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Forord
Paradoksalt ble siste driftsår det beste for Opplandstrafikk når vi ser det i forhold til de 
10 årene vi har vært egen fagenhet og dokumentert med denne form for årsrapport. 
Aldri har vi hatt flere og mer fornøyde reisende, vært mer klimavennlig og drevet så 
effektivt innenfor en innstrammet driftsramme. 

112 000 nye reiser 
Lillehammerregionen har hatt den største vekst, mens Gjøvik har desidert størst vekst 
siste halvår, og jeg har god grunn til å tro at det fortsetter. Nytt og mer moderne kjøre- 
mønster, samt åpning for gjennomkjøring på Campus Kallerud, har skaffet mange nye 
bussbrukere. Jeg må i den forbindelse trekke fram det gode samarbeidet med Gjøvik 
kommune, NTNU og vår bussoperatør Vy. Resultatet av felles mål og innsats er her veldig 
dokumenterbart. Opplandstrafikk har greid å holde på kundene på Hadeland og Valdres, 
men dessverre har vi en merkbar tilbakegang i Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Noe kan 
sikkert tilskrives befolkningsmessig utvikling, men det bør være mulig å få flere kunder 
blant fastboende og turister med fokus på tilbudet og lave priser. 

Vi må ikke glemme skoleskyssen, den utgjør basisen av våre reiser og gir grunnlag for et 
større tilbud for alle reisende da alle våre ruter er åpne for alle med reisebehov. 

Lave utslipp
Vi kunne i juni ta i bruk våre to første elbusser. Dette pilotprosjektet på Lillehammer gir 
ny erfaring om bruk av elbusser i krevende klimatisk og topografisk forhold. Erfaringen 
så langt er at dette fungerer godt, men koster noe mer. Videre har vi fortsatt bruken av 
HVO. 7 av 8 liter drivstoff som brukes i vår rutedrift er nå biodrivstoff, og dette bidrar 
sammen med en stadig mer moderne busspark til at utslippene allerede er redusert be-
tydelig i forhold til Stortingets og regjeringens mål for utslipp i 2025 og 2030. Det beste 
klimatiltaket er få flere passasjerer på de bussrutene vi tilbyr. Det har vi greid i år med 
112 000 nye reiser, en vekst på 3,2 % reiser mot 0,4 % vekst i kjørte kilometer. 

Effektiv drift innenfor strammere rammer
I mange fylker har kollektivtrafikken fått betydelig økte rammer, i Oppland har vi gjen-
nom gode anbud og kontinuerlig tilpasning klart oss med en stadig mindre del av fylkes- 
kommunens budsjett. Vi har økt kvalitetskravene, tatt i bruk dyrere drivstoff og økt 
ruteproduksjonen. Dette har bidratt til at opplendingene er blant landets mest fornøyde 
kollektivbrukere. 

Flinke folk og godt samarbeid
Det er folkene som skaper tilbudet; sjåførene, administrasjon og ledelse både hos selskap-
ene og i Opplandstrafikk. Jeg opplever stor vilje og stolthet i alle ledd til å gi våre kunder 
det beste tilbudet. Vi samarbeider godt og det gir trivsel og tillit på arbeidsplassen.

Jeg takker med denne årsrapporten for 10 gode år som leder for Opplandstrafikk og 
håper vårt fundament blir brakt videre og utviklet i Innlandstrafikk. 

Takk for innsatsen og lykke til videre.
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1. Klimapåvirkning
I 2019 var andelen fossilfritt drivstoff i Opplandstrafikk om lag 88 %, en økning fra 82 % 
i 2018. Figur 1 viser drivstofforbruk i perioden og illustrerer utvikling i andel fossilfritt 
drivstoff. 

Figur 1: Forbruk drivstoff 2017–2019 

Direkte utslipp fra forbruk fossilt drivstoff er beregnet til 1 276 tonn i 2019, en  
reduksjon fra 2 509 tonn i 2017. 

Figur 2: Direkte utslipp 2017–2019 

Indirekte utslipp fra drivstoff er utslipp fra produksjon og transport av drivstoffet. Bio- 
drivstoff har i mange tilfeller noe høyere indirekte utslipp enn fossilt drivstoff. Biodriv- 
stoff med høy utslippsreduksjon (opp mot 90 % reduksjon av klimagassutslipp) bidrar til 
reduksjon av indirekte utslipp. I 2019 stammer 8 % av beregnede indirekte utslipp fra 
fossilt drivstoff.
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Figur 3: Indirekte utslipp fra forbrukt drivstoff 

Beregnede totale klimagassutslipp i 2019 er om lag 4 400 tonn, en reduksjon fra 6 300 
tonn i 2018. I perioden 2017-2019 er klimagassutslippene redusert med 36 %.

Figur 4: Klimagassutslipp totalt 2017–2019 

Granavolden-plattformen (regjeringsplattformen) følges opp i Plan for fossilfri  
kollektivtrafikk 2025 (Departementene 2019), med beskrivelse av to bidrag for å  
nå norske utslippsforpliktelser: 

1. Mål om fossilfri kollektivtrafikk 2025. 
Opplandstrafikk benytter 88 % fossilfritt drivstoff i 2019.

2. Halvering av utslipp fra transportsektoren innen 2030 (2005 som referanse).  
Fra 2005 til 2019 er utslippene fra rutegående transporttjenester i Oppland  
redusert fra 14 000  tonn til 4 400 tonn, om lag 69 % reduksjon. 
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Lokal, helseskadelig luftforurensning begrenses blant annet gjennom krav til motor- 
teknologi, Euro-krav. I nye kjøp av rutegående transporttjenester etterspør Opplands- 
trafikk Euro VI. Resultatet av et slikt krav er synlige i nivåene av NOx- og PM (partikkel) 
-utslipp ved introdusering av nye kjøretøy i forbindelse med nye avtaler.

Figur 5: Utvikling i antall kjøretøy per motorteknologi 2017–2019

 
Fra 2018 til 2019 har antallet Euro VI-busser økt fra 172 til 237, antall Euro II-Euro V er 
redusert tilsvarende. To elbusser ble satt i trafikk i Lillehammer juni 2019. Større andel 
Euro VI, gjenspeiles i lavere NOx - og PM-utslipp. Økt bruk av biodrivstoff bidrar også til 
reduksjon i lokal luftforurensning.

Figur 6: Beregnet utslipp 2017–2019
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2. Rutetilbudet
Kollektivtrafikken i Oppland har vært gjennomført kundevennlig  og forskriftsmessig 
i 2019. Reisestatistikken for bybussene viser at det har vært en økning i Lillehammer 
på 6 %. Gjøvik hadde en omfattende omlegging og endring av rutetilbudet gjennom 
oppstart av nytt anbud fra 24. juni 2019. Tidligere Ringruta, fikk nytt linjenavn som linje 
B46 og B47, og ble definert som en del av det nye bybusstilbudet. I statistikken blir 
linje B46 og B47 presentert separat fra de øvrige bybussene B41-B45. På Gjøvik hadde 
linjene B41-B45 en økning på 2 %. På linje B46 og B47 var økningen i antall reisende på 
6 % i 2019. På lokallinjene viser statistikken en svak reduksjon i antall reisende.

Samtidig med oppstart av ny kontrakt på Gjøvik fikk alle linjer i Oppland og Hedmark 
nye linjenummer som en viktig del av tilpasningen mot fylkessammenslåingen. I tillegg 
ble rutene delt inn i by-, region- og lokallinjer. Regionlinjene representerer stamnettet 
i det nye fylket, mens lokallinjene i stor grad er skoleruter. Bybusser fikk linjenummer 
serien fra B1-B99, regionlinjer fra 100-199, mens resten er lokallinjer.

2.1 Gjøvikregionen 
Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land 
og Nordre Land. Kollektivtilbudet består av bybuss, regionruter, lokal- og skoleruter. 
Det er fem operatører som utfører transporten i dette området: Vy buss AS, Snertingdal 
Auto AS, Etnedal Bilruter AS, Trønderbilene AS og AS Torpa Bilruter.

Bybuss Gjøvik
Bybuss Gjøvik besto inntil anbudsoppstart av sju linjer som betjente 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

Fra og med 24. juni er bybusstilbudet presentert slik:

• B41 Vind – Skysstasjonen – Bjørnsveen

• B42 Øverby – Skysstasjonen – Kopperud

• B43 Skysstasjonen – Hunndalen – Øverbymarka

• B44 Skysstasjonen – Bybrua – Tobru
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• B45 Tongjordet – Skysstasjonen – Tranberghallen

• B46 Lena – Raufoss – Gjøvik – Kapp – Lena

• B47 Lena – Kapp – Gjøvik – Raufoss – Lena

Antall påstigninger på bybuss Gjøvik fra 2018 til 2019 viser en vekst på 2 %. Bak tallet 
ligger en svak negativ utvikling i første halvår, mens det siden oppstart av ny kontrakt 
viser en solid vekst. Størst vekst har linjene B46 og B47 med hele 11 %.

Figur 7: Antall passasjerer for bybuss Gjøvik 
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Nytt rutetilbud på Gjøvik og Toten
Sommeren 2019 ble nytt an-
bud igangsatt med forsterket 
og forbedret rutetilbud. Vy 
fortsetter som transportør 
for det nye rutetilbudet.

Det var offisiell åpning av 
det nye rutetilbudet for 
Gjøvik og Toten på Gjøvik 
skysstasjon 24.06.19. Det 
var fylkesordfører i Oppland, 
Even Aleksander Hagen, som 
klippet snora og erklærte 
den nye bussavtalen for 
åpnet. 

Det nye rutetilbudet var et kvalitetsløft for regionen med komfortable og moderne 
busser med nytt billetteringsutstyr, sanntidsinformasjon, Wi-Fi og infotainment- 
skjermer i bussene. I markedsføringen ble det fokusert på:

• Nye traseer

• Nye bybusslinjer med flere avganger

• Busstilbud til NTNU og Kallerud

• Ringruta blir en del av bybusstilbudet

Bilde: Anne Elisabeth Thoresen, Even Aleksander Hagen og Bjørn 
Iddberg erklærte det nye busstilbudet for åpnet.

Bilde: Nytt kart for bybusslinjene Gjøvik.
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Lokal- og skoleruter Gjøvik
Lokal- og skoleruter i Gjøvik, Land og Toten har hatt en positiv utvikling med økning på 
5 %.  Antall passasjerreiser økte fra 591 059 i 2018 til 618 824 i 2019. Det ble foretatt 
en stor omlegging av skoleskyssen i Vestre Toten fra høsten 2019. Reinsvoll ungdoms- 
skole ble lagt ned og nye Vestre Toten ungdomsskole på Raufoss ble ungdomsskole for 
hele kommunen. Under hele prosessen har det vært et godt samarbeid med skolekon-
tor, rektor og busselskap. Rutetilpasning av ruter med lave passasjertall har også vært 
gjennomført. Dette medførte blant annet nedleggelse av flere avganger på lokalrute 
Gjøvik-Vardal-Landåsen. Bussen ble erstattet av bestillingsrute som kjøres med drosje. 
Det er nå flere avganger på strekningen og flere passasjerer enn tidligere som benytter 
seg av transporttilbudet.

