter forhandlinger. 

25.6.2018 startet Trønderbilene AS opp kontrakten i ruteområdene Hadeland, Dokka 
og Hov inkludert rutestrekningene Dokka-Gran-Oslo og Dokka-Gran-Oslo Lufthavn. 
Trønderbilene overtok denne kjøringen med ca. 60 busser fra Nettbuss AS og AS Jotun-
heimen og Valdresruten Bilselskap. Kontrakten med Trønderbilene er på åtte år, med 
mulighet til å forlenge inntil to år.

I 2018 har Opplandstrafikk forlenget tre av de mindre busskontraktene som er inngått 
etter forhandlinger. Kontraktene med Ringebu Bilruter AS, AS Snertingdal Auto og AS 
Torpa Bilruter er forlenget med to år til 31.12.2021. 

Unibuss AS sin kontrakt for Lillehammer-regionen har varighet 1.1.2014 – 31.12.2019 
med mulighet til forlengelse inntil to år. Opplandstrafikk har forlenget kontraktsperi-
oden med Unibuss AS til skoleslutt juni 2021. 

Tabell 36: Bussavtaler
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11.3 Drosje- og turbilavtaler
I 2017 forlenget Opplandstrafikk 13 avtaler for transport med biler for 4 til 16  
passasjerer med ett år, til 31.7.2019. Disse 13 avtalene utføres av 12 operatører, hvorav 
11 med drosjeløyve og 1 med turvognløyve.

Tabell 37: Oversikt drosje- og turbilavtaler
Drosje- og  
turbiloperatører Område Konkurranseform

Hadeland Taxi SA Lunner, Jevnaker og Gran Åpen anbudskonkurranse 
Østre Toten Taxi ANS Østre Toten Åpen anbudskonkurranse 
Taxi Innlandet AS Skjåk Åpen anbudskonkurranse 
Lillehammer  
Taxisentral AS Lillehammer Konkurranse med forhandlinger 

Gjøvik Taxi AS Gjøvik, Vestre Toten Raufoss  
skolekrets Konkurranse med forhandlinger 

Taxi Innlandet AS
Dovre, Lesja, Lom, Vågå, Sel, 
Sør-Fron, Ringebu og Nord-
Fron (unntatt stor bil) 

Konkurranse med forhandlinger 

Hov Taxisentral ANS Søndre Land Konkurranse med forhandlinger 
Dokka Taxisentral DA Nordre Land Konkurranse med forhandlinger 

Valdres Taxi AS
Øystre Slidre, Vestre Slidre, 
Vang, Etnedal, Nord-Aurdal og 
Sør-Aurdal 

Konkurranse med forhandlinger 

Gausdal Drosje- 
sentral DA Gausdal  Konkurranse med forhandlinger 

Øyer-Tretten  
Drosjesentral DA Øyer Konkurranse med forhandlinger 

Haverstad Turbiler AS Nord-Fron, stor bil Konkurranse med forhandlinger 

Raufoss Taxi AS Vestre Toten, utenom Raufoss 
skolekrets Konkurranse med forhandlinger 

 
Opplandstrafikk kunngjorde 16. november 2018 «Åpen anbudskonkurranse på person- 
trafikk med personbil/minibuss Oppland 2019», på www.doffin.no. Avtalene har opp- 
start 1. august 2019.  

Andre anskaffelser
Opplandstrafikk benytter Visma TendSign i arbeidet med avtaleoppfølging. Mellom 80 
og 90 avtaler er registrert for oppfølging i 2018. Avtalene omhandler ulike samarbeid 
og kjøp, som skibuss og sommerbuss, billettsamarbeid og rabattkjøp, bruk av fornybar 
diesel, leieavtaler, service og vedlikeholdsavtaler, og transporttjenester. 

Avtalene følges opp med påminnelser om nødvendige aktiviteter som fakturering, 
avtalefornying, gjennomføring av møter eller annen evaluering.
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Samarbeid12
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Opplandstrafikk har som mål å ha et bredt og godt samarbeid med ulike aktører innen 
kollektivtransporten. Framlegg av konkrete saker og dialog med folkevalgte råd og ut- 
valg har høy prioritet. Komite for samferdsel og trafikksikkerhet er blitt et viktig organ 
for drøfting av utviklingssaker og prinsipielle spørsmål. Det er brukt mye tid på god 
dialog om tiltak som gjør kollektivtransporten mer klimavennlig ved mindre utslipp 
eller mer bruk av rutetilbudet i forbindelse med fylkeskommunens klimaregnskap og 
handlingsplan for klima. Saker av økonomisk betydning legges fram for fylkesutvalget 
og fylkestinget. 

12.1 Kollektivforum Oppland
Kollektivforum Oppland er et 
samarbeidsforum med Opp- 
landstrafikk sine operatører 
og sjåførtillitsvalgte. Hovedar-
beidsområdet er å motivere 
alle som organiserer og arbei-
der med kollektivtrafikken til å 
øke reiser og omsetning, samt 
sikre og utvikle kvaliteten 
på tjenestetilbudet for våre 
reisende.

