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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Fylkestinget  
Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 
Sak: 90/13  

 
Resultat: Vedtatt m/tillegg 
 
Arkivsak: 13/13196 
Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017  
 
Behandling: 
Saken ble behandlet som første sak etter behandlingen av sak 78/13. 
 
Njål Føsker (A) og Eva Arnseth (A) tok igjen plass i fylkestinget. 
 
Solfrid Anne K. Storholt (A) gikk inn som vara for Frank Bjørneseth (A) 32 representanter til 
stede under votering.  
 
Terje Hoffstad (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rammen for flex- tilbudet vil i all hovedsak være mellom 09.00 og 13.00. det vil likevel kunne 
bli lokale tilpasninger, slik at en normalt vil kunne komme frem og tilbake samme dag, til 
kommune/regionsenter. 
 
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hoffstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Fylkestinget vedtar tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017.  
Rammen for flex- tilbudet vil i all hovedsak være mellom 09.00 og 13.00. det vil likevel kunne 
bli lokale tilpasninger, slik at en normalt vil kunne komme frem og tilbake samme dag, til 
kommune/regionsenter. 
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Saksutredning 
 

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Politisk behandling 
 
 

Sammendrag 
Tiltaksplan 2014 – 2017 for Hedmark Trafikk FKF bygger på målsettinger og strategier som er 
nedfelt i Regional Samferdselsplan 2012 – 2021.  
 
Hedmark Trafikk FKF fikk i oppdrag å utarbeide forslag til tiltaksplan. Fylkesrådet vedtok den 
19.08.2013 å sende forslaget på høring. Høringsperioden ble satt til 20.08.2013 – 20.10.2013, 
og det innkom 35 høringsuttalelser. 
 
Tiltaksplanen bygger på moderne prinsipper for utvikling av kollektivtrafikken: Et helhetlig 
rutetilbud som bygges rundt et stamnett med matelinjer. Stamnettet består av 
regionbusslinjer og tog mellom byer og tettsteder i fylket, samt kommunikasjoner inn og ut 
av fylket. Matelinjer til stamnettet utgjøres av bybusser i de største byene og FLEXtilbud i 
distriktene. Frekvens og driftsdøgn er også styrende prinsipper for å forbedre rutetilbudet. 
 
Tiltakene i høringsversjonen ble presentert med 3 alternative satsningsnivåer i forbindelse med 
drift (frekvens, driftsdøgn, rutealternativer) av stamruter, bybusser og FLEXtilbud: nivå 1 (i 
henhold til rammene i gjeldende økonomiplan 2013 – 2016; det vil si ingen realvekst), som 
satsningsnivå 2 (kr 51 mill. i økte kostnader i 2017) og som satsningsnivå 3 (kr 94 mill. i økte 
kostnader i 2017). Driftstilskuddet til Hedmark Trafikk er i 2013 på 300,5 millioner kroner. 
 
Høringsinstansene ble blant annet bedt om innspill på om satsning på stamlinjer mellom 
regionene og bybusstilbud i de mest folketette områdene er en riktig satsning, eller om en 
utvidelse av FLEXtilbudet er en riktig prioritering. 
 
Høringsuttalelsene er ikke entydige i sammenheng med spørsmålet om tydelig satsning i de 
mest folketette områdene er en riktig satsning, når dette kan gå ut over kvaliteten på 
FLEXtilbudet. Uttalelsene er ellers preget av avsendernes geografiske lokalisering og/eller 
definerte interesseområde. Innspillene er imidlertid i stor grad entydige med hensyn til at den 
økonomiske ramma for driftstilskudd må økes kraftig, og flere av dem ønsker økning både på 
stamlinjer/bybuss og FLEX med ulik fordeling av satsningene på nivå 2 og 3. Dette innebærer 
delvis økt frekvens, men i særlig grad utvidet driftsdøgn og kollektivtilbud i helger og 
skoleferier. 
 
 

Innledning og bakgrunn 
Tiltaksplan 2014 – 2017 for Hedmark Trafikk FKF bygger på målsettinger og strategier som er 
nedfelt i Regional Samferdselsplan 2012 – 2021, vedtatt i Hedmark fylkesting 11. – 13. juni 
2012, sak 40/12. Dette er første gang fylkeskommunen vedtar en 4-årig tiltaksplan for foretaket 
etter at modellen med en overordnet Regional Samferdselsplan erstattet den tidligere 
kollektivtransportplanen. 
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I Oppdragsbrevet for 2013 til Hedmark Trafikk FKF (HET) ble foretaket gitt i oppdrag å 
utarbeide forslag til tiltaksplan. Bestillingen for arbeidet med Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 
FKF for perioden 2014 – 2017 var nærmere presisert i brev fra Fylkesrådet av 15.11.2012. I 
henhold til bestillingen skal forslaget til tiltaksplan ta utgangspunkt i overordnede føringer i 
fylkesrådets politiske plattform og regional planstrategi. Mål og strategier i Regional 
Samferdselsplan skal legges til grunn, og den skal bygge på nasjonal transportplan og andre 
relevante faglige og tematiske vurderinger, samt fylkeskommunens økonomiplan og 
årsbudsjett. Tiltaksplanen skal inneholde begrunnelse og bakgrunn for planen, overordnede 
prinsipper for utviklingen av kollektivtilbudet, rammer og utviklingstrekk, samt planlagte 
tiltak gjennom fireårsperioden. 
 
Selv om den lovpålagte skoleskysskjøringen utgjør størstedelen av foretakets virksomhet, 
rettes tiltaksplanen i hovedsak mot utviklingen av det ordinære kollektivtilbudet.  
 
Fylkesrådet vedtok i møte den 19. august 2013, sak 185/13, å sende forslag til tiltaksplan på 
høring. Fordi endelig tiltaksplan skal vedtas av fylkestinget i desember 2013, ble 
høringsperioden satt til 20. august – 20. oktober 2013. 
 
Høringsbrev, vedlagt høringsversjon 19. august 2013 av tiltaksplanen, ble sendt direkte til 46 
høringsinstanser den 20. august 2013. I tillegg ble høringen annonsert i lokalaviser og på 
Hedmark fylkeskommunes nettside. 35 høringsuttalelser er mottatt og gjennomgått i 
forbindelse med sluttbehandling av tiltaksplanen. 
 
 

Saksopplysninger – fakta 
 
Høringsversjonen av tiltaksplanen 
Tiltaksplanen som ble sendt ut på høring hadde følgende kapittelinndeling: 
 
1. Innledning  
2. Bakgrunn for planen  
3. Status for kollektivtrafikken i Hedmark 2013  
4. Målsetting  
5. Tiltak  
6. Gjennomføring av tiltak  
I tillegg finnes vedlegget «Prinsipper for gode kollektivløsninger» som blant annet bygger på 
prinsipper fra Ruter AS.  
 
Innledningen viser til fylkeskommunens ansvar for kollektivtrafikken i fylket, som er et av 
flere ansvar for å sikre samfunnets behov, og at det utøvende ansvaret er lagt til foretaket. 
Kapitlet viser at planen skal bidra til å oppfylle den politiske hovedmålsettingen om 220 000 
innbyggere i Hedmark i 2020, og beskriver foretakets overordnede oppgaver. 
Kapittel 2 skisserer føringene for planen. For Regional samferdselsplan presiseres det at det i 
hovedsak er områdene under by- og region og distriktsstrategiene som legges til grunn i 
planen, da det er der man i all hovedsak finner fylkeskommunens egne virkemidler i 
forbindelse med kollektivtrafikken. Det pekes også på viktige momenter i interregional 
strategi.  
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Kapittel 3 viser status for kollektivtrafikken i Hedmark i 2013, slik at utgangspunktet før 
tiltaksplanperioden er tydeliggjort. Hovedmålene, som skal tilstrebes gjennom tiltakene, er 
vist i kapittel 4. Her synliggjøres også kompleksiteten i et helhetlig kollektivtilbud.  
Kapittel 5 omtaler de 7 tiltaksområdene foretaket skal arbeide med. Disse er helhetlig 
rutenett, kollektivknutepunkter, frekvens og driftsdøgn, tilgjengelighet og sikkerhet, 
kundeorientering, miljøvennlige drivstoffløsninger, samt plan for anbud og avtaler. Flere 
alternativer av foreslått utvikling av ruteproduksjon og tiltak knyttet til kundeorientering ble 
i høringsversjonen detaljert vist i kapittel 6 om gjennomføring av tiltak. 
 
Tiltaksplanen bygger på moderne prinsipper for utvikling av kollektivtrafikken. Det helhetlige 
rutetilbudet bygges rundt et stamnett med matelinjer. Stamnettet skal binde sammen byer 
og tettsteder i fylket, samt sørge for gode kommunikasjoner inn og ut av fylket, og vil bestå 
av regionbusslinjer i regi av Hedmark Trafikk FKF, i tillegg til tog og kommersielle 
ekspressbusser. Matelinjer til stamnettet utgjøres av bybusser i de største byene og 
FLEXtilbud i distriktene. FLEXtilbudet er anropsstyrt og dekker områder istedenfor faste 
linjer, og styres av faste ankomsttidspunkt til knutepunkter. Dette innebærer at lokalruter 
med faste tidtabeller mange steder vil fases ut og erstattes med FLEXtilbud. 
 
Frekvens og driftsdøgn er også styrende prinsipper for å forbedre rutetilbudet. I byer og på 
befolkningstunge strekninger foreslås det gradvis innføring av økte avgangsfrekvenser og 
lengre driftsdøgn.  
 
Tiltakene i høringsversjonen ble presentert med alternative satsningsnivåer. I forbindelse med 
drift av stamruter (eksisterende og nye som ble vurdert opprettet), samt bybussene i de 3 
største byene, ble det skissert tre ulike satsningsnivåer i forbindelse med frekvens, driftsdøgn 
og opprettelse av nye ruter. Disse eksemplene på hvordan satsning kan utvikles ble vist som 
satsningsnivå 1 (i henhold til rammene i gjeldende økonomiplan 2013 – 2016; det vil si ingen 
realvekst), som satsningsnivå 2 (kr 51 mill. i økte kostnader i 2017) og som satsningsnivå 3 (kr 
94 mill. i økte kostnader i 2017). Jo mer en øker satsningen, dess nærmere vil en komme et 
mest mulig helhetlig kollektivtilbud med god frekvens, samt matelinjer og stamlinjer som er 
synkronisert med driftsdøgnet til NSB. Det er viktig å merke seg at realveksten i driftstilskuddet 
til Hedmark Trafikk etter oppstarten av anbudet i Hamarregionen allerede har vært på kr 19 
mill. i 2013 sammenlignet med 2011. Driftstilskuddet til Hedmark Trafikk er i 2013 på 300,5 
millioner kroner. 
 
Det er mulig å se for seg ulike handlingsalternativer innenfor satsningsnivåene. Lengde på 
driftsdøgn og frekvens på avganger er variabler som påvirker kostnadene. Det kan også 
vurderes å la være å opprette nye ruter eller endre lengden på disse. 
 