Figur 8: Antall passasjerer for lokal- og skoleruter Gjøvik

Bestillingsruter 
Gjøvikregionen har et bestillingsrutetilbud i enkelte områder som betjenes med drosjer:

• Bestillingsrute Biri Øverbygd på fredager ved skolefri

• Bestillingsrute Hasvoldseter–Hov, korrespondanse fra linje 110 Gjøvik–Fagernes

• Bestillingsrute Raufoss (erstatning for Busserullen) 

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

• Bestillingsrute Gjøvik–Vardal–Landåsen

Driftsutfordringer
Det har generelt vært mye vegarbeid i Gjøvik by som har påvirket busstrafikken med 
enkelte forsinkelser og ubetjente holdeplasser. Spesielt har vi merket utbyggingen 
over campus på NTNU med Berghusvegen og Teknologivegen. Denne ble ferdigstilt tre 
måneder etter anbudsstart, og fungerer nå fint med den store økningen i busstrafikken, 
til glede for studenter og ansatte i området. 
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2.2 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 om- 
rådet. Bestillingsruter kjøres av lokale drosjesentraler. Alle hovedrutene i Lillehammer-
regionen har hatt en god utvikling i antall passasjerer.

Bybuss Lillehammer
Passasjerstatistikken for bybuss Lillehammer er positiv og viser en økning i 2019 på hele 
73 303 reiser, og i 2019 hadde bybussen 1 217 969 reisende. Dette tilsvarer en økning 
på drøyt 6 %. Størst økning har linje B4 med drøyt 23 000 nye reisende. Prosentvis har 
linje B1 som forventet størst økning som følge av en avkortet avvikling i 2018, mens 
Brunlaugbrua ble rehabilitert.

Figur 9: Antall passasjerer Bybuss Lillehammer 

 

Lokallinjer 
I 2019 transporterte vi 309 839 ordinære reisende på regionrutene, mot 312 358 
i 2018. Dette tilsvarer en reduksjon i antall reisende på 0,8 %. Lillehammerskolene 
endret sine skoletider for skoleåret 2018/2019. Dette medførte relativt store endringer 
i skoleskysskjøringen som likevel ble avviklet uten store utfordringer.
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Figur 10: Antall passasjerer region- og lokalruter Lillehammer

 

Linje 140 Segalstad bru og Skeikampen
Linje 140 fortsetter sin gode trend. Avgang 21:10 fra Segalstad bru ble flyttet til 19:10 
for å «tette» hullet i tabellen, og dette ser ut til å ha blitt godt mottatt. Økningen i antall 
passasjerer har gjennom året vært på 14,2 %, og hele 10 929 passasjerer. Linje 140 har 
kjørt ekstraavganger til Skei, sommer og vinter, mens turene kuttes på Svingvoll vår og 
høst.

Linje 141 Øyer/Hafjell og Tretten
Fra mai til desember i 2018 kjørte linja ekstraavganger til Fåberg Menighetshus, mens 
Brunlaugbrua ble rehabilitert. Linja fikk derfor registrert relativt mange påstigninger i 
2018 som normalt ville vært på linje B1. Vi ser at linje 141 har hatt en reduksjon i antall 
reisende fra 2018 til 2019 på nærmere 13 000, det vil si en reduksjon på 12,7 %. 

I vintersesongen er skibussen mellom Lillehammer og Hafjell et viktig tilbud for  
lokalbefolkningen 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. 

Opplandstrafikk utvidet, sammen med hotellene i Øyer, tilbudet på linje 245, Hunder-
fossen – Hafjell – Pellestova som også korresponderer med linje 242 på Hafjell. Dette 
skapte en økning i trafikken på 36 %.

Linje 500 Nordseter og linje 501 Sjusjøen
Også i 2019 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 hovedmålgruppene. 
Tilbudet utvides spesielt på vinter og noe på sommer, mens det vår og høst kun kjøres 
et minimumstilbud tilpasset skole. 
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Før vintersesongen 2019/1920 ble tilbudet på linje 500 ytterligere forsterket med av-
gang fra Lillehammer kl. 19:00 og retur kl. 19:30 på hverdager, og tilsvarende kl. 18:00 
og kl. 18:30 på søndager.

Linje 501 ble også forsterket på hverdager med daglige avganger fra Lillehammer 
kl. 19:00 og i tillegg  kl. 21:00 på fredager. Søndager er det satt inn en ekstra tur som 
går fra Lillehammer kl. 17:45 og med retur fra Sjusjøen kl. 18:25. Denne korresponderer 
med tog fra Lillehammer til Oslo/Drammen.

Utviklingen i 2019 for begge linjer er fortsatt positiv. På linje 500 opplevde vi en negativ 
tendens fra juni til oktober, men trenden snudde i årets to siste måneder, slik at linje 
500 hadde 103 passasjerer mer i 2019 enn i 2018. Dette tilsvarende en økning på 0,7 %. 

Linje 501 har hatt en jevnt god økning hele året og endte opp med 10,5 %, som tilsvarer 
nesten 2000 nye reisende. 

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.

Fotograf: Esben Haakenstad
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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 et svært positivt utvikling i 2018, med en økning på  
9 %, har antall reisende i 2019 stabilisert seg på dette nivået, og fikk en liten økning  
på 1 %. I alt 7 834 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 
2019. 

Følgende bestillingsruter kjøres i Lillehammerregionen:

• Lillehammer 

• Saksumdal

• Vingrom

• Øyer 

• Gausdal 

Infrastrukturtiltak 
Det er gjort tilpasninger og oppgraderinger i gamle Kringsjåvegen i forbindelse med 
åpningen av Nordre Ål skole. I tillegg er det etablert ny holdeplass i nordgående retning 
ved Jørstadmoen skole. I Messenlivegen har det vært arbeidet med støyskjermer og 
nye holdeplasser ved Skaugboringen og Bakkalykkja. Øverbygdsvegen i Svatsum ble 
asfaltert, og det utgjorde en forbedring.

Driftsutfordringer
I forbindelse med arbeidet i Messenlivegen har det i en periode vært lysregulering ved 
Skaugboringen. Det skapte tidvis store forsinkelser for linjene B2, B4 og B5.
For øvrig har driften i regionen gått stort sett fint uten større hendelser.
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2.3 Hadeland
Hadelandsregionen består av kommunene Jevnaker, Lunner og Gran, men berører også 
Hakadal i Akershus og Buskerud rundt Hønefoss by. 

Lokal- og skoleruter Hadeland
Statistikken viser omtrent samme antall reisende i 2019 som 2018, en liten nedgang på 
345 reiser. Passasjerutviklingen fra 2018 til 2019 har dermed vært stabil. Det har vært 
utført ruteanalyse hvor avganger med svært lave passasjertall har blitt lagt ned.

Figur 11: Antall passasjerer Hadeland 

Randsfjordferja

Oppland fylkeskommune fikk i 2010 ansvaret 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 
mot Landekspressen. Rutetider er søkbare på alle reiseplanleggere og det er utarbeidet 
egen rutetabell for ferja. Randsfjordferja hadde 42 252 reiser i 2019, noe som er en 
oppgang på 1 % fra 2018.
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Driftsutfordringer
Gjennom året 2019 har det kun vært mindre driftsutfordringer i dette området.

Reis smart til Oslo Lufthavn
I oktober kjørte vi kampanje på Hadeland, Valdres og Gudbrandsdalen. Målsettingen 
med denne kampanjen var å synliggjøre pris og hvor smart det er å reise langt med 
våre regionlinjer. 
 
Kampanjen fokuserte vi på følgende linjer:
 

• Linje 110 Fagernes – Dokka – Lillehammer

• Linje 125 Gran – Oslo Lufthavn

• Linje 142 Bismo – Ringebu – Lillehammer

GRAN - OSLO LUFTHAVN  Fra kr  59,-
DOKKA - OSLO LUFTHAVN  Fra kr  93,-

Sjekk rutetider og kjøp 
enkeltbillett med mobilen

REIS SMART
TIL OSLO LUFTHAVN MED LINJE 125
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2.4 Valdres 
Valdresregionen består av kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre 
Slidre, Vang og Etnedal.  

Antall reiser i Valdresregionen har vært stabilt i 2019 med en liten økning i trafikken på 
0,8 %. Rutetilbudet har vært tilnærmet uendret bortsett fra noen tilpasninger på linje 
137, og ikke minst noen endringer på linje 301, som nå også betjener Valdres Storhall 
og Valdres videregående skole.

Figur 12: Antall reiser Valdres

 

Linje 301 Leira-Fagernes
Etter skolestart fikk linje 301 to nye holdeplasser. Bussen kjører nå innom både Valdres 
Storhall på ettermiddag og kveld, samt fire turer innom Valdres videregående skole på 
dagtid. Det har vært en økning i antall reiser fra 24 920 reiser i 2018 til 27 525 i 2019. 
Dette tilsvarer en økning på 10,5 %.

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. Bestillingsruta i Vang er nå delt i to separate linjer.

I Etnedal ble det kjørt bestillingsrute på tirsdager til Fagernes. På skoledager ble det 
kjørt bestillingsrute fra Etnedal til Tonsåsen, i korrespondanse med buss til Dokka. 
Dette ga et helårlig transporttilbud da det kjøres buss på strekningen ved skolefri.
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Tabell 13: Bestillings- og serviceruter i Valdres

Kommune Rute 2017 2018 2019

Nord-Aurdal Heltidsbil Nord-Aurdal   4 451  3 743  3 964 
 Lenningen     36 0
 Fagernes – Vaset 17  8 
Sør-Aurdal Hedalen – Nes i Ådal, korr. med VX   259  464  480 
 Bagn   4
Vang Servicerute Vang   359   314 295 
Etnedal Etnedal rutebilstasjon       65 249 320 
  5 105 4 538  4 751 

Driftsutfordringer
Det har vært enkelte driftsutfordringer, blant annet i forbindelse asfaltarbeider som har 
medført kortere forsinkelser. I tillegg har FV 33 over Tonsåsen vært stengt i to måneder 
på våren og fire måneder på høsten.
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2.5 Nord-Gudbrandsdal
Region Nord-Gudbrandsdal består av kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og 
Sel.

Regionruter
Totalt var det en nedgang i Nord-Gudbrandsdal, fra 77 229 reiser i 2018 til 70 772 reiser 
i 2019.  Mindre bruk av telleknapp i 2019 utgjorde ca. 4 000 reiser, som i 2018 tilhørte 
skolereiser og som således gjør nedgangen på ordinære reiser tilsvarende mindre.

Det ble også foretatt rutekutt på linje 144 på strekningen Otta–Bjorli fra sommer 2019, 
samt at linje 204 Otta–Høvringen, ble lagt om til bestillingsrute med drosje fra sommer 
2019.
 
Bestillingsrute mellom Otta og Heidal ble også videreført i 2019.

Det ble gjennomført noen ruteendringer i Sel i forbindelse med at Nord-Sel skole ble 
nedlagt fra høsten 2019 og elevene som soknet til denne kommunen ble kjørt til skoler 
på Otta.
  