I 2018 har det vært gjennom-
ført tre møter med god og 

gjensidig informasjonsutveksling om daglige og mer langsiktige oppgaver og aktiviteter. 
Et viktig tema i år har vært forankring og innhold i prosjekt Sjåførkompetanse  som 
startet høsten 2018. 

12.2 Kollektivtrafikkforeningen 
Medlemskapet i Kollektivtrafikkforeningen er sentralt i faglig samarbeid med andre 
fylkeskommuner og administrasjonsselskaper. Vi deltar på bred front i ulike komiteer og 
forum i foreningen.  Kollektivtrafikkforeningens strategi binder medlemmene sammen 
med felles misjon og visjon.

Visjon: Forenkle menneskers liv. 

Misjon: Skape bærekraftig bevegelsesfrihet. 

Rolle: Vi ønsker å etablere plattformen som skal formidle mobilitetstjenestene til kundene, 
og at vi skal benytte vårt sterkeste konkurransefortrinn for å sikre at mobilitetssystemet til 
enhver tid ivaretar samfunnsansvaret. Konkurransefortrinnet er tilliten vi har hos eiere og 
regulatorer. Foreløpig  kaller vi rollen: «Integratoren for marked og samfunn». 
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12.3 Hedmark Trafikk 
Hedmark Trafikk FKF er et naturlig førstevalg i praktisk og operativt samarbeid. Fra 
2006 har vi utviklet markedsføringssamarbeid og felles IKT-løsninger, vi har også 
samme leverandør av ruteopplysning, Kjørekontoret Innlandet AS. 

12.4 Regionreform – sammenslåingsprosess 
Fra 1.1.2020 vil Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen til Innlandet  
fylkeskommune. I 2018 har det vært en egen arbeidsgruppe for sammenslåings- 
prosessen til den nye fylkeskommunen. Det har vært gjennomført kartlegging av opp-
gaver og risikovurdering av mulig hendelser. I oktober ble det valgt organisasjonsform, 
og prosess for ny TT-ordning ble bestemt av politikerne. Vi har også gjennomført to 
felles samlinger for alle ansatte, en på Høsbjør og en i Sälen. 

Bilder: Samhandlingsdag Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk på Høsbjør, 29.1.2018
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Utvikling og drift 
av IKT-løsninger13
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Internett – Wi-Fi på bussen  
Det er Wi-Fi-tilgang på alle bybusser på Gjøvik og Lillehammer, Landekspressen,  
Ringruta og regionrutene i Lillehammer, Gudbrandsdalen, Hadeland og Valdres.  
Wi-Fi-tilgangen er gratis for de reisende og er mye brukt. 

Betalingsterminal på buss (EMV)
Opplandstrafikk har betalingsterminaler på alle busser. Det er en jevn bruk av disse 
på bussene, se utviklingen i figuren nedenfor. Det blir i årsskifte 2018/2019 innført 
mulighet for kontaktløs betaling, det vil si at det er nok å legge kortet over leseren.  
Med små beløp trenger du ikke benytte Pin-kode.  

Figur 38: Betalingsformer

Nettbutikk
I nettbutikken er det mulig å gjøre kjøp (påfyll) av reisepenger og ulike reiseprodukter 
på Innlandskortet. Nettbutikken til Opplandstrafikk har god økning år for år. Se tabell 39. 

Mobillett 
Opplandstrafikk har hatt mobiltelefon som billettbærer for bussbillett siden 2015.  
Vi har i 2018 innført periodebillett på mobilletten, og nå kan alle typer billetter kjøpes 
på mobil. Det er en markant økning på bruken av mobil fra 2017 til 2018. Se tabell 
nedenfor.   

Tabell 39: Nettbutikk og mobillett 
2015 2016 2017 2018 Endring

Nettbutikk  1 014 786  1 279 349  1 741 335  2 389 190 37 %
Mobilett  747 893  2 035 959  3 787 027  7 238 101 91 %
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Billettmaskiner
Det er nærmere 320 
billettmaskiner i drift i 
bussene som kjører for 
Opplandstrafikk, alle 
disse har nå i løpet av 
2018 fått montert nye 
kortlesere som også 
leser QR-koder  
på mobillett.

Sanntidsinformasjonssystem (RTI)
Opplandstrafikk har kontinuerlig utvikling og forbedringer av sanntidssystemet.  
Systemet består av flere moduler; informasjon på buss, ruteinformasjon på skjermer i 
leskur og knutepunkter, og informasjon på reiseplanleggere på mobil-app og internett. 
Systemet benyttes også av alle busselskapene som kjører for Opplandstrafikk for å ha 
oversikt over all busstrafikk.