Innføring av FLEXtilbudet i Hamarregionen, som hovedsakelig har driftsdøgn mellom 
skolestart og skoleslutt, har ikke medført særlig økning i driftskostnader da dette har bestått 
i å legge om lokalruter til FLEX. I fylkets andre regioner er det færre lokalruter å legge om. 
Selv om FLEXtilbud i noen grad kan etableres ved å erstatte faste ruter, vil innføring av 
FLEXtilbud som i all vesentlighet dekker hele fylket, også medføre økte kostnader, spesielt 
dersom driftsdøgnet for FLEX utvides utover tiden mellom skolestart og skoleslutt. 
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Tiltaksplanen tar også for seg planlagte investeringskostnader knyttet til kundeorientering, 
og disse ligger i størrelsesorden mellom kr 2 mill. og 5. mill. pr. år i perioden, som utgjør 1-2 
% av det fylkeskommunale tilskuddet til foretaket. 
 
 
Momenter i fylkesrådets høringsbrev 
I fylkesrådets høringsbrev ble følgende hovedproblemstilling reist: Hvilke tiltak som skal 
gjøres innenfor kollektivtrafikken, er i den store sammenhengen et spørsmål om hva slags 
kollektivtilbud vi skal ha for at det skal være attraktivt å bo i Hedmark. Er det riktig å satse 
mest på de viktigste stamrutene, og å ha langt driftsdøgn og høy avgangsfrekvens for 
bybussene, slik at kollektivtilbudet er best der det er flest reisende? Eller er det riktigere å 
prioritere at alle innbyggerne i fylket har et kollektivtilbud, selv om dette da i stor grad vil 
medføre kort driftsdøgn og få avganger?  
 

I høringsbrevet ble det presisert at endelig versjon av tiltaksplanen kun skal inneholde de 
vedtatte prioriteringene, noe som innebærer at de tre satsningsnivåene i høringsversjonen 
kun var vist som eksempler på hvordan satsning kan utvikles. Høringsinstansene ville også ha 
anledning til å komme med andre forslag. 
 

Høringsinstansene ble videre bedt spesielt om innspill på følgende problemstillinger:  
 

 Det ønskes generelle tilbakemeldinger på hvordan tiltaksplanen kan bli et så godt 
verktøy som mulig for videreutviklingen av kollektivtilbudet – gjerne med forslag til 
konkrete forbedringer av dokumentet.  

 Er tiltaksplanens tydelige satsning på stamlinjer mellom regionene og bybusstilbud i 
de mest folketette områdene en riktig satsning?  

 Er en videre utvidelse av FLEXtilbudet generelt en riktig prioritering og er utvidelse av 
driftsdøgn utover tiden mellom skolestart og skoleslutt for FLEXtilbud også en riktig 
prioritering?  

 Hva blir viktigst å prioritere dersom en får til økte økonomiske rammer til 
kollektivsatsing – også i form av konkrete tiltak?  

 
Høringsuttalelsene 
Det innkom 35 høringsuttalelser. Uttalelsene er vedlagt i sin helhet. I tillegg er det vedlagt en 
oversikt over høringsuttalelsene med ekstrakt og korte vurderinger. Det vises til dette 
vedlegget for detaljer i høringsinnspillene. 
 
Flere av høringsuttalelsene har gitt tilbakemelding om at strukturen i planen er god, og ingen 
har hatt innspill på selve kapittelinndelingen. Det har vært innspill på noen få konkrete 
svakheter eller inkonsekvenser i framstillingene, og disse er endret i planforslaget der hvor 
de har blitt vurdert til å forbedre planen. 
 
Høringsuttalelsene er svært ulike, og er i stor grad preget av avsendernes definerte 
interesseområde eller geografiske lokalisering. Dette innebærer også at innspillene ikke er 
entydige i sammenheng med spørsmålet om tydelig satsning på stamlinjer og bybusstilbud i 
de mest folketette områdene er en riktig satsning, når dette kan gå ut over kvaliteten på 
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FLEXtilbudet. Innspillene er imidlertid i stor grad entydige med hensyn til at den økonomiske 
ramma for driftstilskudd må økes betydelig, og flere av dem ønsker økning både på 
stamlinjer/bybuss og FLEX med ulik fordeling av satsningene på nivå 2 og 3. Dette innebærer 
delvis økt frekvens, men i særlig grad utvidet driftsdøgn og kollektivtilbud i helger og 
skoleferier. 
 
24 av de 35 høringsuttalelsene nevner stamlinjer/bybuss. 12 av disse er tydelig positive til 
både bybuss og stamlinjer, mens ytterligere 8 er positive til styrking av stamlinjene uten å 
nevne bybuss. Glåmdalsregionen og Solørkommunene synes å være fornøyd med 
timesfrekvens på stamlinja mellom Elverum og Kongsvinger, men ønsker en forlengelse av 
driftsdøgnet. Det er bykommunene, de statlige instansene og fagorganisasjonene som 
generelt mest opptatt av å styrke bybusstilbudet. Disse, sammen med flere 
distriktskommuner, mener styrking av stamlinjene er viktig. Høringsinstansene som er 
geografisk lokalisert nært andre fylker eller Sverige, påpeker også viktigheten av 
grensekryssende kollektivtilbud og likt takstsystem over grensene. Bykommunen 
Kongsvinger støtter en styrking av bybusstilbudet, men opplever at en uforholdsmessig stor 
andel kanaliseres til Hamarregionen. 
 
27 av de 35 høringsuttalelsene nevner FLEX. 19 av disse er tydelige på at FLEX er et ønsket 
tilbud, og flertallet av disse mener at driftsdøgnet bør utvides utover perioden mellom 
skolestart og skoleslutt. Flere viser til at behovet er størst på ettermiddag/kveld da det ikke 
går ruter med skolestyrt frekvens, og at et begrenset FLEXtilbud innenfor skoletiden ikke gir 
et reelt kollektivtilbud. Mange innspill mener at ordningen bør gjelde hele fylket. Imidlertid 
uttrykker noen at ordningen er for lite konkretisert, og at det derfor er vanskelig å ta stilling 
til om FLEX er rett løsning. Det eksisterer også noe forvirring rundt begrepene KID og FLEX. 
KID er betegnelse på prosjekter, mens FLEX er en betegnelse på et varig kollektivsystem. To 
av kommunene er negative til planen, og hevder at kollektivtilbudet vil bli dårligere hos dem 
ved gjennomføring av planens forslag. 
 
Flere av høringsuttalelsene påpeker at det er svært viktig å gi god informasjon om FLEX, dersom 
det skal bli en vellykket ordning. 
 
Det er en tendens, om en ser høringsuttalelsene samlet, at det anbefales at hele planen må 
bygges på satsningsnivå 2, og at FLEXtilbudet må legges opp etter nivå 3 for å opprettholde et 
godt tilbud for distriktene. 
Dersom planen generelt skulle bygge på satsningsnivå 2 og FLEXtilbudet legges opp etter 
satsningsnivå 3, ville det kreves en realvekst i rammen på ca. kr 72 mill. i løpet av planperioden. 
Hvor stor andel av de foreslåtte tiltakene som blir lagt inn i den endelige tiltaksplanen, er 
avhengig av hvor stor økningen i tilskuddsrammen blir. 
 

 
Vurderinger 
Fylkesrådet er tilfreds med at høringsuttalelsene i hovedsak gir bred tilslutning til tiltaksplanens 
prinsipper for gjennomføring av kollektivtrafikken med stamlinjer, bybuss/matelinjer og 
FLEXtilbud.  
Det er første gang Tiltaksplan for Hedmark Trafikk utarbeides etter disse prinsippene. Selv om 
en kunne ønske større ressurser til kollektivtrafikken, mener fylkesrådet at tiltaksplanen vil bli 
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et godt verktøy for videre utvikling av kollektivtilbudet i Hedmark. Gjennom en god og 
systematisk tilnærming til et helhetlig kollektivtilbud vil tiltaksplanen over tid bli et viktig 
verktøy for å styrke kollektivtrafikken i fylket. I tillegg har arbeidet gitt ny kunnskap som er 
nyttig for framtidig utvikling av kollektivtilbudet. 
 
Fylkesrådet opplever høringsuttalelsene som lite entydige når det gjelder hva som er riktige 
prioriteringer for å forbedre kollektivtilbudet i den neste fireårsperioden. Det er ikke realistisk å 
oppnå et ønskelig helhetlig kollektivtilbud med sterk satsning på både bybuss, stamlinjer og 
FLEX som mange av innspillene gir uttrykk for. Høringsversjonen av tiltaksplanen kan ha gitt 
høringsinstansene en forventning om en større satsning enn det som er mulig innenfor 
realistiske rammer. Fylkesrådet påpekte i høringsbrevet at prioriteringer vil bli foreslått i 
innstillingen til fylkestinget. 
 
Høringsversjonen av Tiltaksplanen har synliggjort muligheter for å utvikle en bedre og mer 
helhetlig kollektivløsning i løpet av planperioden. Dette ville betinge en generell satsning på 
nivå 2 og FLEXtilbudet på nivå 3. For å få gjennomført dette vil det kreves en realvekst i rammen 
på ca. kr 72 mill. i løpet av planperioden. Fylkesrådet har ikke funnet økonomisk handlingsrom 
til å foreslå en satsning i denne størrelsesorden. 
 
Fylkesrådet foreslår for fylkestinget å styrke rammen for kollektivtrafikk med 5 millioner kroner 
i 2014. Den heves med ytterligere 5 millioner kroner til 10 millioner i 2015 og følger dette nivået 
i 2016 og 2017. En slik styrking innebærer at satsningsnivået på kollektivtrafikk, inkludert 
realveksten på kr 19 mill. i det årlige driftstilskuddet til Hedmark Trafikk etter oppstarten av 
anbudet i Hamarregionen i 2013, blir hevet med 29 millioner kroner fra 2012-2017.  
 
I tiltaksplanperioden 2014-2017 legger Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 opp til et 
samlet tilskudd til Hedmark Trafikk på 1 235 millioner kroner.  
 
I spørsmålet om prioriteringer mellom et bredt FLEXtilbud og godt bybusstilbud/stamlinjer 
mellom regionsentra, må det vurderes hvordan ressursene blir best anvendt. Ved en økning i 
de økonomiske rammene, er det mulig å benytte en prinsipiell fordeling mellom satsning på 
stamlinjer, by-/matelinjer og FLEXtilbud. Fylkesrådet finner det imidlertid vanskelig å operere 
med en fast fordelingsnøkkel for hvordan økning i økonomiske rammer skal fordeles. Det synes 
åpenbart at en styrking av tilbudet i de mest folkerike regionene vil ha mulighet til å oppnå 
størst effekt for flest reisende og med tanke på miljøgevinster i transportmiddelfordelingen. 
Samtidig er det viktig for fylkesrådet å ta hensyn til geografiske forhold og befolkningens behov 
når det vurderes fordeling mellom by-/stamlinjer og FLEX. Økte ressurser i planperioden må 
samordnes med nye anbud i perioden, det vil si Nord- og Sør-Østerdal, Trysil og Engerdal med 
oppstart i juli 2015 og Solør og Glåmdal med oppstart i juli 2016. 
 