Figur 14: Antall reiser Nord-Gudbrandsdal

Driftsutfordringer
Gjennom året 2019 har det kun vært mindre driftsutfordringer i dette området.
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2.6 Midt-Gudbrandsdal
Region Midt-Gudbrandsdal består av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Totalt var det en nedgang i Midt-Gudbrandsdal, fra 25 680 reiser i 2018 til 22 709 reiser 
i 2019. Mindre bruk av telleknapp i 2019 utgjorde ca. 3 000 reiser som i 2018 tilhørte 
skolereiser og som således gjør nedgangen på ordinære reiser tilsvarende mindre.

Figur 15: Antall reiser Midt-Gudbrandsdal 

 

Bestillingsruter
Bestillingsrutene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ble videreført uendret gjennom 
2019. 
 

Driftsutfordringer
Det har ikke vært noen driftsutfordringer av betydning i Midt-Gudbrandsdal gjennom 
2019, bortsett fra noen dager i april da E6 var stengt mellom Ringebu og Fåvang på 
grunn av ras. Dette medførte innstillinger og store omlegginger av rutenettet i området.
 

2.7 Fjellruter og sommerruter 
Fjellruter ble videreført også i 2019 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 annonser i reiselivsmagasinet Fjell i Gudbrands-
dalen, Valdresguiden og i lokalaviser. Annonsering la vekt på rutekart og reiseplanleg-
geren Entur. 
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2.8 Regionruter

Linje 111 Lillehammer – Dokka
Det er ikke foretatt endringer i rutetilbudet dette året. Linje 111 har en økning på 4 % 
fra 2018 til 2019, det tilsvarer 607 passasjerreiser.

Linje 110 Fagernes – Dokka – Gjøvik
Deler av traseen over Tonsåsen har vært stengt store deler av året. I vår var streknin-
gen fra Sanatoriesvingen og opp stengt. Ruta ble kjørt om Bagn og fikk ca. 15 minutter 
lengre kjøretid. Fra august til primo desember var vegen stengt mellom Høljarast og 
Sanatoriesvingen, og da med omkjøring om Etnedal og Bruflat. Disse vegstegningene 
har medført til flere midlertidige endringer i avgangs- og ankomsttider på Dokka og 
Fagernes, og har dermed også påvirket andre linjer. Tross en del endringer har ruta hatt 
en økning i antall reisende fra 54 871 i 2018 til 56 733 i 2019, det betyr en økning på 
3,4 %.

Linje 125 Dokka – Gran – Lunner – Oslo Lufthavn
Linje 125 ble etablert sommeren 2018 i forbindelse med oppstart av nytt anbud på 
Hadeland. Den har sju avganger på hverdag og fire avganger på helg, og kjøres i korre-
spondanse med tog på Gran stasjon og linje 126 Landekspressen. Det har vært 12 455 
passasjerreiser i løpet av 2019. 

Linje 126 Landekspressen
Landekspressen hadde store rutemessige endringer fra sommeren 2018. En del av 
produksjonen ble overført til linje 125, og det ble gjennomført noe nedleggelse av 
rutetilbud.  Totalt en nedgang på 9 % fra 2018 til 2019, som tilsvarer 5 540 passasjer- 
reiser. Nedgangen må ses i sammenheng med opprettelse av linje 125 og nedleggelse 
av enkelte avganger. En sammenligning av avganger som har vært kjørt likt i 2018 og 
2019 viser en økning på 5 %. I 2019 ble det inngått et samarbeid med Ruter hvor pas-
sasjerer hjemmehørende i Hakadal og Nittedal (utvalgte holdeplasser) kan benytte linje 
126 ved reiser til og fra Oslo. 
 

Linje 142 Bismo – Lillehammer
Det er ikke foretatt endringer i rutetilbudet dette året. For linje 142 har det vært en 
nedgang i antall reiser fra 51 099 i 2018 til 46 642 i 2019.
 

Linje 103 Hønefoss – Gjøvik – Lillehammer
Det er ikke foretatt endringer i rutetilbudet dette året. For linje 103 har det vært en 
økning i antall reiser på 2 %, noe som tilsvarer 494 passasjerreiser. 
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Linje 102 Gjøvik - Lillehammer
Linje 102 fortsetter den gode trenden og drar fortsatt nytte av styrkningen som ble 
iverksatt i 2018. Linja har gjennom hele 2019 hatt økning i antall reiser på 5,6 % i 
forhold til 2018. 212 001 passasjerer reiste hele eller deler av strekningen Gjøvik– 
Lillehammer i 2019. I november 2018 ble det innført kollektivsignal på holdeplass 
Redalen. Dette har spart Vy for svært mange turer innom tom holdeplass i Redalen,  
og ser ut til å være en suksess.

Linje 100 Ekspressbuss Gjøvik - Hamar
Linje 100 Ekspressbuss Gjøvik–Hamar er et samarbeidsprosjekt mellom Opplandstrafikk 
og Hedmark Trafikk som ble etablert høsten 2016. Det er to avganger fra hver by på 
morgen og to avganger på ettermiddag. 

På grunn av tungt vegarbeid på E6 mellom Hamar og Moelv ble det umulig å holde de 
opprinnelige kjøretidene, og avgangene ble justert et kvarter i begge retninger tidlig i 
2019. Til tross for mye vegarbeid har ruta hatt en formidabel vekst i 2019, og i løpet av 
1. halvår var økningen på hele 34,5 %. For hele 2019 økte reisevolumet med over 20 %, 
det vil si drøyt 2 000 reiser. 

Figur 16: Fordeling og utvikling regionruter
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2.9 Kommersielle ruter i Oppland 
Det er i dag åtte kommersielle ruter som kjører gjennom Oppland. Dette er ruter som 
kjøres av:

• Vy ekspress, Norway Bussekspress og Askeladden Reiser

• Vy15 Gjøvik–Oslo 

• Vy146 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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3. Trafikksikkerhet og beredskap
For Opplandstrafikk er beredskapsarbeidet delt i to hovedelementer:

• Planarbeid, opplæring og øvelse

• Operativt beredskapsarbeid 

3.1 Hendelser
 

Bilde: Bussulykke i Torpa, ingen personskader.

I 2019 har det vært 12 hendelser og ulykker i den daglige rutetrafikken. Bussen på linje 
543 fra Aurvoll skole kolliderte med en personbil 27. november. Det var åtte skolebarn 
og sjåfør i bussen. Bussen ble påkjørt av en privatbil som mistet kontrollen. Ingen 
personskade i bussen. 

Det har også i 2019 vært flere dager i fylket med underkjølt regn og vanskelige kjøre- 
forhold. Dette førte til store forsinkelser og enkelte innstilte avganger. 



27Opplandstrafikk – Årsrapport 2019

4. Skoleskyss
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.  
Skysselever er den største kundegruppen for Opplandstrafikk. Det er stor spennvidde 
fra 6-åringer til ungdommer i videregående skole. 

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. 
Rollefordelingen i skoleskyssen har blitt klarere, kommunene bestiller og fylkeskommu-
nen planlegger og tilrettelegger. 

4.1 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/
justeringer.

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

Det har blitt en klarere oppgave/ansvarsfordeling i skoleskyssen. Skoleskyssplanlegger 
«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. 

Behandling av klagesaker kan bli raskere avgjort.
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4.2 Skoleskyss for elever i grunnskolen og  
videregående skole

Det er gjennomført skyssmøter med transportører og skolekontorer i de fleste kom-
muner. 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 i skoleskyssen. Kommunene utgjør «førstelinje-tjenesten», både 
i relasjon til skoler og foreldre/foresatte. 

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 2019, 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 2019/2020 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
Skolekjøringen i Gjøvik har gått som normalt og det har ikke vært større endringer 
inneværende år. 

Vestre Toten fikk ny ungdomsskole i 2019 og dette har ført til flere skysselever i kom-
munen enn tidligere. Reinsvoll ungdomsskole er lagt ned og alle elver i kommunen må 
nå reise til Raufoss. (Se også endring av rutetilbudet i kommunen.)

I Østre Toten kommune har også skoleskyssen gått som normalt med mindre ut-
fordringer som er løst fortløpende. 

Nordre og Søndre Land
Bortsett fra en økning i kommunale vedtak i Nordre Land, som stort sett betyr at flere 
elever velger skole utenom nærskoleprinsippet, har skoleskyssen gått som normalt. 
Dette betyr at flere får mer omfattende og mer kostbar skyss siden de reiser lengre.  



29Opplandstrafikk – Årsrapport 2019

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 Vingrom skole og Vingar skole.

I Lillehammer kommune ble Buvollen skole nedlagt. Elevene har fått Jørstadmoen skole 
som sin nærskole. De fleste elevene er satt på 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, og det har vært god informasjon til 
kommune og foresatte. Fjerdrum skole har også fått helt ny holdeplass.

Skoleskyss i Midt-Gudbrandsdal
Det har ikke vært noen skolestrukturendringer i Midt-Gudbrandsdal i 2019. Det ble 
gjennomført skyssmøter med Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

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

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

I Sel har det vært en skolestrukturendring ved nedlegging av Nord-Sel skole. Elever ved 
skolen begynte på Otta skole og Otta skole avdeling Nyhusom høsten 2019.

Skoleskyss i Hadelandsregionen
I Lunner kommune har flere elever på ungdomstrinnet i Grua-området valgt seg til 
Lunner ungdomsskole i stedet for Harestua. Ellers har det ikke vært større utfordringer 
og trafikken har stort sett gått som normalt ved skolene i alle tre kommuner. 

Skoleskyss i Valdres
Elevene ved Nord-Aurdal ungdomsskole flyttet inn i ny ungdomsskole på Fagernes fra 
januar 2019 etter å ha hatt skolested på Røn skole i Vestre Slidre i 1 ½ år. Det ble ikke 
gjennomført skyssmøte med Etnedal kommune, men vi hadde møter med Sør-Aurdal, 
Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommuner.
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Tabell 17: Antall skysselever 

Skoleår 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Endring

Grunnskoleelever  8 986  8 787 8 646 -1,6 %
Videregående elever  4 255  4 164 4 131 - 0,8 %

 

4.3 Endringer i behovene
Det har vært 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, spe-
sialskyss. Dette kan være elever som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet, 
av psykiske eller fysiske årsaker. Vi ser her en økning, spesielt av elever i videregående 
skole.

4.4 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 møte 
med elevene.
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Sikker skoleskyss er en prioritert oppgave, og følges opp kontinuerlig. Ansatte med 
ansvar for skoleskyssen har vært med i transporten for å observere og registrere sikker-
heten i skoleskyssen.

4.5 Skoleskyss med drosje
Elever som får skoleskyss med drosje er elever som bor i utkantstrøk uten 
bussforbindelse, har farlig skolevei eller har behov for spesialskyss. Kommunene  
blir fakturert for de elevene som har kommunale vedtak. For 2019 utgjorde dette  
7,7 millioner kroner.

Tabell 18: Antall skysselever og kostnader med drosje

Tall i tusen kroner 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Endring

 Elever grunnskole  2 140  2 157 2 421 12,2 %
 Elever videregående skole  381  348 379 8,9 %
 Totalt  2 521  2 505 2 800 11,8 %
Kostnader skysselever med drosje
Kostnad 73 280 74 892 80 776 7,8 %

Elevantallet er for skoleåret og kostnaden for kalenderåret.

Opplandstrafikk formidler skoleskyss til drosjesentraler i 26 kommuner. Transporten i 
fem av disse kommunene blir planlagt av Opplandstrafikk. Resterende kommuner blir 
planlagt av den enkelte transportør.