I tillegg kan busselskapene se hvor det er flaskehalser i trafikken som skaper avvik på 
rutetid. Sanntidssystemet er også en viktig informasjonskilde for ruteplanlegging hos 
Opplandstrafikk. Opplandstrafikk har god erfaring med sanntidsinformasjon og infor-
masjonsløsninger som er i bruk. Det er krevende å ha god nok kvalitet på informasjo-
nen, og det arbeides kontinuerlig med forbedringer. Det er en løpende vurdering av 
hvor vi setter opp informasjonsskjermer. Per i dag har vi ca. 70 slike skjermer i Oppland.  

Nye lesere på bussen.

Sanntidsskjermer.
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Informasjonsskjermer 
på bussen 
Opplandstrafikk har per i dag 
120 busser med informasjons- 
skjermer. Disse skjermene er 
på by- og regionbusser på Lille-
hammer, strekningene Lilleham-
mer-Gjøvik og Gjøvik-Hamar og i 
Land og på Hadeland. Innholdet 
på skjermene styres fra vårt 
kontor på Lillehammer. Dette er 
en fleksibel kommunikasjons- 
kanal for å spre informasjon og 
nyheter til den reisende. Det er 
i nye anbud planlagt slike skjer-
mer som standardutrustning i 
tilnærmet alle busser.

Lyskrysstyring 
Det er lyskrysstyring i «Bankenkryssene» på Lillehammer, dette er et samarbeids- 
prosjekt med Statens Vegvesen. Løsningen er “enkel”; når en buss fra Opplandstrafikk 
nærmer seg krysset, går det et signal fra bussen til styringssystemet for lyskrysset og 
bussen får grønt lys. Det er også planlagt at løsningen vil bli tatt i bruk i flere av lyskryss- 
ene på Lillehammer. I tillegg har Opplandstrafikk et felles prosjekt med Statens veg-
vesen om å forbedre framkommeligheten for busser på Gjøvik. 

Nasjonal rutedatabase og  
reiseplanlegger (Entur)
Alle som driver kollektivtrafikk skal levere 
rutedata til Entur. Dette leveres i dataformatet 
NeTEx (Network Timetable Exchange). NeTEx  
er en standard for utveksling av offentlige 
transportplaner og relaterte data. All stoppe- 
stedsinformasjon hentes fra NSR (Nasjonalt 
Stoppestedsregister). 

I reiseplanleggeren til Entur trenger man ikke 
forholde seg til fylkesgrenser eller soner. Søk 
kan gjøres fra adresse til adresse, uten å vite 
navn på holdeplasser. Det er også for Oppland 
sin del innført sanntidsvisning i Enturs reise-
planlegger i 2018, slik at du kan se nøyaktig når 
bussen kommer.
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MinSkyss og Skyssweb
Oppland hadde ca. 13 400 elever med skoleskyss ved utgangen av 2018, hvorav ca. 
4200 elever i videregående skole. Det søkes om skyss for hver enkelt elev. I grunnsko-
len legges søknader inn av skoler eller kommuner i nettløsningen Skyssweb.  Elever i 
videregående skole må selv søke via portalen MinSkyss inn i Skyssweb. En av fordelene 
med web-løsningen er muligheten for opplasting av dokumenter, som kan være nød-
vendig dokumentasjon for skyssbehovet for eleven. Systemet er godt innarbeidet og 
det arbeides fortløpende med utvikling for å forbedre og forenkle løsningen.

GDPR
Opplandstrafikk har i 2018 arbeidet mye med implementering av den nye lovgivningen i 
General Data Protection Regulation (GDPR). Dette har medført noen endringer i rutiner 
og enkelte tilpasninger i datasystemene våre. Det har også blitt lagt ut mer informasjon 
på hjemmesiden til Opplandstrafikk om personvern i henhold til GDPR.

Kollektivsignal i Redalen

For å spare miljø og øke trafikksikkerheten har vi satt opp et kollektivsignal på holde-
plassen i Redalen. Holdeplassen ligger litt utenfor traseen og dette medfører omvei og 
kryssing av motgående kjørebane ved av-/påkjøring. Det er signal ved vegen i begge 
retninger på Rv4 før avkjøringen til Redalen, disse er merket med skilt «Kollektivsignal».

Passasjerer som kommer til holdeplassen, trykker på en knapp for å aktivere kollektiv- 
signalet ved vegen (hvitt lys). Sjåføren må kjøre oppom holdeplassen i Redalen når 
lampen i stolpen lyser. På denne måten betjenes holdeplassen kun når det virkelig er 
av- eller påstigende passasjerer.