Fylkesrådet har lagt følgende prioriteringer til grunn for forslaget til oppstart av Tiltaksplan for 
Hedmark Trafikk 2014-2017. Gjennomføring av tiltakene i planen vil avhenge av de økonomiske 
rammene gjennom hele perioden: 
 

For bybuss/matelinjer:  
styrke bybusstilbudet i Kongsvinger, Elverum og Hamar 
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For Stamlinjer/regionlinjer 
styrke tilbudet Trysil-Elverum og vurdere forlengelse til Stange/Tangen 
det bør gjøres forsøk med å styrke busstilbudet Skarnes-Stange 

 
For FLEXtilbud 

det legges til grunn av FLEXtilbudet skal styrkes ved nye anbud nord og sør i 
fylket, det vil si fra 2015 for nordre del og fra 2016 for søndre del av fylket 

 
Tiltaksplanen hverken kan eller bør detaljstyre ruteplanleggingen. Innenfor rammene av planen 
og fylkestingets føringer må derfor Hedmark Trafikk tilpasse driftsdøgn, frekvens og busslinjer 
til tilgjengelige økonomiske rammer.  
 
Fylkesrådet mener at det i løpet av planperioden skal kunne åpnes for å gjøre forsøk med 
etablering av stamruter mellom regioner i fylket for å skaffe erfaring med trafikkgrunnlag. Siden 
nye anbud kommer i siste del av perioden, vil det være noe fleksibilitet for dette i planperioden. 
 
Fylkesrådet har i arbeidet med forslaget til tiltaksplan lagt til grunn at det vesentlige av 
økningen i rammene benyttes for å styrke ruteproduksjonen. 
 
Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 2014-2017 er første versjon av denne typen plan. Fylkesrådet vil 
derfor vurdere om det er behov for justeringer i planen i løpet av perioden. Eventuelle forslag 
til justeringer i planen vil bli forelagt fylkestinget. 
 
 

Konklusjon 
Fylkesrådet mener at tiltaksplanen vil bli et godt verktøy for utvikling av kollektivtilbudet i 
Hedmark i den neste fireårsperioden. Et godt helhetlig kollektivtilbud er imidlertid avhengig av 
større økning i tilskuddsrammen enn det som er realistisk. Innenfor de begrensede midler som 
står til disposisjon er det viktig at tiltaksplanen bidrar til å styrke kollektivtrafikken i fylket og 
bidrar til å oppnå ønskede resultater i sammenheng med større andel kollektivreisende. 
 
Dette er første gang fylkeskommunen vedtar en 4-årig tiltaksplan for Hedmark Trafikk etter 
modellen med en overordnet regional samferdselsplan. Selv om det ikke er mulig å øke 
rammene så mye som man kunne ønske, er fylkesrådet fornøyd med at det gjennom arbeidet 
med tiltaksplanen er utarbeidet en systematikk som vil bli et godt verktøy også utover 4-
årsperioden denne planen gjelder for. 
 
Fylkesrådet vil legge saken fram for fylkestinget med forslag om å godkjenne forslag til 
Tiltaksplan 2014 – 2017 for Hedmark Trafikk FKF. 
 
Fylkesrådet foreslår i Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 for fylkestinget å styrke 
rammen for kollektivtrafikk med 5 millioner kroner i 2014. Den heves med ytterligere 5 
millioner kroner til 10 millioner i 2015 og følger dette nivået i 2016 og 2017.  
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1. INNLEDNING 
Hedmark fylkeskommune har som mål å sikre en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som 

sikrer næringslivets og befolkningens behov for trafikksikker transport og kommunikasjon i hele 

fylket. Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket og har tillagt det utøvende 

ansvaret til det fylkeskommunale foretaket Hedmark Trafikk FKF. Tiltaksplanen skal bidra til å bygge 

opp under de politiske hovedmålsettinger for utviklingen i Hedmark fylke og bidra til en 

befolkningsvekst mot 220 000 innbyggere i Hedmark i 2020. 

Hovedmålsettinger for samferdselsutviklingen i fylket er nedfelt i Regional Planstrategi, der Hedmark 

fylkeskommune vil føre en politikk som sikrer en befolkningsvekst mot 220.000 innbyggere i 

Hedmark i 2020. Befolkningsvekst gir levedyktige byer, tettsteder og grender. 

Gjennom samferdselspolitikken skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. Satsing 

på veg og bane vil være et viktig grunnlag for fylkets utvikling framover. Det skal utvikles miljøvennlig 

transport med fokus på sikkerhet.  

Gode kollektive tilbud må utvikles og vaner endres. Satsing på kollektivtilbudet i og rundt byer og 

tettsteder er spesielt viktig for å nå denne målsetningen. 

 

Hedmark Trafikk FKF ble opprettet i 2000 og er heleid av Hedmark fylkeskommune. Hedmark 

fylkesting velger styret og fastsetter de overordnede målsettinger og økonomiske rammer for 

foretaket. Oppdraget konkretiseres gjennom årlige oppdragsbrev fra fylkesrådet.  

Foretaket har overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark, 

samt samordning av drift og kjøp av transporttjenester. Planlegging av skoleskyss for grunnskole og 

videregående opplæring utgjør over 70 % av produksjonen og er således et 

hovedvirksomhetsområde. Billettinntekter utgjør ikke mer enn ca 10 % av foretakets driftsbudsjett, 

og at det fylkeskommunale tilskuddets størrelse derfor et helt avgjørende for Hedmark Trafikks 

virksomhet og gjennomføring av denne planen. 

Hedmark Trafikk FKF ’s tiltaksplan 2014 – 2017  legger prinsipper for sammenhengende og helhetlig 

planlegging og drift av virksomheten. 

Overordnet for sine områder skal Hedmark Trafikk: 

- Sikre trygge og gode skoleskyssordninger. 
- Sørge for effektive og gode kollektivløsninger.  
- Øke kollektiv transportandel.  
 
Selv om lovpålagt skoleskyss utgjør størstedelen av foretakets virksomhet, rettes tiltaksplanen i 

hovedsak mot utvikling av det ordinære kollektivtilbudet. Effektive og gode kollektivløsninger er 

nødvendig for å skape attraktivitet som grunnlag for økt bosetting og utvikling. 

En økning av kollektivtransporten vil ha en positiv virkning på miljøet. Det at flere reiser kollektivt 

bidrar i seg selv til mindre utslipp. I forbindelse med drivstoffalternativer  vil foretaket tidlig i 

perioden for tiltaksplanen fremme en  anbefaling om hvilken retning foretaket vil gå med tanke på 

miljøvennlige drivstoffløsninger. 



  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 

 
 

13 

 

Tiltaksplanen legger opp til å etablere et robust stamnett der tog og regionlinjer skal knytte sammen 

fylkets byer og tettsteder og gi gode løsninger for reiser ut og inn av fylket. For å mate til stamnettet 

skal det i byområdene etableres gode bybussnett og i distriktene FLEXtilbud slik at 

kollektivressursene kan komme flere til gode. Dette siste vil medføre en betydelig omstilling i mange 

deler av fylket der det tradisjonelt har vært kjørt lokalruter til faste tider. 

 

Foretaket vil i perioden forsterke fokuset på en offensiv og målrettet markedsføring av de tilbud som 

er/vil bli etablert. Det skal arbeides videre for å utvikle tilgjengeligheten for publikum gjennom 

informasjon, billett- og betalingsløsninger og universell utforming. 
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2. BAKGRUNN FOR PLANEN 
Hedmark fylkeskommune har, som del av Regional Samferdselsplan 2012-2021 (RSP), fastsatt at det 

skal utvikles en tiltaksplan for Hedmark Trafikk. 

 

RSP har konkretisert strategier innen samferdselsområdet som er beskrevet som  tiltak og 

tiltaksområder. Disse må sees som hovedområder hvor både statlig, fylkeskommunal og kommunal 

ressursinnsats er nødvendig. 

 

Fylkeskommunens egne virkemidler i form av kollektivtrafikk finnes hovedsakelig innenfor by-,  

region- og distriktsstrategien, mens statlige virkemidler som i hovedsak er rettet mot jernbane- og 

riksvegnettet  er å finne under interregional strategi og transittstrategi. 

 

I tiltaksplanen er det spesielt bystrategien og region- og distriktsstrategien fra RSP som er lagt  til 

grunn. Det som omhandler kollektivtrafikk er derfor gjengitt  i det følgende: 

 

Bystrategi 

Utvikle byenes attraktivitet og vekstpotensial. Skape byer med god fremkommelighet og 

sikkerhet for alle grupper med fokus på en mer miljøvennlig transportmiddelfordeling. 

 Utvikle effektive kollektivknutepunkter og holdeplasser samt øke den kollektive 

transportandelens andel av totaltrafikken 

o Bedre bussens framkommelighet i byene 

o Utvikle gode og funksjonelle stopp og parkeringsmulighter for bil og sykkel 

ved knutepunkter samt tilrettelegge for sykkel på buss 

o Gjennomføre forsøk med reduserte takster på utvalgte ruter/områder 

 Markedsføre kollektivsystemet inklusive ekspressbusser og jernbane overfor 

befolkningen 

 Sikre kollektivtransportens arealbehov med tanke på utvikling av terminaler og 

innfartsparkering 

 Universell utforming av kollektivtrafikken herunder knutepunkt, holdeplasser, 

fotgjengersoner, transportmateriell og informasjonssystemer 

 Arbeidet med samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging skal videreføres 

 Stille krav overfor transportørene om miljøvennlig drift 

 Etablere ladestasjoner for el- og hybridbiler 

 Se på muligheten for innføring av KID-ordning (kollektivtrafikk i distriktene) i større 

deler av Hedmark. 

 

Region og distrikt strategi 

Utvikle en trygg, effektiv, regionforstørrende og miljøvennlig kommunikasjon innad i 

regionene og mellom regionsentra, for å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og 

opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønstret. 

 Etablere direkte forbindelser mellom regionsentra med buss og tog 

 Etablere gode ordninger med bestillingsruter i distriktene 
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 Skape sikker og trygg skoleskyss ved å ha sitteplass til alle, sikkerhetsbelter og trygg 

adkomst til skole/holdeplass 

 Legge til rette for samkjøring og overgang mellom bil og kollektive transportmidler 

 Gjennomføre forenklet takstsystem gjeldene for buss og bane 

 Utvikle ordning for gods på buss 

 Etablere ladestasjoner for kjøretøy iht. plan for ladeinstruktur i fylket. 