Det har vært minimalt med driftsutfordringer i 2019 utover at kapasiteten i noen  
områder på gitte tidspunkt kan være litt liten. 
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5. TT-ordning og løyver
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. 

5.1 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 kommun-
ens totale TT-forbruk.

5.2 Erfaringer
Oppland fylkeskommune v/Opplandstrafikk mottok etter søknad 8,52 millioner fra 
Samferdselsdepartementet for utvidet TT-ordning for 2. halvår 2019. Beløpet var knyttet 
til rullestolbrukere og blinde/svaksynte, og ble fordelt til kommunene etter en forde-
lingsnøkkel. Da beløpet ble mottatt sent på året, ble kun en del av beløpet benyttet.

Antall TT-turer med drosje har gått noe ned fra tidligere. 

Godkjente TT-brukere kan reise gratis på bussen i regi av Opplandstrafikk. I 2019 har 
det vært registrert 42 000 TT-reiser på buss. Dette er et høyt antall i forhold til antall 
reiser med drosje, og er en økning på 5 500 bussreiser sammenlignet med 2018. 

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

TT-ordningen overføres fra Opplandstrafikk til Samferdsel seksjon Trafikk og miljø i 
Innlandet fylkeskommune 1.1.2020.

Tabell 19: TT-reiser og TT-brukere 

Alle tall i 1000 kr 2017 2018 2019

 Budsjett *  8 400  8 800 17 600
 Forbruk**  8 400  8 700 9 950
 Antall TT-brukere  2 582  2 583 2 335
 Antall TT-reiser  44 649  45 530 44 047
 Antall TT-reiser på buss  24 907  35 567 41 908

* Netto tildeling eks. mva. ** Inkl. korrigert ramme eks. mva.
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5.3 Drosjeløyve
Yrkestransportlova med forskrift er styrende for utstedelse og forvaltning av løyver. 
Antall løyver og løyvehavere har gått noe ned i 2019. 

Det er vedtatt store endringer i Yrkestransportloven med virkning fra 01.07.2020. 

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

• Gi fylkeskommunene adgang til å tildele 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.

• Innføre fagkompetansekrav for fører av drosje.

Tabell 20: Drosjeløyver 

Drosjeløyver 2017 2018 2019

 Hovedløyver  161  161  163 
 Reserveløyver  88  99 101
 Antall løyvehavere  139  140  139 

Kilde: Transportløyveweb per 31.12.2019

Antall løyvehavere og løyver er stabilt. 
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6. Skysstasjoner og salgskontor
6.1 Skysstasjoner
Skysstasjonene er viktige knutepunkt for våre bussreisende, og Opplandstrafikk tilbyr 
informasjons- og publikumstjenester og venterom ved skysstasjonene. 

Tabell 21: Tilbud ved skysstasjoner per 31.12.2019:

Avtaler med skysstasjoner

Lillehammer skysstasjon

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

Assistansetjeneste for busspassasjerer tilbys.

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.

Bussgodsekspedisjon og pauserom for bussjåfører.

Dokka skysstasjon Selvbetjent bussgodsekspedisjon og pauserom for 
bussjåfører hos Dokka Taxi AS.

Ringebu skysstasjon Venterom tilbys i samarbeid med BaneNOR.

Brandbu bussterminal Venterom tilbys.

Lena skysstasjon Stasjoneringssted for bussoperatør.
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6.2 Knutepunkter og holdeplasser 
Nedenfor vises en oversikt over Opplands ti mest benyttede knutepunkter og holde-
plasser for ordinære reisende og skoleskyss.

Tabell 22: Ti største holdeplasser for ordinære reisende

Ti største holdeplasser for ordinære 
reisende 2017 2018 2019 Endring

Lillehammer skysstasjon  518 227  525 329  544 241 3,6 %
Gjøvik skysstasjon  386 700  387 935  395 026 1,8 %
Høgskolen i Innlandet Storhove  130 606  143 620  157 769 9,9 %
Fagernes skysstasjon*  71 857  72 817  83 602 14,8 %
Strandtorget  50 220  49 561  52 212 5,3 %
Hunndalen  47 546  48 392  49 823 3,0 %
Fahlstrøms plass  40 024  42 019  49 555 17,9 %
Søndre park Storgata  40 966  42 837  45 493 6,2 %
Sykehuset Innlandet Sverdrups  33 644  42 271  43 764 3,5 %
Lillehammer vgs Nord  45 396  45 329  42 277 -6,7 %
Sum ti største  1 365 186  1 400 110  1 463 762 4,5 %
Resten  2 300 665  2 323 861  2 477 271 6,6 %
Totalt  3 564 776  3 621 292  3 771 382 4,1 %

Tabell 23: Ti største skoleholdeplasser

Ti største skoleholdeplasser 2017 2018 2019 Endring

Lillehammer skysstasjon  104 260  100 161  100 175 0,0 %
Hadeland videregående skole  79 539  81 653  82 443 1,0 %
Gjøvik skysstasjon  59 378  55 800  57 559 3,2 %
Nord-Aurdal skole  50 925  49 591  53 684 8,3 %
Lena skysstasjon  36 357  35 099  34 590 -1,5 %
Lunner barneskole  13 945  28 044  28 669 2,2 %
Forsetskolene  37 082  28 033  27 855 -0,6 %
Gausdal Arena  30 593  27 361  26 364 -3,6 %
Torpa barne- og ungdomsskole  30 126  27 146  23 896 -12,0 %
Lillehammer vgs Nord  26 785  24 592  23 740 -3,5 %
Sum ti største  468 990  457 480  458 975 0,3 %
Resten  2 188 103  2 112 348  2 097 042 -0,7 %
Totalt  2 657 093  2 569 828  2 556 017 -0,5 %

* Inkludert Valdresekspressen og Øst-Vestekspressen.
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Tabell 24: 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 25: 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

 

6.3 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 26: Bussgods

Ekspedisjon 2017 2018 2019

 Lurhaugen  45 090  25 350  14 770 
 Gjøvik   277 870  232 610  109 525 
 Fagernes   553 865  549 616  537 789 
 Dokka   112 546  83 036  70 745 
 Otta (faktureres av selskapene) - - -
 Sum salg  989 371 890 612 732 829

Det totale bussgodssalget fra skysstasjonene har i 2019 hatt en nedgang på 17 %  
sammenlignet med fjoråret.  

 I tillegg til oppførte salg kommer:

• Pakker levert direkte på buss

• Egne fraktavtaler hos operatørene

• Salg av fraktmerker på Lurhaugen 
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7. Marked og kommunikasjon
7.1 Kundetilfredshet 
2019 var fjerde året med nasjonalt kollektivbarometer i regi av Kollektivtrafikk- 
foreningen. Alle fylkene i Norge er med i målingen og Oppland er delt i tre områder;  
Lillehammer, Gjøvik og øvrige Oppland. Resultatene leveres tertialvis. 

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

I 2019 hadde Oppland 991 respondenter og av disse svarer 137 at de aldri kjører buss 
(132 i 2018) og 77 svarer at de kjører daglig (73 i 2018). Deler vi inn i kollektivbrukere, 
de som kjører minimum noen ganger i måneden, og ikke-kollektivbrukere, er fordel- 
ingen i 2019, 330 mot 661, altså 1/3 av respondentene kjører buss minimum noen 
ganger i måneden.

Tabell 27: Oppland i perioden 2016–2019 

 
 2019 2016 2017 2018 2019 2018/ 

2019

Landssnitt Oppland

Antall respondenter 17063 918 936 949 991  
Kollektivtilbudet 55 50 51 51 49 -2
Punktlighet 66 79 80 72 78 6
Informasjon 51 47 47 48 48 0
Personalets opptreden 72 81 82 77 79 2
Trygghet og sikkerhet 81 84 83 82 82 0
Komfort 69 75 75 75 75 0
Kollektivtrafikkens rolle i 
samfunnet 87 86 85 84 84 0

Valuta for pengene 40 40 36 40 39 -1
Lojalitet 58 58 56 60 57 -3
Befolkningstilfredshet 52 47 47 49 47 -2

Målingene er fortsatt stabile etter fire års måling. Fra 2018 til 2019 er det størst økning 
i punktlighet (fra 72 til 78) og størst tilbakegang på lojalitet (fra 60 til 57).

Sammenligner vi Oppland med landssnittet scorer vi best på punktlighet, personalets 
opptreden og komfort. De to første parameterne er viktige og viser at det gjøres en god 
jobb ute i selskapene. 
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Tabell 28: Lillehammer og Gjøvik 2017–2019

 Lillehammer Gjøvik

 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Antall respondenter 263 314 282 177 164 172
Kollektivtilbudet 66 66 64 66 61 61
Punktlighet 77 67 80 86 74 79
Informasjon 54 53 55 57 53 52
Personalets 
opptreden 76 65 76 80 78 79

Trygghet og  
sikkerhet 82 80 87 86 85 85

Komfort 79 77 79 76 73 77
Kollektivtrafikkens 
rolle i samfunnet 87 86 90 88 87 87

Valuta for pengene 38 41 46 36 35 36
Lojalitet 64 61 70 57 61 59
Befolknings- 
tilfredshet 63 62 63 60 57 61

Sammenligner vi byene scorer Lillehammer best på flest parameter i 2019, med unntak 
av på Personalets opptreden. Begge byene scorer fortsatt bra sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Øvrige Oppland med sine 537 respondenter har også i 2019 best 
score på personalets opptreden, med 80.

Lillehammer har i 2019 noe færre respondenter, men scorer høyere enn i 2018 på alle 
parameter, med unntak av kollektivtilbudet. Den beste økningen ser vi på punktlighet, 
som går opp med så mye som 13 poeng. Lillehammer har også svært god økning på 
personalets opptreden, som var veldig lavt i 2018, trygghet og sikkerhet, og lojalitet.

Gjøvik scoret svært godt i 2017 og er ikke oppe igjen på dette nivået i 2019. Fra 2018 
ser vi god økning på parameterne komfort, punktlighet og befolkningstilfredshet. Dette 
er gledelig etter at Gjøvik fikk nytt kollektivtilbud sommeren 2018.



39Opplandstrafikk – Årsrapport 2019

7.2 Markedsarbeid og kampanjer 
I 2019 har vi hatt fokus på markedsføring av mobile løsninger, Så bra og forberedelser 
til Innlandstrafikk. Nedenfor vises noen av markedsføringstiltakene som er gjennomført 
i 2019.

Rutetider og billett på mobil 
Entur reiseplanlegger

Opplandstrafikk startet et tett samarbeid med Entur i 2018 og det ble en gradvis inn-
føring av reiseplanleggeren til Entur. I april 2019 ble Opplandstrafikk første fylke i Norge 
som satset fullt og helt på Entur. Vår billett app, Opplandstrafikk Reise, ble avsluttet og 
erstattet av den nasjonale reiseplanleggeren Entur. Det ble kjørt felles markedsføring 
og vi var på stand på Lillehammer og Gjøvik skysstasjon. Den nasjonale reiseplanlegg- 
eren ble godt mottatt og mange hadde allerede lastet ned appen.

Bilde: Felles stand med Entur på Gjøvik skysstasjon.