Ved forsinkelser må sjåføren uansett kjøre oppom Redalen, da lampen kun lyser i et 
visst antall minutter fra passasjerer trykker på knappen.
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Kvalitet14
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14.1 Kvalitetsarbeid
Opplandstrafikk er opptatt av kvalitet i alle ledd i vår rolle med å ivareta fylkeskommun-
ens ansvar for kollektivtransport og skoleskyss. Kontinuerlig forbedringsarbeid er viktig 
i denne forbindelse. Det er utarbeidet en kvalitetsplan for Opplandstrafikk som skal 
sikre at kvalitetsarbeidet skjer på en strukturert og god måte. Kvalitetsplanen gjelder 
for alle ansatte i Opplandstrafikk. Oppfølging av kvaliteten på leveransene fra våre 
leverandører ivaretas gjennom våre rutiner for kontraktsoppfølging og ved innmelding 
av hendelser i hendelsessystemet Pureservice. 

Oppland fylkeskommune har tatt i bruk et kvalitets- og internkontrollsystem fra Net- 
power, og alle Opplandstrafikks dokumenter for kvalitetsstyring og kontroll er samlet i 
dette systemet. Alle prosedyrebeskrivelser er gjennomgått og oppdatert i løpet av 2018. 

14.2 Reisegaranti 
Reisegarantien i Oppland er i tråd med nasjonale retningslinjer for reisegaranti. Siden 
innføringen i hele Oppland fylke 1.11.2016 har vi hatt 203 reisegaranti-henvendelser. 
Hovedbudskapene i garantien er at Opplandstrafikk forplikter seg til å gjøre sitt beste 
for at de reisende kommer seg fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå for- 
sinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil Opplandstrafikk: 

• Gi kunden best mulig informasjon om hva som skjer.

• Så tidlig som mulig gi kunden informasjon om alternative transporter eller reiseveier.

• I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.

14.3 Hendelser
Alle henvendelser som sendes til post@opplandstrafikk.no blir registrert i Opplands- 
trafikk sitt hendelsessystem Pureservice. I 2018 mottok Opplandstrafikk 4 204 henven-
delser på denne måten. Dette gjelder også meldinger fra operatører om hendelser og 
avvik på deres ruter. Ruteopplysningen i Folldal behandler disse sakene, eller sorterer 
og videresender til saksbehandler hos Opplandstrafikk. 

En stor del av henvendelsene er administrative, for eksempel spørsmål, høringsut- 
talelser, invitasjoner og lignende. De fleste hendelsene som mottas er angående avgang 
og sjåfør. Hendelsene blir videresendt aktuelle operatører for videre saksbehandling 
eller til informasjon. Kunden får tilbakemelding når saken er løst. En saksbehandler ved 
Opplandstrafikk eller Ruteopplysningen er ansvarlig for saken inntil den er løst.
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Rapporter over alle hendelser blir laget for hver måned. Disse blir analysert og sortert 
etter prioritet og kategori. Rapportene er et viktig verktøy i videre jobbing med kvali- 
tet og utvikling. Gjentagende hendelser tas med operatørene eller internt for å finne 
løsninger. Enkelte saker fører til sanksjoner overfor operatør i henhold til kontrakt.  
Vi ser også på årsaker og sammenhenger og bruker dette som grunnlag for kontroller.

Tabell 40: Antall hendelser

Antall hendelser 2016 2017 2018

Administrativt  412  548  870 
Avgang  705  846  859 
Billettsystem  207  252  337 
Holdeplass/terminal  78  47  32 
IKT Infrastruktur  28  52  90 
Innlandskortet/billettering av reise  127  205  373 
Rutedata  21  16  8 
Ruteopplysning  350  273  237 
Sjåfør  246  226  264 
Vognmateriell  34  38  61 
Skader  5  2  4 
Kunde  23  14 
Positiv tilbakemelding  17  9  11 
Kontrollrapport/Kontroll  12  2  76 
Skoleskyss  128  154  136 
Spørsmål  187  551  846 
Totalt  2 580  3 235  4 204 

14.4 Kontroll og veiledning
I løpet av 2018 har følgende regioner hatt minst én form for kontroll: Lillehammer- 
regionen, Gjøvikregionen, Hadeland, Valdres og Midt-Gudbrandsdal. Syv transportører 
har blitt kontrollert, fordelt på 61 dagsverk og 127 unike loggførte turer. I tillegg finnes 
det kontroll på turer som ikke er loggført.

I mars, april og mai ble det gjennomført en prøveperiode hvor man kjøpte billett- 
kontroll fra eksternt vekterselskap. Etter prøveperioden ble det besluttet å utlyse en 
konkurranse for billettkontroll på busser i oppdrag for Opplandstrafikk. Securitas AS 
utfører i dag billettkontroller for Opplandstrafikk i de mest folkerike områdene, mens 
egne ressurser i Opplandstrafikk kontrollerer skoleskyss ved  behov.  
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Prioriterte områder har vært Lillehammerregionen og Gjøvikregionen. Innenfor disse 
regionene har bybussene, rutene 151, 211 og 301/302 blitt prioritert. I de øvrige 
regionene har det primært blitt avholdt kontroller i forbindelse med skoleskyssen, men 
det har også blitt avholdt kontroller på blant annet linje 142 og 703.