 

Også fra den interregionale strategien i RSP er det momenter som er særlig relevante:  

 Inngå samarbeidsavtale med staten og tilgrensende fylkeskommuner om felles 

billetteringssystem 

 Innføre samordnet rutenett i Mjøsregionen 

 Bedre korrespondansen mellom ulike kollektivsystemer 

 

I planperioden skal foretakets virksomhet underlegges mest mulig helhetlige og enhetlige standarder 

for kollektivtrafikken i Hedmark. Tilbud og tiltak skal være tilpasset de  prioriterte strategiene som er 

fastsatt i RSP.  

 

Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 (NTP) er en stortingsmelding om hovedtrekkene i regjeringens 

transportpolitikk i tiårs-perioden. Det overordnede målet for transportpolitikken er å tilby et 

effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for 

transport og fremmer regional utvikling. 

 

Andre viktige føringer for organiseringen av virksomheten vil være kundegrunnlaget, det årlige 

oppdragsbrevet og økonomiske rammer fra fylkeskommunen. 

 

Hedmark Trafikk er også underlagt lover og forskrifter som er styrende for foretakets virksomhet. 

Spesielt gjelder dette: 

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, med regler om universell utforming. 

 Yrkestransportloven.  

 Regler og håndbøker utarbeidet av Statens vegvesen. 

 

Foretaket skal legge vekt på å oppfylle pålagte bestemmelser og være i dialog med berørte parter og 

viktige aktører i samferdselssektoren.  

 

Det er en rekke andre aktører enn Hedmark Trafikk som også er viktige premissgivere for 

kollektivtrafikken i Hedmark. Jernbanen, kommuneplanlegging, utbygging av veger og holdeplasser, 

skolestruktur i grunnskole og videregående opplæring med flere, er med på å legge premisser for 

hvordan foretaket skal løse sitt oppdrag. Hedmark Trafikk vil være en aktiv pådriver for gode 

kollektivløsninger sammen med andre parter som er premissgivere og samhandlingspartnere.  
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3. STATUS FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I HEDMARK 2013 
Den delen av kollektivtrafikken i Hedmark som Hedmark fylkeskommune har ansvar for 

gjennomføres med buss og taxi/minibuss. I det følgende presenteres denne virksomheten nærmere. 

I tillegg presenteres det noe rundt status på utviklingen hva gjelder tog, da denne har stor innvirkning 

på det totale kollektivtilbudet i Hedmark. 

Taxi/minibuss 

Taxi og minibuss inngår både som del av skoleskyss og KID- og FLEXtilbudet i fylket. Totalt sett er det 

om lag 150 drosjer/minibusser i daglig drift på oppdrag fra Hedmark Trafikk. 

Det har vært gjennomført anbudskonkurranser siden 2008 innenfor denne type tjenester.  

Anbudsområdene er delt i kommuner og regioner og med forskjellige  materiellkategorier. 

Transportene utøves i 2013 av Taxi Hedmark AS, Åges turbusser AS, Solør Turbuss AS og Turbilene 

Eidskog som vinnende anbydere i de forskjellige områder.  

Buss 

Busstrafikk utgjør den største delen av kollektivtilbudet i Hedmark og  følgende nøkkeltall gir et bilde 

av hva som utføres: 

 Ca. 300 busser i daglig drift 

 9.300.000 rutekilometer årlig, dvs. det som publikum får tilbud om 

 340.000 bussavganger årlig 

 7.000.000 reisende årlig: 
o ca. 1.850.000 ordinære reisende 
o ca. 5.100.000 skolereiser 
 

Ruteområdet Hedmarken ble anbudsutsatt første gang i 2004, med ny konkurranse og oppstart 1. juli 

2012. Resten av fylket kjøres på tradisjonelle tilskuddskontrakter (se oversikt i pkt. 5.7 for fornying av 

kontrakter). I 2013 har Hedmark Trafikk  følgende avtalepartnere: 

Trafikk område Avtalepart 

Hedmarken 
(Hamar, Løten, Stange, Ringsaker) 

Nettbus Øst AS 

Sør 
(Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør- og Nord Odal) 

Nettbuss Øst AS 

Trysil – Åmot - Engerdal Åmot- Engerdal Bilselskap AS 
Boreal Transport Sør AS 

Østerdalen 
(Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal) 

Gauldal-Østerdal Buss AS 

   



  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 

 
 

17 

Ved oppstart av nytt anbud i ruteområdet Hedmarken 1. juli 2012 inngikk blant annet følgende i 

tilbudet til publikum: 

 115 nye busser, alle med sikkerhetsbelter (også i bybusser hvor det ikke er lovpålagt) 

 13 hybridbusser som kjører bybuss i Hamar – 1 tonn mindre CO2 i Hamar by per dag. 

 Gratis internett i alle busser 

 Bybuss 1 og 2 i Hamar kjøres med 15 minutters frekvens mot tidligere 30 minutters frekvens 

 Innført 30 minutters frekvens mellom Brumundal – Hamar – Elverum mot tidligere 
timesfrekvens.  
 

 

Hybridbuss i Hamar 

 
Det nye anbudet har gitt en positiv effekt på reiseutviklingen i regionen, men løfter også tallene for 

hele fylket. Se tabell under for hovedtall for 2012 sammenlignet med 2011. Foruten hele fylket er det 

tatt med de linjer hvor det er satt inn særskilte tiltak i form av frekvensøkning. 

Område/Rute Periode 
Økning antall 
reisende i % 

Antall 
reisende i 

2011 

Antall 
reisende i 

2012 

Differanse 
2012 -
2011 

Hele Hedmark 2012 mot 2011 + 4,4 % 1.824.804 1.904.783 79.979 

Bybuss Hamar 2012 mot 2011 + 6,6 % 464.017 494.744 30.727 

Bybyss Hamar 
1.7 – 31.12, 

2012 mot 2011 
+ 13,5 % 221.778 251.611 29.833 

Elverum-Gjøvik 2012 mot 2011 + 4,3 % 306.183 319.364 13.181 

Elverum-Gjøvik 
1.7 – 31.12, 

2012 mot 2011 
+ 5,2 % 154.812 162.887 8.075 
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Denne utviklingen fortsatte i 2013 og for 1.halvår 2013 var utviklingen i forhold til 2012 som vist i 

tabell under. Foruten hele fylket er det tatt med de linjer hvor det er satt inn særskilte tiltak i form av 

frekvensøkning. 

 

Område/Rute Periode 
Økning antall 

reisende 

Antall 
reisende i 

2012 

Antall 
reisende i 

2013 

Differanse 
2013 -
2012 

Hele Hedmark 
1.1 – 30.6, 

2013 mot 2012 
+ 6,0 % 931.681 987.297 55.616 

Bybyss Hamar 
1.1 – 30.6, 

2013 mot 2012 
+ 16,3 % 240.895 280.052 39.157 

Elverum-Gjøvik 
1.1 – 30.6, 

2013 mot 2012 
+ 8,6 % 155.585 168.892 13.307 

 

Fra lokalrute til FLEX 

I kommunene Ringsaker, Løten, Hamar og Stange var det før 1. juli 2012 til sammen 33 forskjellige 

linjer som utgjorde lokalrutenettet. Etter denne dato ble 8 av disse linjene styrket for å kunne gi et 

bedre tilbud til lokalbefolkningen sammen med FLEXruter. 

På de resterende 25 linjene ble i alt 50 av totalt 300 daglige avganger fjernet og erstattet med 130 

daglige FLEXruteavganger. 

Fortsatt opprettholdes de fleste linjene, men da kun med avganger i forbindelse med skoleskyss. 

Lokalrutetilbudet sett under ett er dermed blitt betydelig styrket. 
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Fordeling av kollektivkostnader i forhold til bosetting i fylket 

RSP peker på at noen av de store utfordringene i Hedmark er spredt bosetting, store avstander og et 

omfattende vegnett for person- og godstransportavvikling. Dette påvirker også kostnadene knyttet til  

gjennomføring av kollektivtrafikk i fylket.   

Figuren under viser geografisk fordeling av de totale kostnadene for busstransporten etter 

anbudsoppstart 1. juli 2012 i forhold til bosetting i fylket og andel kollektivreisende. 

 
«Sør» er Glåmdalsregionen samt by og lokaltrafikk i Elverum. «Hamar» er Hamarregionen inkludert stamlinjen mellom 

Elverum og Gjøvik. 

Tog 

InterCity gjør Østlandet til ett arbeidsmarked. Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte 

byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem.  

Stange, Hamar og Ringsaker har direkte tilknytning til denne statlige satsningen som vil redusere 

reisetiden mellom Hamar og Oslo med 28 minutter fra dagens reisetid på 1 time og 23 minutter. 

Hedmark fylkeskommune har søkt Samferdselsdepartementet om bedret togtilbud på Rørosbanen 

slik at antall avganger mellom Hamar og Røros  økes fra 6 til 8 avganger hver veg. Dette vil gi totimers 

frekvens på strekningen på dagtid og således bidra til et godt kollektivtilbud både regionalt og 

interregionalt. 

Mjøsnett 

Hedmark fylkeskommune har sammen med Oppland fylkeskommune fått tildelt 1 million kroner i KID 

midler for 2013 til videre utredning av Mjøsnett. Fylkeskommunene har i fellesskap utredet et 

konsept for utvikling av et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. På bakgrunn av endrede forutsetninger, 

nye innspill med mer er det behov for en oppdatering av konseptet. Mjøsnett-prosjektet skal bidra i 

en samordnet areal- og transportplanlegging for vekst og regional utvikling i Mjøsområdet. 
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KID – kollektivtransport i distriktene 

Regjeringen ønsker å bidra til å gjøre kollektivtransporten i distriktene mer attraktiv og tildelte i 2013 

2 millioner kroner til følgende KID-prosjekter i Hedmark: 

 KID blir KIDS – kommune blir region, utvikling av Tolga-modellen til å omfatte Hedmarks- 

kommunene i Fjellregionen 

 Fra særreise til fellesreise, samarbeidende prosjekt med Pasientreiser/Sykehuset Innlandet 

med målsetning om å få flere pasientreiser over fra bil til buss. 

 Knute-KID; utvikling av knutepunkter og matelinjer i distriktene. 

Tolga kommune har siden  høsten 2009  hatt et særlig godt kollektivtilbud gjennom pilotprosjektet 

KID-Tolga. Tilbudet har frem til 2013 blitt finanisert gjennom KID-midler fra 

Samferdselsdepartementet. Transportene foregår med buss og drosje, tilpasset behov, tilgjengelig 

materiell og sjåfører. Tolga skysstasjon er navet i kollektivtilbudet. Brukere kan bestille transport til 

eller fra skysstasjonen – halv på hver time. Tidspunktene er tilpasset togenes og bussrutenes 

ankomst og avgang, til og fra Tolga. Tilbudet er tilgjengelig kl. 07.00 – 22.00 på hverdager og kl. 09.00 

– 19.00 på lørdag og søndag. 

FLEX ble innført i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker gjennom anbudet som startet i dette området 1. 

juli 2012. Dette tilbudet er tilgjengelig kl. 09.00 – 13.00 på hverdager, med noe mer utvidet tilbud 

ved skolefri. Ingen tilbud på lørdag og søndag. Prinsippet ellers er som i Tolga at man skal kunne reise 

til/fra sitt kommunesenter/kollektivknutepunkt for blant annet korrespondanse videre med annen 

kollektivtrafikk. 