VI GÅR OVER 
TIL NY APP

VI KOMMER LENGER SAMMEN

Opplandstrafikk Reise avsluttes 2. april. 
Last ned Entur-appen og bli med videre på reisen – i hele Norge. 
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Entur-billett
Den 24. juni 2019 ble det også mulig å kjøpe enkeltbilletter i Oppland via Entur-appen. 
Billetten i Entur-appen kan avleses på bussen på samme måte som Opplandstrafikk 
Billett, med samme priser og rabatter. Denne billetten ble godt mottatt og har siden 
oppstarten i sommer solgt for rundt 1,3 millioner kroner i 2019. 

 
Forberedelser til Innlandstrafikk
2019 har vært preget av forberedelser til sammenslåing av Opplandstrafikk og  
Hedmark Trafikk til Innlandstrafikk. Det var politisk vedtak om felles priser og billetter 
gjeldende fra og med 24. juni 2019. De største endringene var:

• Nye aldersgrenser

• Lik rabatt på mobil og Innlandskortet

• Kategorien student ble fjernet

• Billigere å reise langt

• Ny pris på periodebillett Barn&Ungdom

Vi startet allerede i juni 2019 med markedsføringen av nye og felles linjenummer og 
priser. Vi kjørte felles markedsføring med Hedmark Trafikk.

MED ENKELTBILLETT I 
ENTUR-APPEN ER DET ENDA 
ENKLERE Å REISE I OPPLAND.

opplandstrafikk.no

Fra 24. juni 2019 bytter 
alle bussene våre linjenummer.

BUSSEN DIN
FÅR NYTT LINJENUMMER

BYBUSSER
Alle bybussene får en B - for 
bybuss foran sitt linjenummer

• Lillehammer   B1 - B8
•	 Gjøvik	 	 B41	-	B47

LOKALLINJER OG SKOLELINJER
• Gudbrandsdalen  200-299
• Valdres   300-399
•	 Gjøvik	og	Hadeland	 400-499
• Lillehammer   500-599

REGIONLINJER
•	 100	 Ekspress	Gjøvik	-	Hamar
•	 102	 Lillehammer	-	Biri	-	Gjøvik
•	 103	 Lillehammer	-	Gjøvik	-	Hønefoss
•	 110	 Gjøvik	-	Dokka	-	Fagernes
•	 111	 Lillehammer	-	Dokka	-	Fagernes
•	 112	 Horn	-	Brandbu	-	Harestua
•	 113	 Jevnaker	-	Hønefoss
•	 125	 Dokka-Gran-Lunner-	Oslo	Lufthavn
•	 126	 Dokka	-	Hov	-	Brandbu	-	Oslo
•	 137	 Fagernes	-	Beitostølen
•	 138	 Fagernes	-	Tyin	-	Lærdal
•	 139	 Fagernes	-	Gol
•	 140	 Lillehammer	-	Segalstad	bru	-	Svingvoll
•	 141	 Lillehammer	-Hafjell/Øyer	-Tretten
•	 142	 Lillehammer	-	Otta	-	Bismo
•	 143	 Otta	-	Bismo
•	 144	 Bjorli	-	Lesja	-	Dombås	-	Otta

TA	BUSS	NÅR	DU	KAN	OG	BIL	NÅR	DU	MÅ

Se	våre	nettsider	for	komplett	oversikt	over	alle	nye	linjenummer.

• 40% RABATT på reisepenger 
 og mobillett for voksne

• BARNEBILLETT gjelder nå fra 6-17 år

Få komplett oversikt på 
opplandstrafikk.no og hedmark-trafikk.no

OG FELLES
PRISER
NYE
Fra 24. juni 2019 får Hedmark 

Trafikk og Opplandstrafikk 
nye og felles priser.
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Navnekonkurranse
Neste steg i sammenslåingen var å finne 
navnet på den nye seksjonen for kollek-
tivtransport. Det ble besluttet å utlyse en 
åpen navnekonkurranse, hvor vi spesielt 
ønsket å invitere barn og ungdom –  
fremtidens kollektivbrukere. 

Konkurransen ble publisert på egne nett-
sider og på facebook, i tillegg sendte vi 
skriftlig invitasjon til samtlige grunnskoler 
og videregående skoler i Oppland og  
Hedmark. Vi benyttet også Infotainment- 
skjermene i bussene til å markedsføre 
konkurransen og vi sendte ut en presse-
melding.

Stort engasjement
Vi fikk totalt inn forslag fra om lag 600 stykker. Etter en intern gjennomgang av forslag- 
ene, ble det plukket ut 20 ulike forslag som ble videresendte til juryen. Juryen bestod 
av fire ungdomspolitikere (to fra hvert fylke), en representant fra Hedmark Trafikk og en 
fra Opplandstrafikk, en fra kommunikasjonsavdelingen i nye Innlandet fylkeskommune 
(juryformann) og en fra et kreativt byrå (NameAbrand). 

Juryen hadde ett møte som hadde til formål å plukke ut tre navneforslag. I forkant 
hadde NameAbrand gjort en sjekk av forslagene mot varemerkeregisteret, domene- 
registeret, firmaregisteret, google og generell registrerbarhet som ordmerke. Vi hadde 
også dialog med Norsk Språkråd.

Politisk vedtak om Innlandstrafikk
Det viste seg dessverre at ingen av de innkomne forslagene oppfylte alle kriterter i de 
nevnte registrene. Tre forslag ble likevel oversendt til politisk behandling i Arbeidsut-
valget med anbefaling om at vi skulle jobbe videre med å utvikle et navn med hjelp av 
et profesjonelt byrå. I Fellesnemda ble det vedtatt at det ikke skulle jobbes videre med 
navneprosessen, og navnet til den nye seksjonen for kollektivtransport ble vedtatt til 
Innlandstrafikk.
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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 2019 har vært:

• Så bra-uke i uke 14 og 15 

• Så bra at du blir sett og refleksvester til alle førsteklassinger

• Så bra at du bruker setebeltet

• Så bra – bli en klimahelt

Så bra-uke 
I god Så bra ånd ble det også i 2019 gjennomført Så bra-uker. To uker på våren ble satt 
av til enkle tiltak. 

Ansatte fra Opplandstrafikk stod på stand på Gjøvik og Lillehammer skysstasjon og 
serverte kaffe og boller. Alle sjåførrommene i Oppland fikk Så bra-kake. Tilbakemelding-
ene var svært positive. Alle setter pris på litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen.

Bilde: Stand på Gjøvik skysstasjon og servering av kaffe og boller.
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Reklame på buss
Status for andre salgsår med reklame på buss ga en total omsetning på kr 788 775,-,  
en økning på 38,5 % fra 2018. Utvendig reklame ga en omsetning på kr 683 775,-, mens 
innvendig reklame på Infotainment-skjermene ga en omsetning på kr 105 000,-. 
Som en del av et samarbeid med utvalgte festivaler og arrangementer, har samar-
beidspartnere fått anledning til å benytte seg av våre reklameflater både utvendig og 
innvending på bussene, mot felles markedsføring av busstilbudet i forbindelse med 
festivalen/arrangementet.

7.3 Digitale kanaler 
Digitale kommunikasjonskanaler blir stadig viktigere for kollektivtrafikken. Opplands- 
trafikks digitale økosystem består blant annet av 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 med nesten 1 000 000 besøk på nettsiden, men i 2019 var det igjen 
en vekst på besøk på nettsiden med totalt 1 010 559 besøkene. De fleste besøkende 
kommer fra mobil, andelen besøkende fra mobil 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 29: 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 bybusser og regionbusser i Lillehammer, 
Gjøvik, Land og på Hadeland. På disse skjermene kombinerer vi informasjon om holde-
plasser og profil- og kampanjebudskap. I tillegg fungerer skjermene som reklameplass 
for salg til eksterne aktører.

Figur 30: Salg i billett-appen 

Grafen viser at salget av billetter i billett-appen har økt fra 7 419 640 i 2018 til 10 955 628 i 2019.

7.4 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 ruteopp- 
lysningstjenester. KKIAS har også oppgaven med ruteopplysning for Hedmark Trafikk. 
For Opplandstrafikk utfører de følgende oppgaver: 

• Formidle informasjon om kollektivtilbudet i fylket – ruteopplysning. 

• Saksbehandle hendelser, herunder avvik som gjelder 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",  "Opplandstrafikk Billett" og Entur.

• Sende rutetabeller per e-post eller post på forespørsel. 
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Figur 31: Antall besvarte kundehenvendelser 2018/2019

Statistikken for 2019 viser antall henvendelser igjennom året for 2018 og 2019. 
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Tabell 32: Billettpriser

Priser i kr ENKELTBILLETT 
VOKSEN

Takstsoner 2017 2018 2019
Bybuss 37 39 39
1 37 39 39
2 50 50 52
3 75 75 79
4 95 97 98
5 120 118 117
6 140 140 136
7 160 162 155
8 180 184 155
9 200 205 155
10 230 227 155
11 250 249 155
12 270 271 155
Makspris 290 292 155

PERIODEBILLETT  
VOKSEN (30 dager)

2017 2018 2019
520 530 580
520 530 730
650 660 1060
920 940 1290

1150 1180 1510
1390 1420 1740
1620 1660 1970
1860 1900 1970
2090 2150 1970
2330 2390 1970
2330 2390 1970
2330 2390 1970
2330 2390 1970
2330 2390 1970

BESTILLINGSRUTER

0-5 km 45 45 45
5-15 km 60 60 60
15-25 km 90 90 90
Over 25 km 120 120 120

BARN-/UNGDOMSBILLETT  
(30 dager)

270 280 290

7.5 Billetter og priser 
Prisnivå for billettene på Opplandstrafikk sine ruter bestemmes av Fylkestinget gjen-
nom årlige budsjettvedtak. Den langsiktige prisstrategien er at prisene skal følge 
normal prisutvikling. I forbindelse med sammenslåingen til Innlandet ble det politisk 
vedtatt nye felles priser for Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk gjeldende allerede fra 
og med 24.06.19. De største endringene var:

• Nye aldersgrenser

• Lik rabatt på mobil og Innlandskortet

• Kategorien student fjernes

• Billigere å kjøre langt

• Ny pris på periodebillett Barn&Ungdom 30 dager

• Priser på bestillingsruter uendret
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8. Prosjekter og utvikling
8.1 Elbuss
Mandag 24. juni var det oppstart for de to nye elbussene på Lillehammer, og Opplands- 
trafikk markerte oppstarten med stand på Lillehammer skysstasjon. Elbussene skal testes 
ut på bybusslinjene sommer og vinter for å finne ut om det er egnet med elbusser på 
Lillehammer. Prosjektet går over to år.

Førpremiere på visning av elbussene
Tirsdag 11. juni gikk startskuddet for markeringen av elbuss-prosjektet på Lillehammer, 
med førpremiere på visning av elbussene ved Unibuss sitt depot i Industrigata, på Bæla. 
Opplandstrafikk hadde invitert Fylkesutvalget i Oppland med fylkesordfører Even Alek-
sander Hagen i spissen, representanter fra Unibuss, Volvo og ABB, samt lokal presse.
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, stod for den tradisjonelle snorklippingen og 
trakk frem at prosjektet er et ledd i ambisjonen om et klimanøytralt opplandssamfunn i 
2025 som det har vært tverrpolitisk enighet om.  