Totalt 4 101 reisende har blitt kontrollert. Totalt har det blitt sendt ut 18 gebyr for  
manglende eller ugyldig billett på bakgrunn av funn gjort under billettkontrollen.  
Dette utgjør i gjennomsnitt 0,4 % per kontrollerte reisende. Høyest antall utstedte 
gebyr er registrert på Bybuss Lillehammer hvor det er utstedt ett gebyr for hver 147  
reisende (0,7 %). Linje 150/151 har høyest prosentandel utstedte gebyr i forhold til  
antall reisende med 1,13 % (ett gebyr for hver 88 reisende). Til sammenligning har 
bybuss Gjøvik 549 reisende per gebyr (0,2 %). 

Driftsteamet i Opplandstrafikk har som fast aktivitet utført rutekontroll og besøk hos 
transportør i 2018. Åtte av transportørene har hatt besøk en eller flere ganger. Med- 
arbeiderne har vært med på ulike bussruter, pratet med sjåfører, drevet kontroll av 
reisebevis og setebeltebruk og observert hvordan busstrafikken løses i praksis ute i felt. 

Bilde: Besøk hos Trønderbilene Gudbrandsdalen. Bussene er oppstilt for hjemkjøring fra Skjåk skole i Bismo.        
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Organisering 
og ansatte15
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Det er ansatt tre nye  
medarbeidere i 2018.  
To av stillingene er tids- 
begrenset, Espen Schytte 
skal være saksbehandler på 
driftsteamet fra 19.6.2018 til 
31.7.2019 og Thale Anders-
en skal være saksbehandler 
på marked fra 7.8.2018 
til 31.12.2019. 1.10.2018 
begynte Stina Stenseth som 
økonomirådgiver i fast stilling 
etter Randi Skaaraaen som 
flyttet over til økonomifag- 
enheten 3.4.2019. 

Vi har hatt to lærlinger, Susann Steen i første halvår og Ida Landgraff Kalløkkebakken 
andre halvår. Opplandstrafikk er per 31.12.2018 organiserte etter nedenforstående 
organisasjonskart.

Opplandstrafikk har 26 ansatte per 31.12.2018. Sykefraværet for 2017 var 5,3 % og for 
2018 var det 4,1 %.

Fra venstre: Espen Schytte, Thale Andersen og Stina Stenseth.
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15.1 Kompetanse
Medarbeidere fra Opplandstrafikk har deltatt på seminarer og møter om bl.a. null- 
utslipps-teknologier, fremtidens mobilitet og anskaffelser, samt på kurs hos Transport- 
økonomisk institutt. Hele «Kollektiv-Norge» samles på årlig Kollektivtrafikkonferanse og 
Opplandstrafikk var godt representert.

Via deltagelse og medlemskap i mange formelle og uformelle grupper nasjonalt har 
Opplandstrafikk et stort nettverk.  Vi er bevisst på å øke vår kompetanse ut fra aktivi- 
tetene vi deltar på. Opplandstrafikk arbeider kontinuerlig med nye løsninger og ut-
vikling av vårt tilbud og vi opparbeider god kompetanse gjennom prosjektene som 
gjennomføres i dette arbeidet.Det er gode muligheter for å delta på mer målrettede 
kurs som gir økt faglig kunnskap.

15.2 Kommunikasjonsplanen 

Kommunikasjonsplanen for Opplandstrafikk ble utarbeidet første gang i 2014 og ved-
tatt i 2015 for perioden 2015–2018. Gjennom planperioden har det vært gjennomført 
flere vellykkede tiltak som har styrket merkevaren Opplandstrafikk og bidratt til bedre 
kommunikasjon internt og eksternt. 

Opplandstrafikk er en godt synlig merkevare gjennom sin profilering og leverer et godt 
produkt til svært mange fornøyde brukere. Vi er langt fremme med å ta i bruk ny tek- 
nologi for å kommunisere med eksisterende og potensielle kunder. Kundene våre har i 
første rekke kontakt med sjåførene, men også med skysstasjonene, Ruteopplysningen, 
sentralbordet i Oppland fylkeskommune og de ansatte i Opplandstrafikk. 

Fra venstre: Mona Engh, Egil Holen, Mona Hølen og Anne Hilde Hagen.
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Opplandstrafikk er organisert i tre team, 
drift, IKT og marked og utvikling. Fag- 
enheten preges av høy arbeidsmoral og et 
godt arbeidsmiljø. Det kreves ulike typer 
kommunikasjon, både internt og eksternt, 
for å sikre oppdatert og helhetlig markeds-
føring og informasjon om Opplandstrafikk 
sitt tilbud på tvers av ulike plattformer og 
kommunikasjonskanaler. Dette er viktig 
for å nå det overordnede målet om «et en-
kelt, moderne og pålitelig mobilitetstilbud 
med kunden i sentrum».