Skoleskyss og sikkerhet for skoleelever 

Fra 1. juli 2013 er det lovbestemt at alle elever som er berettighet til skoleskyss skal ha sitteplass 

med setebelte. 
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4. MÅLSETTING FOR TILTAKSPLANEN 
Hedmark Fylkeskommune har som mål å:  

 Sørge for effektive kollektivløsninger bygd på gode transportløsninger for næringsliv, 
kollektivreisende, gående og syklende for å bidra til robuste bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 

 Øke kollektiv transportandel på strekninger der privat biltrafikk og kollektivtransport 

konkurrerer. 

I 2012 og 2013 har målsetting vært å øke antall betalende reisende med minst tre – 3 – prosent.  

 

For å kunne øke kollektivtrafikkens andel, må mange ulike aktører bidra slik at tilbudene blir så 

attraktive og tilgjengelige som mulig innenfor de økonomiske rammer som til en hver tid er 

disponible.  

Det er blant annet avgjørende viktig at infrastruktur er på plass så tidlig som mulig i 

utbyggingsprosesser slik  at fremføring av kollektivtransporten blir så effektiv som mulig. Dette betyr 

at kommuners arealplanlegging vil være av avgjørende betydning for hvor godt et kollektiv tilbud kan 

bli. 

 

Videre er det viktig at det planlegges helthetlig  rundt kollektivtilbudene også sett utover fylkets 

grenser. Hedmark Trafikk  vil derfor søke utvidet samarbeid med tilstøtende administrasjonsselskap 

for kollektivtrafikk, Ruter i sør, Oppland kollektivtrafikk i nordvest, ATB i nord, Värmlandstrafik og 

Dalatrafikk i øst, samt NSB på toglinjene.  

 

For å illusterere kompleksiteten knyttet til et helhetlig og godt kollektivtilbud viser figuren under hva 

som oftest inngår og hvordan ulike aktører er involvert i ulike områder av en reisekjede. 
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En fortsatt årlig økning på tre prosent  vil gi en fordobling i antall kollektivreisende i 2035 

sammenlignet med 2011 nivå (se figur) og vil tilsi at det er ca. 3,5 millioner betalende reisende i 2035 

mot 1,75 millioner i 2011.  

  

Det er skoletransporten som genererer behovet for et relativt høyt antall store busser for å klare å 

transportere alle skoleelevene innenfor de stramme tidsvinduene som er satt ved skolestart og 

skoleslutt. I de fleste områder hvor det er grunnskole og videregående skole på samme sted er det 

synkroniserte tider enten ved skolestart eller skoleslutt. Som det kommer frem av figuren nedenfor 

brukes all kapasitet alle hverdager ved skolestart. Denne toppen er noe lavere ved skoleslutt fordi 

det er et noe lengre tidsintervall skolene slutter over. Dette gjør at samme buss kan benyttes flere 

steder.  Dette betyr at behovet om morgenen er styrende for den totale kapasitetsbehovet. 
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5. TILTAK 
Med bakgrunn i Hedmark fylkeskommunes målsettinger  om å:  

 Sørge for effektive kollektivløsninger bygd på gode transportløsninger for næringsliv, 
kollektivreisende, gående og syklende for å bidra til robuste bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 

 Øke kollektiv transportandel på strekninger der privat biltrafikk og kollektivtransport 

konkurrerer. 

 

vil Hedmark Trafikk konsentrere seg om følgende konkrete områder : 

 Etablere et robust stamnett bestående av toglinjer, ekspresslinjer og regionlinjer.  

 Etablere effektive Bylinjer og et FLEXtilbud  som matelinjer til stamnettet. 

 Etablere effektive knutepunkt sammen med Jernbaneverket og Statens Vegvesen der 
matelinjer er synkronisert med stamnettet. 

 Utvikle dagens billettsystem i en mer kundevennlig retning som sikrer inntektene. 

 Utvikle informasjonskanaler som gir bedre trafikantinformasjon enn hva som gis i 2013. 

 Evaluere og anbefale retning innenfor miljøvennlige drivstoffløsninger. 

 Utarbeide attraktive anbud/avtaler som gir flest mulig tilbydere og som også genererer 
tilstrekkelig antall sjåfører. 

 
For stamnett, bylinjer og FLEXtilbud som etableres er det viktig at det oppleves som 

fast, frekvent og forutsigbart.  

Tiltakene som foreslås skal i tillegg ivareta kravene til universell utforming og sikkerhet for de 

reisende.  Videre er de foreslåtte tiltak basert på Prinsipper for gode kollektivløsninger (se vedlegg 1 

for nærmere beskrivelse). 
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5.1. Helhetlig rutenett 
Målsettingene om å utvikle et helhetlig rutenett, slik tiltaksplanen skisserer, er forankret i strategiene 

for kollektivtrafikk i Regional samferdselsplan – spesielt bystrategi, region- og distriktsstrategi og 

innterregional strategi. 

Kartet på side 26 viser hovedtrekkene i  et helhetlig rutenett for Hedmark. Det helhetlige rutenettet 

bygger på et stamnett  som består av tog- og regionbusslinjer, og hvor bybusslinjer og FLEXlinjer 

utgjør matenett til stamnettet. 

Befolkningstetthet legges til grunn for hyppigheten i frekvens og utstrekk på driftsdøgn. 

Hovedprinsippet for stamlinjene er kundetilpasset frekvens og driftsdøgn, men i enkelte områder vil 

dette måtte fravikes som følge av lav befolkningstetthet. Tilbudet vil da i større grad være styrt av 

skoletransportens behov. Skolestyrt frekvens innebærer faste ruter som korresponderer med de 

ulike skolenes start- og sluttidspunkter; altså ikke stiv frekvens. Rutene er åpne for ordinære 

reisende. 

Prinsipielt bør regionbusslinjer og bybusslinjer følge  Rettlinjekonsept som innebærer å søke de 

retteste og raskeste traséføringene. Dette for å kunne tilby attraktive reisemuligheter, spesielt med 

hensyn til reisetid. Linjer som tar mange avstikkere fra hovedveien for å betjene flere markeder, får 

lang framføringstid og er ressurskrevende og mindre attraktive. 

For å kunne bygge opp et slikt helhetlig rutenett vil tradisjonelle lokalruter måtte fases ut til fordel 

for styrking av stamlinjer, bybusslinjer og etablering av FLEXlinjer.  

Resten av kapittel 5 gir en nærmere beskrivelse av hovedelementene i et helhetlig rutenett. 

5.1.1. Stamlinjer i Hedmark    
Stamnettet skal binde sammen byer og tettsteder i fylket samt legge til rette for gode 

kommunikasjoner inn og ut av fylket. Stamnettet består av regionbusslinjer i regi av Hedmark Trafikk 

og toglinjer (NSB). Hedmark Trafikk  skal utvide samarbeidet med tilstøtende administrasjonsselskap 

for kollektivtrafikk for kommunikasjoner over fylkesgrensen. På strekninger hvor det er et godt 

togtilbud vil det øvrige kollektivtilbudet bli bygd rundt togtilbudet som matelinjer med unntak av 

eventuell skoletransport som tog ikke dekker opp. På øvrige strekninger vil det etableres 

regionbusslinjer som vist i kartet på side 26.  

5.1.2. Matenett til stamnettet  - bybusslinjer og FLEXtilbud 
For at det skal være et helhetlig kollektivnett i fylket vil Hedmark Trafikk etablere robuste 

bybusslinjer i fylkets større byer, og et FLEXtilbud i distriktene. Felles for disse tilbudene er at de skal 

være matelinjer til stamnettet, og således gjøre det mulig for større deler av fylkets befolkning å 

velge kollektive løsninger framfor privatbil. Helheten oppnås først når matelinjene takter mot 

stamnettet og har et driftsdøgn som er synkronisert med det stamnett-tilbudet det mater til. Bybuss 

og FLEXtilbud vil også i seg selv utgjøre lokale kollektivtilbud. 



  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 

 
 

25 

Bybusslinjer 

Disse vil følge faste traser i byene å gå til faste tider på samme måte som tog- og regionlinjer gjør (se 

kart på neste side for anbefalte frekvenser i byene). 

En god frekvens på bybusslinjer vil gjøre at bybusslinjer takter med stamnett (tog og regionbusslinjer) 

i knutepunktene. For eksempel vil kvartersfrekvens på bybusser i byer med halvtimesfrekvens på 

stamnett gi forutsigbarhet og korte omstigningstider mellom stamnett og bybuss.  

 Beslutning om linjer og trasevalg  for bybuss Hamarregionen, Elverum og Kongsvinger vil bli tatt i 

i nærmere dialog med de enkelte kommuner. 

 

FLEXtilbud 

FLEX er et samlebegrep for ulike typer anropsstyrt kollektivtransport og kjøres på bestilling til og fra 

knutepunkter (som regel kommunesenter eller kollektivknutepunkt). 

Avgangs- og ankomsttider ved knutepunktene er faste og tilpasset korresponderende tog og/eller 

regionbusslinjer i knutepunktet.  

 

FLEXtilbudet vil: 

 i stor grad erstatte lokalruter og dagens bestillingsruter som tidligere har gått på faste traser til 

faste tider 

 kjøres med minibuss eller taxi 

 hente på nærmeste offentlige veg i forhold til bosted  

 

Hedmark Trafikk vil i løpet av tiltaksplanperioden: 

 utvikle tilbudet av FLEXlinjer til å omfatte hele Hedmark slik at også områder uten bybusslinjer 

har et kolletivtilbud. 

 sammen med de enkelte kommuner definere områder for FLEX 

 innføre FLEX gradvis sammen med oppstart av nye anbud, se kapittel 5 punkt 7. 

 

Tilbud styrt av skoletransport vil også kunne inngå som del av FLEXtilbudet. 
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5.2. Kollektivknutepunkt i Hedmark 
Hedmark Trafikk vil i samarbeid med kommuner, NSB, Jernbaneverket og Statens Vegvesen etablere 
effektive knutepunkt der matelinjer er synkronisert med stamnettet. 
Kartet under med fargeforklaring viser knutepunkt i kollektivnettet i Hedmark. Alle kommunesentre 

og togstasjoner er inkludert. 

Knutepunkt kan være av ulik størrelse og er et sted hvor de forskjellige transportmidlene møtes for 

omstigning. Omstigning skal skje så smidig som mulig, med kort gangavstand mellom 

transportmidlene. Det er en målsetting at knutepunktene skal være universelt utformet og ha gode 

publikumsfasiliteter med sanntidsinformasjon og leskur/venterom. 

På steder hvor det er jernbanestasjoner som betjenes av toget vil det være naturlig at knutepunktet 

legges til jernbanestasjonen. De steder som ikke har en jernbanestasjon som blir betjent av toget 

legges knutepunktet til kommunesentra og/eller andre sentrale punkt i kommunen.  