Bilde: Anne Elisabeth Thoresen, Even Aleksander Hagen og Stine Fredriksen markerte oppstarten av den 
første Elbussen.

Prøvetur under Lillehammerdagene
I forbindelse med Lillehammerdagene 15. juni, stod Opplandstrafikk på stand ved Lille-
torget med den ene elbussen, og informerte om elbuss-prosjektet og delte ut effekter. 
Unibuss guidet besøkende inne på bussen, og supplerte med informasjon om drift og 
tekniske løsninger. Den andre elbussen gikk som gratis skyttelbuss mellom Strandtorget 
og sentrum, og mange benyttet seg av tilbudet med en prøvetur mellom shopping-
mulighetene. 
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8.2 Internasjonale samarbeidsprosjekter
Opplandstrafikk har i løpet av 2019 vært deltager i to forskjellige Interreg-prosjekter. 
Felles for prosjektene er at de medfinansieres med 50 %, fra henholdsvis Interreg Baltic 
Sea Region og Interreg Nordic Sea Region. Begge prosjektene retter seg mot løsninger 
for bestillingstransport.

Interreg North Sea Region
Stronger Combined har fokus på alternativer til bruk av privatbil. Prosjektet kartlegger 
muligheter for å få til grønn transport og «kombinert mobilitet» ved å kombinere ulike 
typer framkomstmidler i distriktene. Prosjektet tar for seg hvilke utfordringer dagens 
rammeverk gir, og hvilke preferanser og forventninger de mulige målgruppene har. 

Opplandstrafikk er den eneste norske deltakeren i prosjektet, og vi vil se nærmere 
på bestillingsruter i området rundt Jotunheimen. Pilottesting i prosjektet er satt med 
oppstart fra sommeren 2020.

Prosjektet er treårig og varer ut 2021. De andre deltakerne i prosjektet kommer fra 
Sverige, Danmark, Nederland, Belgia og Skottland.

Interreg Baltic Sea Region
RESPONSE-prosjektet handler om mulighetene, tilgjengeligheten og påliteligheten for 
bestillingstrafikk i rurale strøk. Initiativet til prosjektet har kommet fra de som arbeider 
med kollektivtransport. Det omfatter hvordan eksisterende offentlige transporttje-
nester kan utvikles og koordineres for å takle viktige utfordringer og dra nytte av nye 
globale trender. 

Opplandstrafikk er leder for den delen av prosjektet som omfatter servicedesign  
innenfor bestillingstrafikk, som innebærer å utvikle tjenestene slik brukerne ønsker og 
trenger dem. Opplandstrafikk ser nærmere på Gjøvikregionen og en pilot blir igangsatt 
våren 2020.

Prosjektet er treårig, og avsluttes i september 2021. I tillegg til Norge kommer  
deltakerne i prosjektet fra Sverige, Danmark, Estland og Litauen.

RESPONSE er en forkortelse for Demand - Responsive Transport to Ensure Accessibility, 
availability and reliability of rural Public transport.
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9. Avtaler og konkurranse
Plan for kjøp av rutegående transporttjenester 2017–2025 legges til grunn for å utvikle 
et enkelt, moderne og pålitelig kollektivtilbud, med kunden i sentrum.

9.1 Anbud for persontrafikk i rute –  
Lillehammerregionen og Nord-Gudbrandsdal

I 2019 startet Opplandstrafikk opp arbeidet med konkurransegrunnlaget på kontrakter 
for rutegående kollektivtransporttjenester i Lillehammerregionen og Nord-Gudbrands-
dal. Dagens kontrakt i Lillehammerregionen for perioden januar 2014 til juni 2021 
kjøres av Unibuss AS.  Kontrakten i Nord-Gudbrandsdal for perioden januar 2014 til de-
sember 2021 kjøres av Trønderbilene AS. I disse to kontraktene benyttes det 66 busser. 

Opplandstrafikk har gjennomført tre arbeidsmøter med brukere av kollektivtilbudet for 
å få innspill til utformingen av det fremtidige kollektivtilbudet. I november 2019 ble det 
gjennomført dialogkonferanse med aktuelle tilbydere, leverandører av bussmateriell og 
andre interessenter.

I dette anbudet er pris vektet med 50 %. Miljø og klima med reduksjon av klima- og 
miljøpåvirkning (lokalt, globalt, tomkjøring) er vektet med 30 % og kvalitet på gjennom-
føring og materiell med 20 %. 

Anskaffelsen gjennomføres som en begrenset anbudskonkurransen etter prosedyren 
«konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring» hvor interesserte 
leverandører kan søke om å bli kvalifisert til å delta i konkurransen. De nye kontraktene 
er lyst ut med en varighet til skoleslutt juni 2031.

9.2 Bussavtaler

Opplandstrafikk har ved utgangen av 2019 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. 

24. juni 2019 startet Vy Buss AS opp kontrakten i ruteområdene Gjøvik, Vestre Toten og 
Østre Toten, inkludert rutestrekningene Lillehammer – Gjøvik – Hønefoss og Gjøvik – 
Hamar.

I 2019 har Opplandstrafikk forhandlet to av de mindre busskontraktene som er unntatt 
konkurranse. Kontraktene med Lesja Innkjøpslag SA og Ringebu Bilruter AS er inngått 
for 9 ½ år til juni 2031 med mulighet til å forlenge med to år.  
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Tabell 33: Bussavtaler

Busstrans-
portører Område

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Vy Buss AS

Gjøvik by 
og Toten, 
Lhmr.-Gjø-
vik-Hønefoss

Trønderbilene AS
Hadeland, 
Dokka  
og Hov

Unibuss AS
Lillehammer,  
Sør-Gud-
brandsdal

Trønderbilene  
AS

Ottadalen  
og Sel

Trønderbilene  
AS Valdres

Etnedal  
Bilruter AS

Etnedal og  
Sør-Aurdal

Lesja  
Innkjøpslag SA

Lesja og 
Dovre

AS Snertingdal 
Auto AS

Snertingdal 
og Biri

AS Torpa  
Bilruter Nordre Land

Ringebu  
Bilruter AS

Midt-Gud-
brandsdal

Kontrakt Opsjon utløst Mulig opsjon
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9.3 Drosje- og turbilavtaler
Høsten 2018 lyste Opplandstrafikk ut kontrakter på drosje- og turbilavtaler gjeldende 
fra 1. august 2019. Ved anbudsåpning i januar 2019 fikk Opplandstrafikk inn tilbud fra 
totalt 16 tilbydere, 11 drosjeoperatører og fem turbilselskap. 

Det er inngått avtaler med 11 drosjeoperatører og et turbilselskap gjeldende fra  
 1. august 2019 til 30. juni 2023. 

Tabell 34: Oversikt drosje- og turbilavtale

Drosje- og  
turbiloperatører Område Konkurranseform

Hadeland Taxi SA Lunner, Jevnaker og Gran  Åpen anbudskonkurranse 
Østre Toten Taxi 
ANS Østre Toten  Åpen anbudskonkurranse 

Gjøvik Taxi AS Gjøvik og Vestre Toten  
Raufoss skolekrets  Åpen anbudskonkurranse 

Lillehammer  
Taxisentral AS Lillehammer  Åpen anbudskonkurranse 

Gausdal 
Drosjesentral DA Gausdal  Åpen anbudskonkurranse 

Øyer-Tretten 
Drosjesentral DA Øyer  Åpen anbudskonkurranse 

Taxi Innlandet AS

Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, 
Vågå, Sel, Sør-Fron. 
Samt Nord-Fron og Ringebu 
(unntatt stor bil) 

Konkurranse med forhandlinger

Hov Taxisentral ANS Søndre Land Konkurranse med forhandlinger

Dokka  
Taxisentral AS Nordre Land Konkurranse med forhandlinger

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

Konkurranse med forhandlinger

Haverstad  
Turbiler AS

Nord-Fron og Ringebu,  
stor bil Konkurranse med forhandlinger

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

 



52

10. Samarbeid
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 utvalg 
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 økt bruk 
av rutetilbudet i forbindelse med fylkeskommunens klimaregnskap og handlingsplan for 
klima. Saker av økonomisk betydning legges fram for fylkesutvalget og fylkestinget. 

10.1  Kollektivforum Oppland
Kollektivforum Oppland er et samarbeidsforum med Opplandstrafikk sine operatører 
og sjåførtillitsvalgte, og en videreføring av 5+ prosjektet som startet opp i 2011. Fokus 
har vært «kunden i sentrum», og å motivere alle som organiserer og arbeider med 
kollektivtrafikken til å øke reiser og omsetning, samt sikre og utvikle kvaliteten på 
tjenestetilbudet for våre reisende. 

Kollektivforum Oppland har vært nytenkende og bidratt til samarbeid, læring og delings- 
kultur på tvers av aktører til felles beste for de nye og potensielle reisende. Vi synes selv 
det har vært en suksess og operatørene har gitt oss positive tilbakemeldinger på at dette 
er noe de prioriterer å være med på. Eirik Strand, leder av Opplandstrafikk, ble nominert 
til kollektivprisen 2019 for hans initiativ til etableringen av Kollektivforum Oppland.

I 2019 har det vært gjennomført tre møter med god og gjensidig informasjonsut- 
veksling om daglige og mer langsiktige oppgaver og aktiviteter. Som en avslutning på 
Kollektivforum Oppland fikk alle sjåførene julegave i form av årets Heidalsost med 
Opplandstrafikk ostehøvel fra Bjørklund.

10.2  Sjåførkompetanse 2019
Over 330 sjåfører har gjennomført kompetanseutviklingsdagene i løpet av det siste 
året. Det tilsvarer ca. ¾ av sjåførene som kjører på oppdrag for Opplandstrafikk. Fokus 
har vært billettering og sjåførhåndboka. Hedmark Trafikk har også gjennomført tilsvar- 
ende kompetansedager høsten 2019, slik at alle sjåførene i Innlandet har forholdsvis lik 
plattform ved inngangen til 2020.

Det har vært jobbet med et strategidokument om hvordan vi skal jobbe videre med 
denne type kompetanseheving på tvers av selskapene, og det ble i løpet av 2019 
etablert ei kompetansegruppe som ledes av innleid ressurs fra Torpa Bilruter. Gruppa 
har bestått av tre superbrukere fra operatørene i tillegg til representanter fra Opplands- 
trafikk. Gruppa har hatt jevnlige møter med kompetansehevingstema. Et viktig og aktu-
elt tema det blir jobbet med nå er «Service og kommunikasjon».

Opplandstrafikk er godt fornøyd med resultatene og gjennomføringen av sjåfør- 
kompetanseprosjektet.
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10.3  Regionreform – sammenslåingsprosessen
Den administrative organiseringen av Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune 
ble presentert i begynnelsen av 2019. Opplandstrafikk ble en del av Seksjon Kollektiv- 
transport sammen med Hedmark Trafikk FKF og Kjørekontoret Innlandet AS. Etter en 
intern rekrutteringsprosess ble Lars Baukhol tilsatt som Seksjonssjef Kollektivtransport 
i mars. I den videre organiseringen av seksjonen ble alle medarbeidere invitert til å 
komme med innspill. Ledergruppen i seksjonen kom på plass i løpet av mai, og det ble 
gjennomført kartleggingssamtaler før alle medarbeiderne ble innplassert i respektive 
faggrupper i løpet av juni.