Det har vært gjennomført årlige revider- 
inger av tiltaksplan internkommunikasjon, 
samt en revidering av kommunikasjons- 
planen høsten 2018. Reviderte planer 
gjelder for 2019 i påvente av etableringen 
av den nye kollektivenheten i Innlandet 
fylkeskommune fra 1.1.2020. 

15.3 Fagenhetstur
Årets fagenhetstur gikk til Sälen sammen med Hedmark Trafikk. Tema for turen var 
sammenslåingsprosess i forbindelse med Regionreformen – Innlandet 2020. 

• Bengt Benjaminsson, leder i Dalatrafikk, orienterte om Dalatrafikk og deres  
sammenslåingsprosess.

• Vi besøkte Sälen flyplass og fikk omvisning og orientering på flyplassen. Sälen  
flyplass skal stå klar til å ta imot turister fra Europa fra desember 2019.

Omvisning på Sälen flyplass.

Teambuilding.
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Årsregnskap16
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Tabell 41: Årsregnskap 2018

Alle tall i 1000 kr 2018 2017 2016

Billettinntekter (netto), div. inntekter 53 602 55 331 54 184

Grunnskoleskyss, lovpålagt 73 171 71 946 69 252

Diverse inntekter, kommunale vedtak 10 948 11 213 9 002

Rammetilskudd* 368 526 363 810 358 036

Sum inntekter 506 247 502 300 490 474

Bussdriftskostnader (netto)  368 110  365 756 355 362

Bestillingsruter  3 969  3 516 4 010

Diverse rutedriftskostnader  4 140  8 273 3 613

Skoleskyss drosje/skysstilskudd  74 792  73 280 67 669

TT-kjøring  7 670  7 995 7 906

Sum transportkostnader  458 681  458 821 438 560

Administrasjon  20 433  18 272 17 405

IKT (billettsystem og div.)*  10 332  9 893 9 642

Drift skysstasjoner  6 119  5 770 7 154

Informasjon, markedsføring og ruteopplysning  5 421  3 255 4 451

Utviklingstiltak  2 145  2 114 8 948

Sum andre kostnader  44 450  39 303 47 600

Sum kostnader  503 131  498 124 486 160

 

Resultat (underforbruk)  3 115  4 176 4 314
* Investeringer på 2,6 millioner kroner netto årlig kommer i tillegg.

Kommentarer til årsregnskap
Opplandstrafikk hadde et mindre forbruk på 3,1 mill. kr i 2018. Nettoinntekten  
inklusive rammetilskudd var 506,2 mill. kr. I tillegg kommer billettinntekter hos  
transportører som kjører på nettokontrakter, slik at bruttoinntekten var 508,8 mill. kr. 
Billettinntektene utgjør 53,6 mill. kr, det vil si noe bak fjoråret og budsjettet for 2018. 
Grunnskoleinntekter er som budsjettert på 73,1 mill. kr. 

Bestillingsruter er en liten kostnadspost i rutedriftsammenheng, og utgjør 3,9 mill. kr 
sammenlignet med 368 mill. kr i bussdriftskostnader til både brutto- og nettokontrakter. 
Skoleskyss med drosje og turbil har de siste årene hatt en jevn økning, og ble 2,3 mill. 
kr høyere enn budsjettert i 2018. Denne utviklingen knytter seg til ressurskrevende 
turer over til dels lange avstander og enkeltelever med særskilte behov.
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Lavere biodieselpriser (HVO-diesel) og lavere arbeidsgiveravgift i distriktene har i tillegg 
medført større handlingsrom i 2018. I 2018 utgjør biodieselprisene en innsparing på 
1,4 mill. kr i forhold til budsjett til tross en liten økning i forbruket. 

Det bedrede handlingsrommet er brukt til økt rutetilbud på Hadeland, både flere 
avganger Gran-Oslo Lufthavn og opprettholdelse av pendlerbussen fra Brandbu til Oslo 
med tre avganger tur/retur. Det er også satt inn nye avganger på regionlinjene fra  
Gjøvik til Lillehammer hvor det de seneste årene har vært kontinuerlig vekst i antall 
reiser. 

Utviklingsmidler i 2018 var avsatt blant annet til Elbuss-prosjektet, og Opplandstrafikk 
har dermed en innsparing på 1,8 mill. kr mot budsjettet siden dette prosjektet har  
forsinket oppstart. Prosjektet blir videreført til 2019, og to elbusser skal etter planen 
settes i drift som bybuss på Lillehammer før sommeren 2019.  
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Nøkkeltall17
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Tabell 42: Totalt antall betalte reiser

Område 2016 2017 2018 Endring

Bybuss  1 710 000  1 740 000  1 752 000 1 %
Langruter*  446 000  436 000  426 000 -2 %
Region  1 257 000  1 287 000  1 297 000 1 %
Skole  4 841 000  4 702 000  4 628 000 -2 %
Totalt buss  8 254 000  8 165 000  8 103 000 -1 %
Skole, drosje  352 000  335 000  319 000 -5 %
Bestillingstrafikk  33 000  28 000  30 000 7 %
TT, drosje  44 000  45 000  45 000 0 %
Totalt drosje  429 000  408 000  394 000 -3 %

*Øst-Vest Xpressen er tatt ut (Lillehammer-Bergen).