Knutepunktene vil naturlig variere i størrelse ut fra antall reisende og hvilke kollektivtilbud som gis. 

En videre satsing på kollektivknutepunkt medfører behov for at Hedmark fylkeskommune må ta 

stilling til hvordan fylkeskommunens bidrag i denne utviklingen skal finansieres. Ved store 

kollektivknutepunkt med jernbane er det ofte ROM Eiendom som står for investeringene mens andre 

aktører inngår langsiktige leieavtaler. På steder hvor det ikke er jernbane må det finnes andre 

løsninger. Over tid vil utvikling av knutepunktene medføre økte kostnader både til investering og 

drift. Det er også nødvendig å se på sammenhengen med andre funksjoner. 

Hedmark Trafikk skal i løpet av 2014 lage en utredning om kollektivknutepunkt. Utredningen skal 

bidra til en beslutning i fylkeskommunen om framtidig utvikling av kollektivknutepunkt. 
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5.3. Frekvens og driftsdøgn for rutetilbudet 
Kundegrunnlaget og foretakets økonomi setter rammer for hva som vil bli tilbudt i form av linjer, 

frekvens og driftsdøgn for linjene.  Som beskrevet tidligere vil tog utgjøre en vesentlig del av 

stamnettet i fylket. Tiltaksplanen har, i forslaget til frekvens og driftsdøgn for stam- og matenettet, 

tatt utgangspunkt i følgende togtilbud: 

Tabellen viser frekvens og driftsdøgn for NSB sitt tilbud med tog på hverdager per høst 2013. 

Tur/ Retur Frekvens Driftsdøgn 

Oslo - Hamar- Lillehammer  Time 04:00 - 01:00 

Oslo – Skarnes - Kongsvinger  Time 04:00 - 01:00 

Røros – Elverum – Hamar *) 2 timer 06:00 - 22:00  

*) med utgangspunkt i søknaden fra Hedmark fylkeskommune til Samferdselsdepartementet av 3.6.2013. 

Frekvens og driftsdøgn er viktige styrende prinsipper for kollektivtilbudet. Tabellen nedenfor viser 
hvordan ulike ambisjonsnivå gir utslag på frekvens og driftsdøgn. I høringsversjonen av tiltaksplanen 
var det skissert tre alternativer. Nivå 1 ble utarbeidet med Årsbudsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 
som utgangspunkt. En full realisering av nivå 2 betinger også økonomisk innsats utover det som kan 
realiseres i planperioden – se tabell i kapittel 6.1. Nivå 2 viser derfor et langsiktig ambisjonsnivå 
utover planperioden 2014-2017. Nivå 3, som var en del av høringsversjonen av planen, er tatt ut av 
den endelige planen fordi det politisk er vurdert å innebære et urealistisk høyt kostnadsnivå i forhod 
til fylkeskommunens ressurser til kollektivtrafikk og forventede statlige overføringer til området de 
nærmeste årene. 

Strekning/område Satsning 
Frekvens 

(hverdager) 
Driftsdøgn 

(hverdager) 

Trysil – Elverum 
(Forlenges til Tangen ved satsning på Elverum –Tangen) 

Nivå 1 
Nivå 2 

4 timer 
4 timer 

07:00 – 19:00 
06:00 – 22:00 

Elverum – Tangen 
(Til/fra Gardermoen – Oslo med bytte buss/tog på Tangen) 

Nivå 1 
Nivå 2 

 
4 timer 

 
06:00 – 22:00 

Elverum – Hamar  
Nivå 1 
Nivå 2 

1, ½ time 
½ time 

06:00 – 22:00 
06:00 – 22:00 

Hamar – Gjøvik 
Nivå 1 
Nivå 2 

1 time 
½ time 

06:00 – 20:00 
06:00 – 22:00 

Kongsvinger - Elverum  
Nivå 1 
Nivå 2 

1 time 
1 time 

06:30 – 21:30 
06:00 – 22:00 

Stange - Sand – Kongsvinger 
(Til/fra Brumunddal – Hamar med bussbytte på Stange)  

Nivå 1 
Nivå 2 

 
4 timer 

 
06:00 – 22:00 

Bybuss Hamar 
(Med ny bybuss mellom Stange – Hamar – Brumunddal) 

Nivå 1 
Nivå 2 

1, ½ og ¼ time 
½ og ¼ time 

06:00 – 23:00 
05:00 – 01:30 

Bybuss Elverum 
Nivå 1 
Nivå 2 

1 time 
1 time 

06:00 – 21:00 
06:00 – 23:00 

Bybuss Kongsvinger 
Nivå 1 
Nivå 2 

1 time 
½ time 

06:00 – 21:00 
06:00 – 21:00+ 

FLEX 
Nivå 1 
Nivå 2 

Markedsstyrt 
Ukedager 

09:00 – 13:00 
09:00 – 13:00 

Se kapittel 6 for gjennomføring og kostnadsberegning av tiltakene. 
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5.4. Tilgjengelighet og Sikkerhet 
Hedmark Trafikk skal i all sin virksomhet bidra til trygg og tilgjengelig transport. Foretaket skal  aktivt 

ta del i prosjekter og samarbeide med eksterne aktører for å sikre dette.  

Vedrørende tilgjengelighet vil Hedmark Fylkeskommune gjennom Hedmark Trafikk sørge for at:  

 det trafikeres med universelt utformet materiell 

 det er en aktiv involvering i utvikling av skysstasjoner og holdeplasser. Informasjon på 

skysstasjoner og holdeplasser skal i størst mulig grad ha universell utforming. 

 det utvikles informasjons- og billettsystemer slik at det blir enklere å bestille, betale og bruke 

kollektivtilbudet. Herunder spesielt oppfølging av interoperabilitetssamarbeidet i regi av 

Samferdseldepartementet og Vegdirektoratet som Hedmark Fylkeskommune sluttet seg til i 

2012. 

Vedrørende trafikksikkerhet vil Hedmark Fylkeskommune gjennom Hedmark Trafikk: 

 stille krav om setebelter også i bybuss ved innføring av nye anbud 

 stille krav om ryggealarm på alt materiell ved innføring av nye anbud 

 stille krav om ryggekamera på alt materiell større enn minibuss ved innføring av nye anbud 

 fortsette med og utvikle kampanjer for å bevistgjøre de reisende på bruk av setebelter 

 fortsette med og utvikle reflekskampanjer i forbindelse med den mørke årstiden. 

Vedrørende sikkerhet knyttet til kontanthåndtering i buss; 

 Oppbevaring av kontanter i buss utgjør en sikkerhetsrisiko. Hedmark Trafikk vil i perioden 

redusere risikoen for ran i bussene ved at det innføres og aktivt markedsføres løsninger som 

gjør at de reisende velger reisekort, kredittkort eller mobil som betalingsmiddel i stedet for 

kontanter. 
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5.5. Kundeorientering 
Hedmark Trafikk har gjennom sine vedtekter fått det overordnede ansvaret for markedsføringen av 

kollektivtilbudet i fylket, og vil legge opp til en aktiv markedsføring og kommunikasjonstrategi. 

Sosiale medier, elektronisk informasjon og direkte kontakt med kundene skal sikre foretaket god og 

kontinuerlig kundekontakt. Det skal gjennomføres frekvente kundeundersøkelser som skal gi 

nødvendig tilbakemelding  i forhold til service-, reisebehov og produktutvikling. 

Utvikling av informasjons- og billettsystem som gjør det enkelt og sikkert og bestille, betale og bruke 

kollektivtilbudet, er sentralt for å kunne møte kundenes behov og å tiltrekke seg nye kunder.  

Sømløse reiser, det vil si gjennomgående billettering for flere transportmidler på tvers av 

fylkesgrenser, skal gjennomføres ved aktivt oppfølging av interoperabilitetssamarbeidet Hedmark 

Fylkeskommune sluttet seg til i 2012. 

Gjennom utvikling av fremtidsrettede markedstiltak og kommunikasjonstiltak skal Hedmark Trafikk 

bidra til å øke antall reisende og få flere fornøyde kunder. 

Markedsføringsarbeidet er forankret i egen markedsplan. Figuren under viser hvordan 

markedsaktiviteter typisk er fordelt over kalenderåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele året 

Markedsføring av 
rutetilbudet 

Markedsføring av 
produkter 
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5.6. Miljøvennlige drivstoffløsninger 
Selv om det at flere reiser kollektivt, overgang til mindre materiell og FLEX tilbud vil bidra positivt til 

reduserte utslipp, skal foretaket ha et særlig fokus på miljøvennlige drivstoffløsninger. 

Hedmark Trafikk vil derfor tidlig i planperioden fremme en anbefaling med tanke på fremtidig valg av 

miljøvennlige drivstoffløsninger.  Dette valget vil måtte involvere flere aktører da ulike løsninger har 

ulike krav til infrastruktur og således favner områder som kan ligge utenfor foretakets virkeområde. 

 

Tabellen under viser kostnader for busser med ulike drivstoffalternativer i bruk i Norge i dag (TØI 

Arbeidsdokument  4.februar 2013: Bedriftsøkonomiske kostnader ved ulike miljøløsninger for 

kollektivtransport). 

 

 

 
 

Hedmark Trafikk vil bruke disse alternativene som utgangspunkt for arbeidet med anbefalingen for 

valg av fremtidig miljøvennlige drivstoff. Videre vil foretaket trekke på erfaringer fra andre 

kollektivforetak i landet. Erfaringer fra andre deler av landet gjøres tilgjengelig gjennom Miljøforum i 

regi av Kollektivtrafikkforeningen som foretaket er medlem av.  
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5.7. Plan for attraktive anbud og avtaler 
Hedmark Trafikk er underlagt lov om offentlige anskaffelser og må innen 2019 ha gjennomført sine 

innkjøp gjennom konkurranseutsetting og anbudsprosesser. Utformingen av innkjøpsavtaler og gode 

anbudsprosesser er viktig for å oppnå en helhetlig profil og enhetlige standarder. Dette gjelder bl.a. 

for infrastruktur som for eksempel billettmaskiner og sanntidsinformasjonsutstyr i bussene, som 

legges inn i materiellkravene. I tillegg til fornying av selve bussmateriellet vil dette kunne bidra til å 

øke attraktiviteten til kollektivtilbudene.  

Kravene i anbudspakkene skal bidra til å profesjonalisere både oppdragsgiver og operatører. De skal 

bidra til at flest mulig tilbydere fatter interesse og være slik at kollektivbransjen framstår som en 

attraktiv og interessant arbeidsplass. 

Hedmark Trafikk vil ved de kommende anbudsutlysninger ta stilling til hvilket drivstoffalternativ som 

skal velges. Her vil utslipp, tilgjengelighet og kostnader spille inn.  Foretaket vil i tillegg også følge 

med på utviklingen og nye krav når det gjelder ordinære dieselmotorer. 