Sammenslåingsprosessen har preget Opplandstrafikk i stor grad gjennom hele året med 
høy aktivitet for å levere på oppgaver i både ny og gammel organisasjon. Det ble gjen-
nomført en navnekonkurranse på våren, og Seksjon Kollektivtransport fikk merkevare-
navnet Innlandstrafikk etter en politisk behandling i Fellesnemnda i juni. Fra 24. juni 
ble det nye linjenummer og harmonisering av priser og billetter med Hedmark Trafikk. 
I oktober ble det gjennomført en felles samling for den nye seksjonen med fokus på 
kultur for ledelse og medarbeiderskap, merkevaren Innlandstrafikk og digitalisering av 
tjenesteområder og prosesser.

10.4  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 mobilitets-systemet til enhver tid ivaretar samfunnsansvaret.  
  Konkurransefortrinnet er tilliten vi har hos eiere og regulatorer.   
  Foreløpig kaller vi rollen: «Integratoren for marked og samfunn».

10.5 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. 
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11. Utvikling og drift av IKT-løsninger
Internett – Wi-Fi på bussen  
Det er Wi-Fi tilgang på alle rutegående busser i Oppland. 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 er nå innført mulighet for kontaktløs 
betaling, det vil si at det er nok å legge betalingskortet over leseren.  Med små beløp 
opptil 400 kroner trenger du ikke benytte Pin-kode. 

Tabell 35: Betalingsformer

Kredittkort inkluderer betaling via betalingsterminaler, mobillett og nettbutikk.

Tabellen viser en god utvikling for å få kontanter ut av bussen.

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 36.

48 %
51 % 51 %

22 % 22 % 22 %

30 %
27 % 27 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Kredittkort Verdi Kontant

Betalingsformer
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Mobillett 

 Opplandstrafikk har hatt mobiltelefon som billettbærer for bussbillett siden 2015. Det 
er en markant økning på bruken av mobil også i 2019. I tillegg selger vi enkeltbilletter 
via reiseplanlegger på mobil (Entur). 

Tabell 36: Nettbutikk og mobillett 

2017 2018 2019 Endring

Nettbutikk  1 741 335  2 389 190  2 893 776 21 %

Opplandstrafikk Billett  3 787 027  7 238 101  10 955 628 51 %
EnTur Billett  1 346 090 
Sum mobillett  3 787 027  7 238 101  12 301 718 70 %

Billettmaskiner
Det er nærmere 320 billettmaskiner i drift i bussene som kjører for Opplandstrafikk. 
Alle maskinene støtter nå 4G, noe som bidrar til mer driftstabile løsninger.

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. 
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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 informa- 
sjonen, og det arbeides kontinuerlig med å bedre kvaliteten.

Det er en løpende vurdering av hvor vi setter opp informasjonsskjermer. Per i dag har vi 
ca. 73 slike skjermer i Oppland. 

Bilde: Et eksempel på en utendørs informasjonsskjerm på Lillehammer skysstasjon. Denne skjermen viser 
rutetider og sanntidsinformasjon. 

Informasjonsskjermer på bussen 
Opplandstrafikk har per i dag ca. 170 busser med informasjonsskjermer. På alle nye 
anbud er dette standard på bussene. Innholdet på skjermene styres fra vårt kontor 
på Lillehammer. Dette er en fleksibel kommunikasjonskanal for å spre informasjon og 
nyheter til den reisende. 

Lyskrysstyring 
Det er lyskrysstyring i "Bankenkryssene" på Lillehammer, et samarbeidsprosjekt med 
Statens Vegvesen. Løsningen er "enkel"; når en buss fra Opplandstrafikk nærmer seg 
krysset, går 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 lyskryssene på Lilleham-
mer. I tillegg har Opplandstrafikk et felles prosjekt med Statens vegvesen om å forbedre 
framkommeligheten for busser på Gjøvik. 
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Nasjonal rutedatabase og reiseplanlegger (Entur)
Alle som driver kollektivtrafikk skal levere rutedata til Entur. Dette leveres i data- 
formatet NeTEx (Network Timetable Exchange). NeTEx er en Standard for utveksling av 
offentlige transportplaner og relaterte data. All stoppestedsinformasjon hentes fra NSR 
(Norsk Stoppestedsregister). 

I reiseplanleggeren til Entur behøver 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 reiseplanlegger i 2018, slik at du kan 
se nøyaktig når bussen kommer. Det er i tillegg mulig å kjøpe enkeltbilletter direkte i 
reiseplanleggeren.

MinSkyss og Skyssweb 
Oppland hadde ca. 13 000 elever med skoleskyss ved utgangen av 2019, hvorav ca.  
4 000 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.

Informasjonssikkerhet   
Opplandstrafikk har i 2019 arbeidet mye med implementering av den nye lovgivningen 
i General Data Protection Regulation (GDPR).  Dette har medført noen endringer i rutin-
er og enkelte tilpasninger i datasystemene våre. Det ligger informasjon på hjemme- 
siden om personvern i henhold til GDPR.

Opplandstrafikk tester ut nytt kollektivsignal i Redalen 
For å spare miljø og øke trafikksikkerheten har vi satt opp et kollektivsignal i Redalen.
Holdeplassen ligger litt utenfor traseen og dette medfører omvei og kryssing av mot-
gående kjørebane ved av-/påkjøring.  

Passasjerer som kommer til holdeplassen, trykker på en knapp for å aktivere kollek-
tivsignalet 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- og påstigende passasjerer.

Det er signal ved vegen i begge retninger på Rv4 før avkjøringen til Redalen, disse er 
merket med skilt «Kollektivsignal».Ved forsinkelser må sjåføren alltid kjøre oppom  
Redalen, da lampen lyser kun i et visst antall minutter fra passasjerer trykker på knapp- 
en. Kollektivsignalet har spart bussen for «godt over halvparten» av turene oppom 
Redalen og dermed har tiltaket gitt stor gevinst både i form av færre kjørte kilometer 
og mindre utslipp. I tillegg har trafikksikkerheten økt på grunn av færre kryssinger av 
vegbanen ved inn- og utkjøring på Rv4.
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12. Kvalitet
12.1  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 2019. 

12.2 Hendelser
Alle henvendelser som sendes til post@opplandstrafikk.no blir registrert i Opplands- 
trafikk sitt hendelsessystem Pureservice. I 2019 mottok Opplandstrafikk 4 675 hen-
vendelser på denne måten. Dette gjelder også meldinger fra operatører om hendelser 
og avvik på deres ruter. Ruteopplysningen 177 i Folldal behandler disse sakene, eller 
sorterer og videresender til saksbehandler hos Opplandstrafikk. 

En stor del av henvendelsene er administrative, som 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 177 er ansvarlig for saken inntil den er løst.

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.
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Tabell 37: Antall hendelser 

Antall hendelser 2017 2018 2019

Administrativt  548  870 928
Avgang  846  859 995
Billettsystem  252  337 287
Holdeplass/terminal  47  32 38
IKT Infrastruktur  52  90 73
Innlandskortet/billettering av reise  205  373 587
Rutedata  16  8 12
Ruteopplysning  273  237 215
Sjåfør  226  264 283
Vognmateriell  38  61 94
Skader  2  4 3
Kunde  14 4
Positiv tilbakemelding  9  11 17
Kontrollrapport/Kontroll  2  76 54
Skoleskyss  154  136 153
Spørsmål  551  846 932
Totalt  3 235  4 204 4675

12.3 Kontroll og veiledning

I løpet av 2019 har følgende regioner hatt minst en form for kontroll: Lillehammer- 
regionen, Gjøvikregionen, Hadeland, Valdres og Midt-Gudbrandsdal. Sju transportører 
har blitt kontrollert, fordelt på 104 dagsverk og 669 unike loggførte turer. I tillegg finnes 
det kontroll på turer som ikke er loggført.
 
Prioriterte områder har vært Lillehammerregionen og Gjøvikregionen. Innenfor disse 
regionene har bybussene, linje 102, 140 og 141 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 110.

Securitas AS utfører i dag billettkontroller for Opplandstrafikk i de mest folkerike  
områdene, mens egne ressurser i Opplandstrafikk kontrollerer skoleskyss ved oppståtte 
behov.  

Totalt 6 338 reisende har blitt kontrollert. Totalt har det blitt sendt ut 37 gebyr for  
manglende eller ugyldig billett, på bakgrunn av funn gjort under billettkontrollen.  
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Dette utgjør i gjennomsnitt 0,5 % per kontrollerte reisende. Høyest antall utstedte 
gebyr er registrert på Bybuss Lillehammer hvor det er utstedt ett gebyr for hver 111 
reisende (0,9 %). Linje 102 har høyest prosentandel utstedte gebyr i forhold til antall 
reisende med 2,38 % (ett gebyr for hver 24 reisende). Til sammenligning har bybuss 
Gjøvik (inkludert Ringruta) 220 reisende per gebyr (0,45 %).

Tabell 38: Antall kontrollerte og antall gebyr

Antall kontrollerte Antall gebyr

Bybuss Lillehammer  1 890  17 
Bybuss Gjøvik  2 201  10 
Region Lillehammer  616  1 
Region Hadeland  484  2 
Linje 102  420  10 
Linje 142  144  0   

5 197 reisende ble kontrollert for setebelter, av disse benyttet 2 950 personer setebelte 
ved billettkontrollen. Dette utgjør 56 % av de kontrollerte. På bybussene på Lillehammer 
og Gjøvik (inkl. Ringruta) var setebeltebruken blant de kontrollerte på henholdsvis 50,8 % 
og 51 %, mens region- og lokallinjer hadde en setebeltebruk på 65 %.
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13. Organisering og ansatte
13.1 Organisering
Det var også i 2019 små endringer i staben. Ola Sondre Elgshøen var ute i foreldre- 
permisjon fram til oktober, og hans vikar Espen Schytte var med oss fram til april, mens 
i perioden mai til oktober var Andres Holen vikar. Thale Andersen sluttet i juni etter et 
kort år som ansatt i Opplandstrafikk. Vi har hatt to lærlinger, Ida Landgraff Kalløkke-
bakken i første halvår og Anna Haukåen i andre halvår. 

Opplandstrafikk har 24 ansatte fordelt på 23 årsverk per 31.12.2019. Ved etableringen 
av fagenheten i 2010 var det 27 ansatte fordelt på 26 årsverk, samt fire ansatte i rute-
opplysningne i Folldal med til sammen 2,7 årsverk. Ved nedlegging av fagenheten var 
av 24 ansatte, 17 ansatt i 2010. Opplandstrafikk er per 31.12.2019 organisert i henhold 
til organisasjonskartet nedenfor.

Sykefraværet for 2018 var 4,1 %, for 2019 var det 4,0 %.
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13.2 Fagenhetstur
Årets fagenhetstur gikk til Edinburgh, Skottland, 22.-24. mai. Vi benyttet en lokal reise-
operatør, og hadde dermed god «guiding» underveis på alle transportetapper til og fra 
sosiale og faglige evenementer.