Tabell 43: Ruteproduksjon i kilometer

Område 2016 2017 2018 Endring

Bybuss  1 620 000  1 640 000  1 665 000 2 %
Langruter  2 490 000  2 540 000  2 479 000 -2 %
Region  6 750 000  6 790 000  6 702 000 -1 %
Totalt buss  10 860 000  10 970 000  10 846 000 -1 %
Skole, drosje  2 730 000  2 897 000  2 805 000 -3 %
Bestillingstrafikk  232 000  229 000  274 000 20 %
TT, drosje  274 000  271 000  274 000 1 %
Totalt drosje  3 236 000  3 397 000  3 353 000 -1 %

Tabell 44: Antall busser

2016 2017 2018

Antall busser totalt  301  301  305 
Alkolås  241  244  255 
Universelt  225  227  251 
Setebelte  301  301  305 
Ryggekamera  198  201  257 
System for holdeplassopprop  171  172  216 
Integrerte barneseter eller pute  201  204  220 
Overvåkningskamera  182  186  238 
Snittalder  5,8  5,9  6,0 
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Tabell 45: Reise- og inntektsstatistikk

Ordinære reiser Billettsalg

2018 2017 Diff % 2018 2017 Diff %
Total  3 474 163  3 463 701  10 462 0,3 %  55 203 339  59 765 762  -4 562 423 -8 %
LANGRUTER
135 Gjøvik-Fagernes 54 871 62 364 -7 493 -12 % 2 316 342 2 622 533 -306 191 -12 %
136 Lillehammer-Fagernes 15 953 18 135 -2 182 -12 % 551 196 635 195 -83 999 -13 %
142 Lillehammer-Otta-Bismo 51 099 50 729 370 1 % 2 528 407 2 625 344 -96 937 -4 %
150 Lillehammer-Hønefoss 29 830 30 257 -427 -1 % 810 005 922 755 -112 750 -12 %
151 Lillehammer-Gjøvik 200 826 194 690 6 136 3 % 4 760 438 5 143 115 -382 677 -7 %
152 Gran-Gardermoen 5 302 5 302 242 873 242 873
153 Dokka-Oslo 58 796 70 580 -11 784 -17 % 4 541 348 5 485 382 -944 034 -17 %
171 Gjøvik-Hamar 9 368 9 545 -177 -2 % 270 315 299 853 -29 538 -10 %
Langruter Total 426 045 436 300 -10 255 -2 % 16 020 924 17 734 177 -1 713 253 -10 %
LILLEHAMMER
Lillehammer by 1 145 666 1 115 691 29 975 3 % 11 803 286 12 937 420 -1 134 134 -9 %
Øyer, Gausdal, Lillehammer 312 358 302 902 9 456 3 % 4 820 177 5 072 526 -252 349 -5 %
Lillehammer Total 1 458 024 1 418 593 39 431 3 % 16 623 463 18 009 946 -1 386 483 -8 %
GJØVIK
Gjøvik 37 108 39 354 -2 246 -6 % 227 502 232 872 -5 370 -2 %
Gjøvik by 605 929 624 287 -18 358 -3 % 6 535 600 6 965 872 -430 272 -6 %
Gjøvik-Toten 128 436 130 346 -1 910 -1 % 1 525 368 1 630 993 -105 625 -6 %
Ringruta 337 339 312 723 24 616 8 % 5 606 675 5 622 808 -16 133 0 %
Snertingdal og Biri 36 321 34 053 2 268 7 % 533 748 542 396 -8 648 -2 %
Gjøvik Total 1 145 133 1 140 763 4 370 0 % 14 428 893 14 994 941 -566 048 -4 %
HADELAND OG LAND
Hadeland 205 211 210 725 -5 514 -3 % 3 112 953 3 338 858 -225 905 -7 %
Land 51 792 54 112 -2 320 -4 % 824 931 957 673 -132 742 -14 %
Hadeland og Land Total 257 003 264 837 -7 834 -3 % 3 937 884 4 296 531 -358 647 -8 %
VALDRES
Etnedal og Begnadalen 14 295 18 342 -4 047 -22 % 288 566 394 857 -106 291 -27 %
Valdres 70 754 82 826 -12 072 -15 % 1 528 435 1 797 628 -269 193 -15 %
Valdres Total 85 049 101 168 -16 119 -16 % 1 817 001 2 192 485 -375 484 -17 %
NORD-GUDBRANDSDAL
Lesja og Dovre 18 888 21 266 -2 378 -11 % 456 990 529 650 -72 660 -14 %
Ottadalen og Sel 58 341 57 334 1 007 2 % 1 567 053 1 631 058 -64 005 -4 %
Nord-Gudbrandsdal Total 77 229 78 600 -1 371 -2 % 2 024 043 2 160 708 -136 665 -6 %
MIDT-GUDBRANDSDAL
Midt-Gudbrandsdal 25 680 23 440 2 240 10 % 351 131 376 974 -25 843 -7 %
Midt-Gudbrandsdal Total 25 680 23 440 2 240 10 % 351 131 376 974 -25 843 -7 %
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Tabell 45: Reise- og inntektsstatistikk