 

Anbudspakker bestående av blandet produksjon på bybuss, skolekjøring og stamlinjer som fordeler 

seg over et lengre driftsdøgn vil være mest attraktive for tilbydere. En slik blandet produksjon vil 

gjøre det enklere for tilbydere å etablere gode skift- og turnusordninger for sitt personell. 

Dette vil nok være den største utfordring i distriktene der en stor del av produksjonen i hovedsak er 

knyttet til skoletransport som kjøres 190 dager.  
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6. Gjennomføring av tiltak 
Utgangspunktet for forslagene til gjennomføring av tiltak er rammene i Hedmark fylkeskommunes 

økonomiplan 2013-2016. Realveksten i driftstilskuddet til Hedmark Trafikk etter oppstarten av 

anbudet i Hamarregionen har vært på kr 19 mill. i 2013 sammenlignet med 2011, og dette er 

innarbeidet i økonomiplan 2013-2016. Som alternativ til gjeldende ramme, er det vist muligheter for 

å øke satsningen på kollektivløsninger for komme nærmere et helhetlig kollektivtilbud i et alternativ 

kalt «nivå 2». Nivå 2 betinger betydelig økning av de økonomiske rammene i perioden.  

Ved videreføring av rammene som ligger i økonomiplan for 2013, vil kollektivtilbudet i Hedmark bli 

lik tilbudet i 2013. Ved nivå 2 vil det bli et betydelig bedre kollektivtilbud i hele Hedmark, spesielt i 

form av styrking og synkronisering av driftsdøgn for stamlinjer og matelinjer. I høringsversjonen av 

tiltaksplanen var det også vist et nivå 3, som ville gi et enda mer helhetlig kollektivtilbud, hvor 

stamlinjer og matelinjer er synkronisert med driftsdøgnet til NSB, og med en høy frekvens på 

tilbudet. Nivå 3 er tatt ut av den endelige planen fordi det politisk er vurdert å innebære et urealistisk 

høyt kostnadsnivå i forhold til fylkeskommunens ressurser til kollektivtrafikk og forventede statlige 

overføringer til området de nærmeste årene.  

De alternative nivåene, som ser på utviklingsmuligheter for hovedvirksomheten (ruteproduksjon), 

presenteres i del 1 av kapittel 6. Det skisseres hvilke tiltak som kan gjennomføres på de forskjellige 

strekninger/områder for å heve tilbudet til nivå 2, og hvilke kostnader det medfører. 

I samsvar med Årsbudsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 legger tiltaksplanen opp til en opptrapping 

av satsningen på kollektivtilbudet fram til og med 2017 med totalt kr 10 mill., rammene økes med kr 

5 mill. i 2014 og økes ytterligere med kr 5 mill. i 2015. Dette nivået videreføres ut planperioden.  

Kollektivtilbudet i Hedmark vil utfra de økte rammene være en oppstart på å heve tilbudet fra dagens 

nivå (nivå 1) fram mot ambisjonene som ligger i nivå 2. En heving nærmere nivå 2 må imidlertid bli en 

langsiktig ambisjon utover planperioden 2014-2017. Prioriteringen innenfor planperioden er vist i 

egen tabell i kapittel 6.1. 

Del 2 av kapittel 6 omhandler tiltak og kostnader knyttet til kundeorientering. Disse tiltakene er 

planlagt gjennomført som anskaffelser enten av hardware/software og/eller tjenester knyttet til 

utvikling av allerede anskaffede programmer og systemer. Slik de økonomiske rammene foreligger 

må også disse anskaffelsene gjennomføres innenfor den totale tilskuddsrammen. 

Miljøvennlige drivstoffløsninger og attraktive anbud omhandles ikke i dette kapittelet da det ikke er 

anbefalte tiltak knyttet til disse områdene som medfører direkte kostnadsøkninger. Kostnader 

knyttet til sikkehet og tilgjengelighet med tanke på kjøretøy, ansees å ivaretas gjennom 

anbudsprosesser. For holdeplasser og terminaler ivaretas disse forholdene gjennom andre instanser, 

blant annet Statens Vegvesen for holdeplasser etc. 
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6.1. Tiltaksplan og driftskostnader  
Tabellen nedenfor viser tiltak som vil bli prioritert i planperioden 2014-2017 som en start på å heve 

tilbudet fra nivå 1 mot den langsiktige ambisjonen i nivå 2. 

Tiltakene er angitt uten spesifiserte kostnader for hvert enkelt tiltak. Nærmere angivelse av 

kostnader for de ulike tiltakene må framkomme etter at Hedmark Trafikk har planlagt 

gjennomføringen og sett denne i sammenheng med øvrig eksisterende rutetilbud. Tiltaksplanen angir 

føringer for innsatsområder, og Hedmark Trafikk gjennomfører ruteplanleggingen ut fra føringene.  

Prioriterte innsatsområder innenfor planperioden og Årsbudsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 

Strekning/område Satsning 2014 2015 2016 2017 2018 

Bybuss Kongsvinger  ½ 1  1 1 1 

Bybuss Elverum  ½ 1 1 1 1 

Bybuss Hamar   ½ 1 1 1 

Trysil – Elverum  
(vurdere forlengelse Stange/Tangen) 

 
 ½ 1 1 1 

Skarnes - Stange forsøk    X    

Styrking FLEX nord (ved anbud)   ½ 1 1 1 

Styrking FLEX sør (ved anbud)    ½ 1 1 

Total styrket innsats   3 000 7 000 10 000 10 000 10 000 

Investering  2 000 3 000 - - - 

  5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

½ = halvårsvirkning (oppstart ved skolestart). 1 = helårsvirkning. X = forsøk, årsvirkning ikke angitt.  

Angitt fordeling mellom drift og investering i 2014 og 2015 er ikke å anse som en abslolutt fordeling. For 2016 

og 2017 må det gjøres en nærmere vurdering av fordeling på et senere tidspunkt.  

Tabellen nedenfor viser samlede kostnader for å heve innsatsen på kollektivområdet til nivå 2. En slik 

innsats vil ikke være mulig innenfor planperioden 2014-2017. Tabellen synliggjør derfor et mulig 

langsiktig ambisjonsnivå for et betydelig forbedret kollektivtilbud i hele Hedmark gjennom styrking 

og synkronisering av driftsdøgn for stamlinjer og matelinjer. Det tidligere nivå 3, som var synliggjort i 

høringsversjonen av planen, er tatt ut, fordi det politisk er vurdert å innebære et urealistisk høyt 

kostnadsnivå i forhold til fylkeskommunens ressurser til kollektivtrafikk og forventede statlige 

overføringer til området de nærmeste årene. 
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Synliggjøring av langsiktige ambisjoner. Uprioritert rekkefølge og avhengig av framtidige økonomiske rammer 

Strekning/område Satsning 2014 2015 2016 2017 2018 

Trysil – Elverum 
(Forlenges til Tangen ved satsning på Elverum –Tangen) 

Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

 
400 

 
800 

 
800 

 
800 

Elverum – Tangen 
(Til/fra Gardermoen – Oslo med bytte buss/tog på Tangen) 

Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

   
1 500 

 
3 000 

Elverum – Hamar  
Nivå 1 
Nivå 2 

  
1 600 

 
3 100 

 
3 100 

 
3 100 

Hamar – Gjøvik 
Nivå 1 
Nivå 2 

 
900 

 
1 800 

 
1 800 

 
5 800 

 
11 300 

Kongsvinger - Elverum  
Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

 
 

 
600 

 
1 200 

 
1 200 

Stange - Sand - Kongsvinger - Charlottenberg 
(Til/fra Brumunddal – Hamar med bussbytte på Stange)  

(Kongsvinger – Charlottenberg time som i øk.plan 2013)  

Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

 
 

 
 

 
 2 100 

 
4 100 

Bybuss Hamar 
(Med ny bybuss mellom Stange – Hamar – Brumunddal) 

Nivå 1 
Nivå 2 

 
4 200 

 
11 000 

 
13 700 

 
21 600 

 
21 600 

Bybuss Elverum 
Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

 
100 

 
300 

 
300 

 
300 

Bybuss Kongsvinger 
Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

 
 

 
2 400 

 
4 800 

 
4 800 

FLEX 
Nivå 1 
Nivå 2 

 
 

 
2 500 

 
7 500 

 
10 000 

 
10 000 

Total merkostnad 2013-kroner 
Nivå 1 
Nivå 2 

 
5 100 

 
17 400 

 
30 200 

 
51 200 

 
60 200 

 

Det er lagt opp til at produksjonsåret følger skoleåret og således ruteomlegging og eventuelt 

innføring av nye tilbud årlig ved skolestart. Dette gjør at planlagte tiltak ett år får full økonomisk 

virkning først påfølgende år. Tabellen ovenfor har derfor med 2018 som er utover 

tiltaksplanperioden for å synliggjøre helårseffekten på foreslåtte tiltak innført i 2017. 

I hovedsak er det frekvens og driftsdøgn som er styrende for de totale kostnadene. Utvidelse av 

driftsdøgn utover tilnærmet normal arbeidstidsdag vil kreve flere sjåfører, men vil gi bedre utnyttelse 

av materiell. Dagens kalkyler viser at sjåførkostnadene ligger på anslagsvis 55 % av totalkostnaden av 

produksjonen.  

 

Totalt sett vil satsningsnivå 2 innebære en kostnadsøkning på nærmere 60 millioner kroner 

(helårsvirkning fra og med 2018 i 2013-kroner) ved utgangen av perioden for de listede tiltakene i 

forhold til 2013-nivå. Det tidligere satsningsnivå 3 fra høringsversjonen ville innebære en kostnad på 

ytterligere 60 millioner kroner i forhold til nivå 2. Da var kostnader knyttet til FLEXtilbud og til drift av 

kollektivknutepunkter innkalkulert. Estimatene er basert på at alle tiltakene gjennomføres.  

Det er ikke hensyntatt økte inntekter som følge av flere reisende da disse inntektene i sum er relativt 

lave sett i forhold til kostnaden. En økning på ca. 55 000 reisende per år (3 % årlig økning) gir en 

merinntekt på ca. 1,1 millioner kroner med utgangspunkt i gjennomsnittpris på ca. kr 20,- per reise 

(2013). 
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Tabellene på de to neste sidene viser en mer detaljert beskrivelse av hva gjennomføring av foreslåtte 

tiltak konkret vil innebære utfra satsningsnivå. 

Strekning/område 
 

Satsning Tiltak 

Trysil – Elverum Stamlinje med helårlig 
frekvens. Trysil er 
Hedmarks største 
turistdestinasjon 
vinterstid og bør således 
ha et tilbud som 
gjennspeiler denne 
turistaktiviteten. 

Nivå 1 
 
 
 

Nivå 2 

Vil ikke gi noen økning i antall avganger i 
forhold til tilbudet i 2013, men vil sikre 
helårlig frekvens 
 
Vil gi 4 timers frekvens på strekningen hele 
året og vil således gi turistdestinasjonen 
Trysil et regiontilbud. 
 