Faglig innhold

• Besøk hos Alexander Dennis i Falkirk, som er Storbritannias største bussprodusent, 
og markedsleder innen elbusser i UK i partnerskap med BYD. Vi fikk omvisning i fab-
rikken og fikk se produksjonslinjen frem til ferdig lakkert buss. Det var overraskende 
at alt i produksjonen ble gjort manuelt, og at hver og en hadde vært sitt ansvarsom-
råde, noe som virket lite effektivt.

• Besøk hos kollektivselskapet First Bus i Glasgow. First Bus er den største buss- 
operatøren i Skottland og har 1300 busser, over 126 millioner kundereiser per år 
og 3100 ansatte. De hadde stort fokus på sjåføropplæring, og hadde et omfattende 
opplæringsprogram. Vi fikk imidlertid fortalt at det var stor gjennomtrekk av sjåfører 
i selskapet, men lite sjåførklager. 

• 

Bilde: Opplandstrafikk på besøk hos bussprodusenten Alexander Dennis i Falkirk.
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14. Årsregnskap
Tabell 39: Årsregnskap 2019

Alle tall i 1000 kr 2019 2018 2017

Billettinntekter (netto), div. inntekter 56 821 53 602 55 331

Grunnskoleskyss, lovpålagt 70 964 73 171 71 946

Diverse inntekter, kommunale vedtak 13 461 10 948 11 213

Rammetilskudd* 375 126 368 526 363 810

Sum inntekter 516 372 506 247 502 300

Bussdriftskostnader (netto) 378 119 368 110 365 756

Bestillingsruter 4 514 3 969 3 516

Diverse rutedriftskostnader  5 558 4 140 8 273

Skoleskyss drosje/skysstilskudd 80 776 74 792 73 280

TT-kjøring 9 424 7 670 7 995

Sum transportkostnader 478 391 456 681 458 821

Administrasjon 20 099 20 433 18 272

IKT (billettsystem og div.)* 10 227 10 332 9 893

Drift skysstasjoner 9 190 6 119 5 770

Informasjon, markedsføring og ruteopplysning 3 709 5 421 3 255

Utviklingstiltak 8 498 2 145 2 114

Sum andre kostnader 51 723 44 450 39 303

Sum kostnader 530 114 503 131 498 124

   

Resultat (underforbruk) -13 742 3 115 4 176
* Investeringer på 2,6 millioner kroner netto årlig kommer i tillegg. Totalt 4,8 millioner i 2019 på grunn av 
re-budsjettering av underforbruk i 2018.



64

Kommentarer til årsregnskap

Regnskapet for rammeområdet kollektivtransport for 2019 viser et merforbruk på 13,7 
millioner kroner. Det planlagte merforbruket er knyttet til kjøp av elbusser og tilbygg på 
Lena skysstasjon. Merforbruket blir dekket av disposisjonsfondet, som for rammeområ-
det var på 30,6 millioner kroner ved inngangen av 2019. Ordinær drift dekkes innenfor 
rammetilskuddet på 375 millioner kroner.

Elbussene er satt i rutedrift på bybusslinjene B2, B3, B4 og B5 på Lillehammer fra juni 
2019, prosjektet skal avsluttes etter 2 års pilotdrift. Tilskuddsmidler til investeringer i 
busser og ladeinfrastruktur er utbetalt fra henholdsvis Miljødirektoratet med 4 millioner 
kroner og Enova 0,6 millioner kroner.

Utbygging av Lena skysstasjon til stasjoneringssted for bussoperatøren i området, er 
ferdigstilt i henhold til vedtatt budsjett på 3,1 millioner kroner. 

Netto billettinntekter ble 56,8 millioner, 1 million kroner over budsjett, noe som i  
hovedsak kan henføres til 112000 nye betalende passasjerer. Billettprisene ble som 
en del av samordningsarbeidet med Hedmark Trafikk, like i de to fylkene fra 24. juni. 
Prisene på månedsbilletter steg, motsatt virkning hadde økte rabatt på mobillett fra 20 
til 40 % og lavere pris på lange reiser, da maksimalprisen ble satt til 155 kroner. Skole-
skyssinntektene har fortsatt å falle, 2,2 millioner ned fra 2018. Dette er et resultat av 
færre skysselever, 13241 i skoleåret 2017/18 til 12777 i inneværende skoleår

Under andre inntekter har det vært større inntekter enn budsjettert på kommunale 
skoleskyssvedtak samt sanksjoner for operatøravvik, mens for prøveordning for 
reklame på bussene, er inntektene lavere enn forventet. Dette tiltaket vil bli evaluert 
innen 30.6. 2020.

Rutedriftskostnadene på 378 millioner kroner, som utgjør 73% av bruttokostnadene,  
er i henhold til budsjett. Prisvekst har vært moderat og endring i totale rutekilometer 
er marginalt opp. 

Kostnader til skoleskyss med mindre biler(drosje) øker med 8% til 80,8 millioner kroner. 
Økningen skyldes ordinær prisvekst og høyere priser etter gjennomført anbud med 
oppstart 1. august 2019. 

Kostnader til administrasjon ble lavere enn 2018 til tross for sammenslåingsarbeidet. 
Administrasjonskostnadene utgjorde 3,8% av brutto omsetning. 
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15. Nøkkeltall
Tabell 40: Totalt antall betalte reiser

Område 2017 2018 2019 Endring
Bybuss  1 740 000  1 752 000  1 835 000 4,7 %
Langruter  436 000  426 000  427 000 0,2 %
Region  1 287 000  1 297 000  1 313 000 1,2 %
Skole  4 702 000  4 921 000  4 890 000 -0,6 %
Totalt buss  8 165 000  8 396 000  8 465 000 0,8 %
Skole, drosje  335 000  318 000  319 000 0,3 %
Bestillingstrafikk  28 000  30 000  22 000 -26,7 %
TT, drosje  45 000  45 000  44 000 -2,2 %
Totalt drosje  408 000  393 000  385 000 -2,0 %

Tabell 41: Ruteproduksjon i kilometer

Område 2017 2018 2019 Endring
Bybuss  1 640 000  1 665 000  2 131 686 28 %
*Region  2 540 000  2 479 000  4 214 326 70 %
**Skole/lokal  6 790 000  6 702 000  4 542 440 -32 %
Totalt buss  10 970 000  10 846 000  10 888 452 0,4 %
Skole, drosje***  2 897 000  2 808 000  2 796 000 0 %
Bestillingstrafikk  229 000  274 000  294 000 7 %
TT, drosje  271 000  274 000  293 000 7 %
Totalt drosje  3 397 000  3 356 000  3 383 000 1 %

* Region er linjer på 100-serien. Dette er linjer som tidligere var definert som langruter. Det er i tillegg 
andre "tunge linjer" som er lagt til, derfor er det en økning på kilometer. 
** Skole/lokal er linjer som tidligere var regionlinjer. Årsaken til nedgang i kilometer er på grunn av 
flytting av "tunge linje" til regionlinjer.
***Dette tallet er fra fakturagrunnlaget. Her mangler det kilometer for minstepristurer. Vi har tall for 
totalt antall bestilte kilometer, men dette er mer enn de faktiske kjørte kilometerne. 

Tabell 42: Antall busser

2017 2018 2019
Antall busser totalt  301  305  298 
Alokolås  244  255  254 
Universielt utformet  227  251  261 
Setebelte  301  305  298 
Ryggekamera  201  257  266 
Holdeplassoppropsanlegg  172  216  244 
Integrerte barneseter eller pute  204  220  250 
Overvåkningskamera  186  238  246 
Snittalder  5,9  6,0  4,3 



66

Tabell 43: Reise- og inntektsstatistikk

12 mnd I fjor 24 mnd Diff %

Total 3 587 149 3 475 114 3 475 114 112 035 3,2 %

Utvalgte langruter
100 Ekspress Gjøvik–Hamar 11 265 9 368 9 368 1 897 20,2 %
102 Lillehammer–Gjøvik 212 001 200 826 200 826 11 175 5,6 %
103 Lillehammer–Hønefoss 30 324 29 867 29 867 457 1,5 %
110 Gjøvik–Dokka–Fagernes 56 733 54 871 54 871 1 862 3,4 %
126 Dokka–Hov–Brandbu–Oslo 53 256 58 848 58 848 -5 592 -9,5 %
142 Lillehammer–Otta–Bismo 46 642 51 099 51 099 -4 457 -8,7 %
Utvalgte langruter Total 410 221 404 879 404 879 5 342 1,3 %

Lillehammer
140 Lillehammer–Svingvoll 87 718 76 789 76 789 10 929 14,2 %
141 Lillehammer–Hafjell/Øyer-Tretten 88 854 101 722 101 722 -12 868 -12,7 %
Lillehammer by 1 217 969 1 145 666 1 145 666 72 303 6,3 %
Øyer, Gausdal, Lillehammer 133 267 133 847 133 847 -580 -0,4 %
Lillehammer Total 1 527 808 1 458 024 1 458 024 69 784 4,8 %

Gjøvik
B46/B47 Ringruta 357 252 337 404 337 404 19 848 5,9 %
Gjøvik by 617 241 605 929 605 929 11 312 1,9 %
Gjøvik–Toten 171 800 165 544 165 544 6 256 3,8 %
Snertingdal og Biri 35 904 36 321 36 321 -417 -1,1 %
Gjøvik Total 1 182 197 1 145 198 1 145 198 36 999 3,2 %

Hadeland og Land
111 Lillehammer - Dokka 16 560 15 953 15 953 607 3,8 %
112 Horn - Brandbu - Harestua 81 126 80 868 80 868 258 0,3 %
113 Jevnaker-Hønefoss 35 839 35 337 35 337 502 1,4 %
125 Dokka-Gran-Gardermoen 12 455 5 314 5 314 7 141 134,4 %
Hadeland 87 901 89 790 89 790 -1 889 -2,1 %
Land 45 623 43 975 43 977 1 646 3,7 %
Torpa 8 245 7 815 7 815 430 5,5 %
Hadeland og Land Total 287 749 279 054 279 054 8 695 3,1 %
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12 mnd I fjor 24 mnd Diff %

Total 3 587 149 3 475 114 3 475 114 112 035 3,2 %

Valdres
137 Fagernes–Beitostølen 5 075 6 893 6 893 -1 818 -26,4 %
138 Fagernes–Tyin–Lærdal 9 292 10 798 10 798 -1 506 -13,9 %
139 Fagernes–Gol 5 023 4 854 4 854 169 3,5 %
Etnedal og Sør-Aurdal 13 878 14 295 14 295 -417 -2,9 %
Vang, Østre Slidre, Vestre Slidre  
og Nord-Aurdal 52 425 48 209 48 209 4 216 8,7 %

Valdres Total 85 693 85 049 85 049 644 0,8 %

Nord-Gudbrandsdal
143 Otta–Bismo 13 807 15 264 15 264 -1 457 -9,5 %
Lesja og Dovre 17 401 18 889 18 889 -1 488 -7,9 %
Ottadalen + Sel 39 564 43 077 43 077 -3 513 -8,2 %
Nord-Gudbrandsdal Total 70 772 77 230 77 230 -6 458 -8,4 %

Midt-Gudbrandsdal
Midt-Gudbrandsdal 22 709 25 680 25 680 -2 971 -11,6 %
Midt-Gudbrandsdal Total 22 709 25 680 25 680 -2 971 -11,6 %
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