Ordinære reiser Billettsalg

2018 2017 Diff % 2018 2017 Diff %
Total  3 474 163  3 463 701  10 462 0,3 %  55 203 339  59 765 762  -4 562 423 -8 %
LANGRUTER
135 Gjøvik-Fagernes 54 871 62 364 -7 493 -12 % 2 316 342 2 622 533 -306 191 -12 %
136 Lillehammer-Fagernes 15 953 18 135 -2 182 -12 % 551 196 635 195 -83 999 -13 %
142 Lillehammer-Otta-Bismo 51 099 50 729 370 1 % 2 528 407 2 625 344 -96 937 -4 %
150 Lillehammer-Hønefoss 29 830 30 257 -427 -1 % 810 005 922 755 -112 750 -12 %
151 Lillehammer-Gjøvik 200 826 194 690 6 136 3 % 4 760 438 5 143 115 -382 677 -7 %
152 Gran-Gardermoen 5 302 5 302 242 873 242 873
153 Dokka-Oslo 58 796 70 580 -11 784 -17 % 4 541 348 5 485 382 -944 034 -17 %
171 Gjøvik-Hamar 9 368 9 545 -177 -2 % 270 315 299 853 -29 538 -10 %
Langruter Total 426 045 436 300 -10 255 -2 % 16 020 924 17 734 177 -1 713 253 -10 %
LILLEHAMMER
Lillehammer by 1 145 666 1 115 691 29 975 3 % 11 803 286 12 937 420 -1 134 134 -9 %
Øyer, Gausdal, Lillehammer 312 358 302 902 9 456 3 % 4 820 177 5 072 526 -252 349 -5 %
Lillehammer Total 1 458 024 1 418 593 39 431 3 % 16 623 463 18 009 946 -1 386 483 -8 %
GJØVIK
Gjøvik 37 108 39 354 -2 246 -6 % 227 502 232 872 -5 370 -2 %
Gjøvik by 605 929 624 287 -18 358 -3 % 6 535 600 6 965 872 -430 272 -6 %
Gjøvik-Toten 128 436 130 346 -1 910 -1 % 1 525 368 1 630 993 -105 625 -6 %
Ringruta 337 339 312 723 24 616 8 % 5 606 675 5 622 808 -16 133 0 %
Snertingdal og Biri 36 321 34 053 2 268 7 % 533 748 542 396 -8 648 -2 %
Gjøvik Total 1 145 133 1 140 763 4 370 0 % 14 428 893 14 994 941 -566 048 -4 %
HADELAND OG LAND
Hadeland 205 211 210 725 -5 514 -3 % 3 112 953 3 338 858 -225 905 -7 %
Land 51 792 54 112 -2 320 -4 % 824 931 957 673 -132 742 -14 %
Hadeland og Land Total 257 003 264 837 -7 834 -3 % 3 937 884 4 296 531 -358 647 -8 %
VALDRES
Etnedal og Begnadalen 14 295 18 342 -4 047 -22 % 288 566 394 857 -106 291 -27 %
Valdres 70 754 82 826 -12 072 -15 % 1 528 435 1 797 628 -269 193 -15 %
Valdres Total 85 049 101 168 -16 119 -16 % 1 817 001 2 192 485 -375 484 -17 %
NORD-GUDBRANDSDAL
Lesja og Dovre 18 888 21 266 -2 378 -11 % 456 990 529 650 -72 660 -14 %
Ottadalen og Sel 58 341 57 334 1 007 2 % 1 567 053 1 631 058 -64 005 -4 %
Nord-Gudbrandsdal Total 77 229 78 600 -1 371 -2 % 2 024 043 2 160 708 -136 665 -6 %
MIDT-GUDBRANDSDAL
Midt-Gudbrandsdal 25 680 23 440 2 240 10 % 351 131 376 974 -25 843 -7 %
Midt-Gudbrandsdal Total 25 680 23 440 2 240 10 % 351 131 376 974 -25 843 -7 %
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Postadresse

Postboks 988

2626 Lillehammer

Besøksadresse 

Kirkegata 76

2609 Lillehammer

Kontakt oss

Telefon: 61 28 90 00

post@opplandstrafikk.no