Elverum –Tangen Ny stamlinje for å 
korrespondere med tog 
på Tangen, som vil gi et 
bedre tilbud til/fra 
Gardermoen og Oslo. 
Forlengelse av ruten 
Trysil – Elverum.  
 

Nivå 1 
 

Nivå 2 
 

Ingen rammer for etablering 
 
Tilbud til/fra Tangen på 4 timersfrekvens 
som en forlengelse av Trysil - Elverum 

Elverum – Hamar  Stamlinje med ½ time 
frekvens mellom byene 
og som dekker Løten hver 
time 

Nivå 1 
 

Nivå 2 
 

Samme tilbud som i 2013 
 
Utvidelse av driftsdøgn og frekvens. 
 

Hamar – Gjøvik Stamlinje med 1 times 
frekvens som knytter 
byene på hver sin side av 
Mjøsa sammen 

Nivå 1 
 
 
 

Nivå 2 
 

Samme tilbud som i 2013 med forlengelse 
til/fra Kallerud (høgskoleområdet) på enkelte 
avganger 
 
Forlengelse til Gjøvik av avganger som i 2013 
stopper i Brumunddal og Moelv, utvidelse av 
driftsdøgn. Alle avganger via Kallerud. 
Utvidelse til ½ times frekvens fra 2017 
 

Kongsvinger - Elverum  Stamlinje gjennom Solør 
med 1 times frekvens. 
Synkroniseres med tog på 
Kongsvinger høsten 2014 

Nivå 1 
 

Nivå 2 
 

Samme tilbud som 2013 
 
Økt driftsdøgn fra 2016 
 

Stange - Sand -  
Kongsvinger -  
Charlottenberg 

Ny gjennomgående 
stamlinje som dekker opp 
tilbudet i 2013 på 
strekningen Sand – 
Skarnes og Kongsvinger – 
Charlottenberg. Vil gi et 
etterspurt tilbud på 
strekningen Hamar – 
Skarnes for videregående 
skoleelever 

Nivå 1 
 
 
 
 

Nivå 2 
 

Ingen rammer for etablering av 
gjennomgående stamlinje 
 
 
 
Etablering av gjennomgående stamlinje fra 
2017. 4 timers frekvens.  

Bybuss Hamar 3 bybusslinjer 
Etablering av ny bybuss 
på strekningen Stange – 
Hamar – Nydal - 
Brumunddal 

Nivå 1 
 
 
 

Nivå 2 
 

Samme tilbud som 2013 på bybuss 1 og 2 
Etablering av ny bybuss i 2014 med ½ time/ 
time frekvens og redusert driftsdøgn 
 
Utvidet driftsdøgn på ny bybusser fra 2014, 
utvidet frekvens  for bybuss 1 og 2 fra 2016 
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Strekning/område  Satsning Tiltak 

Bybuss Elverum 2 bybusslinjer Nivå 1 
 

Nivå 2 
 

Samme tilbud som 2013 
 
Utvidelse av driftsdøgn fra 2015 

Bybuss Kongsvinger 2 bybusslinjer Nivå 1 
 

Nivå 2 
 

Samme tilbud som høsten 2013  
 
Utvidelse av driftsdøgn og frekvens fra 2016 

FLEX  Nivå 1 
 
 

Nivå 2 
 

Avhengig av overføringer fra departementet 
gjennom KID midler 
 
Innføring av FLEX i hele Hedmark med basis i 
tilbudet på Hedmarken hvor driftsdøgnet er 
mellom skolekjøringene 

Oppsummering  Nivå 1 
 
 
 
 

Nivå 2 
 

Ved videreføring av rammene som ligger i 
økonomiplan for 2013, vil kollektivtilbudet i 
Hedmark bli på nivå som tilbudet er i 2013 
 
Ved satsningsnivå 2 vil det bli et betydelig 
bedre kollektivtilbud i hele Hedmark. 
Styrking og synkronisering av driftsdøgn for 
stamlinjer og matelinjer. 
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Figuren under viser utviklingen av driftskostnadene for de forskjellige satningsnivåene for å få 

gjennomført de tiltak som er knyttet til et helhetlig rutetilbud som beskrevet i kapittel  5. 

Satsningsnivåene tar for seg en gradvis opptrapping både av ruter, driftsdøgn og frekvens gjennom 

perioden. 
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6.2 Tiltaksplan og investeringskostnader knyttet til kundeorientering 
Tabellen under viser hvilke konkrete tiltak Hedmark Trafikk foreslår i perioden. Noen av disse 

kostnadene kan sees som driftskostnader, men er tatt med som anskaffelser da kostnadene er 

knyttet til tiltak utover det som dekkes av rammene i økonomiplan 2013 - 2016. 

Tiltak Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Innkjøp av billettmaskiner: 
År 2014: 20 stk.  
År 2015: 60 stk.  
År 2016: 60 stk.  
År 2017: 10 stk.   

1 000 000 3 000 000 3 000 000 500 000 

Innkjøp av bankterminaler: 
År 2014: 50 stk.  
År 2015: 50 stk.  
År 2016: 20 stk.  
År 2017: 20 stk.  

500 000 500 000 200 000  200 000 

Utvikling av webside og sosiale medier 500 000 500 000 500 000 500 000 

Produktutvikling 100 000  100 000 100 000 100 000 

Spesialtilbud  200 000  200 000 200 000 200 000 

Innføre Internett i alle busser 0 0 0 0 

Sanntid i buss: 40 stk. lisenser per år 200 000 200 000 200 000 100 000 

Innkjøp av sanntidsmonitorer:  ca. 7 stk. per år 500 000 500 000 400 000 400 000 

Utvikle rutedata- og informasjonsløsninger 500 000 500 000 500 000 500 000 

SUM 3 500 000 5 500 000 5 100 000 2 500 000 

Figuren viser Hedmark Trafikk sitt forslag til investeringstilskudd i tiltaksplanperioden sett i forhold til 

hva økonomiplan 2013 – 2016 legger opp til.  

 



  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 

 
 

41 

Vedlegg 1:  

Prinsipper for gode kollektivløsninger 
Det kunderettede tilbud Hedmark Trafikk legger opp til, bygger blant annet på kollektivselskapet 

Ruters (Oslo/Akershus) gode prinsipper for utvikling av et bedre kollektivtilbud 

1. Nettverk og nettverkseffekt 
Nettverkseffekt oppnås når: 

 Kundene opplever å kunne reise sømløst på tvers av linje og driftsart (tog/buss/taxi) i hele 
regionen. 

 Kundene velger å reise kollektivt også på reiser som ikke er sentrumsrettet, og som 
innebærer ett eller flere bytter underveis. 

 Linjene har høy frekvens og kapasitet. 

 Det er godt koordinerte omstigninger i knutepunktene.  

 Omstigning kan skje så smidig som mulig, med kort gangavstand.  

 Matelinjer bygger opp under hovedlinjene ved å mate til disse.  

Dette vil gjøre det mulig å forsvare den høye frekvensen som trengs for å gi et attraktivt tilbud. 
Satsing på hovedforbindelsene kan gå ut over direktereiser og flatedekning, men vil totalt sett 
normalt gi et bedre tilbud og flere reisende. 

Knutepunktene vil ha ulik størrelse alt fra en enkel holdeplass til større skysstasjoner.  
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2. Prinsipper for frekvens 
God frekvens på tilbudet er det mest avgjørende for om kundene velger å reise kollektivt eller ikke. 

Når intervallet på tilbudet er hvert 10. minutt eller bedre, vil ventetiden mellom avgangene være så 

kort at omstigning mellom linjer kan skje uten stor ulempe og være mer attraktivt enn før. 

 Lav frekvens gir en skjult ventetid på tilbudet. 

 Generelt vil frekvensen være viktigere på korte reiser enn på lange. 

Nettverksfrekvens:  

 Høy frekvens betyr at mange vil klare seg uten tidtabellen.  

 Effekten av at reisende ikke trenger å benytte tidtabell for å sjekke korrespondanser ved 

bytte underveis, kalles Nettverkseffekten. Se figur 2 for gjennomsnittlig ventetid. 

 Om grunnlaget ikke er til stede for 10 minutters intervall, vil takting i knutepunktene kunne gi 

samme gode omstigningsmulighet. 

Minimum frekvens: 

 Timefrekvens til nærmeste by/større knutepunkt.  

 Områder med mindre trafikk og lange avstander kan ha to timers frekvens.  

 Ekstra avganger i rush kan benyttes.  

 Tilbud med lavere frekvens enn to timer, bør kun tilbys unntaksvis. 

Frekvens for matetilbud (Bybuss og Flex): 

 Matelinjer til hovedlinjer bør som hovedregel ha samme frekvens som hovedlinjen.  

 Dersom frekvensen ikke følger hovedlinjens frekvens, vil de reisende være nødt til å 

orientere seg om hvilke som korresponderer, og reisen blir mindre sømløs. 
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Frekvens på fellesstrekninger:  

Det er også viktig å se på frekvensen på fellesstrekninger for flere tilbud. Der flere linjer kjører 

samme trase, kan kundene få en veldig god frekvens dersom disse linjene er godt koordinert. 
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3. Linjeprinsipper 
Enlinjekonsept innebærer å betjene en strekning med bare én linje, med samme stoppmønster, 

linjeføring og endepunkt. Dette er i motsetning til flerlinjekonsept, der en strekning betjener ulike 

endepunkt, har forskjellig linjeføring underveis og ulikt stoppmønster. 

 

Rettlinjekonsept innebærer å søke de retteste og raskeste traséføringene. Linjene i rutenettet skal 

være mest mulig rette, for å kunne tilby attraktive reisemuligheter, spesielt med hensyn til reisetid. 

Linjer som tar mange avstikkere fra hovedveien for å betjene flere markeder, får lang framføringstid 

og er ressurskrevende og mindre attraktive.  
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På grunn av stopp underveis vil ofte kollektivtilbudet ha lengre reisetid enn bil. Dersom 

kollektivtraseene i tillegg får lengre kjørevei, kan tilbudet fort bli lite attraktivt for de reisende. 
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4. Prinsipp for stive rutetider 
Avganger på samme minuttall hver time er det man oftest forbinder med stive rutetider. Hensikt er å 

gjøre reisen gjenkjennelig, spesielt der frekvensen er lav. Lik kjøretrasé og stoppmønster er også en 

forutsetning for at kundene skal få et forutsigbart tilbud.  

 

Lavfrekvens: den frekvensen som 

tilbys på tider av døgnet med lite 

trafikk. Minuttallene for denne 

frekvensen bør danne grunnlaget for 

normalfrekvens og høyfrekvens. 

Normalfrekvens: den frekvensen 

som gis på mesteparten av 

driftsdøgnet, typisk midt på dagen 

en hverdag. Minuttallene for 

lavfrekvens bør gå igjen i 

normalfrekvensen. 

Høyfrekvens: den høyeste 

frekvensen som benyttes når 

trafikken er størst. Minuttallene for 

normalfrekvensen bør gå igjen i 

høyfrekvensen. 


