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Saksutredning 

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021  

Sammendrag 
Tiltaksplan 2018 – 2021 for Hedmark Trafikk FKF bygger på målsettinger og strategier som er 
nedfelt i Regional Samferdselsplan 2012 – 2021, føringer i fylkesrådets samarbeidserklæring 
for perioden 2016 – 2019, fylkeskommunens økonomiplan 2017 – 2020, regional 
planstrategi 2016 – 2020, samt evaluering av tiltaksplanen 2014 – 2017 og innspill fra 
kommuner og høringsinstanser. 
  
Hedmark Trafikk FKF fikk i oppdrag å utarbeide forslag til tiltaksplan. Fylkesrådet vedtok den 
21.11.2016 å sende forslaget på høring. Høringsfristen ble satt til den 20.02.2017, og det 
innkom 36 høringsuttalelser. 
 
Det foreslås å satse på effektive, forutsigbare og gode kollektivløsninger der hvor potensialet 
for økt kollektivandel er størst, enklere informasjons- og billetteringsløsninger som er 
tilgjengelige der folk er, mer miljøvennlige driftsformer, og vekt på å øke bevisstheten rundt 
kollektivtilbudet. 
 
Tiltaksplanen er bygget opp rundt følgende fire temaer som foreslås som tiltaksplanens 
satsningsområder i planperioden, og disse skal bidra til å oppfylle fylkeskommunens 
hovedmål for kollektivtrafikken om «et effektivt og klimavennlig kollektivtilbud»: 

 Rutestruktur og helhetlig reisekjede 
 Det grønne skiftet 
 Informasjon og marked - Standardisering av informasjon og bruk av mobile løsninger 
 Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt  

 
Tiltaksplanen legger opp til en relativt overordnet innretning, og det er for eksempel ikke 
lagt opp til at planen skal detaljstyre enkeltruter. Høringsuttalelsene viser generelt støtte til 
at det skal satses på stamruter i form av regionlinjer og bylinjer, men det uttrykkes 
bekymring fra tynt befolkede områder for at kollektivtilbudet der kan bli dårligere eller 
fraværende. 
 
Lokallinjer er i stor grad tilpasset behovet for skoletransport, samtidig som de også er åpne 
for ordinære reisende. Flere av høringsinstansene ønsker at skoleruter skal drives som 
lokalruter i ferier og på skolefridager. Flertallet av høringsinstansene ønsker ikke innført krav 
om minst 3 reisende til samme område for at bestillingsruter skal kjøres. Det er 
forventninger i tynt befolkede områder til utredning av et «bygdabuss»-konsept om bedre 
utnyttelse av eksisterende transport i utkantstrøk.  
 
Tilbud om servicelinjer (samarbeid mellom foretaket og kommuner eller andre, om 
tilrettelagte linjer der man benytter foretakets avtaler for å styrke tilbudet etter bestillers 
ønske) foreslås innført. 
 
I tiltaksplanperioden legger Økonomiplanen (2017 – 2020) opp til et tilskudd til foretaket på 
kr 338,4 mill. i 2018 og kr 336,9 mill. pr. år for årene 2019 og 2020. 



 
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.  
 
Innledning og bakgrunn 
Dette er andre gang det blir utarbeidet en 4-årig tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF etter at 
modellen med en overordnet Regional Samferdselsplan erstattet den tidligere 
kollektivtransportplanen. 
 
I fylkesrådets oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF ble foretaket bedt om å bidra til 
arbeidet med ny tiltaksplan 2018 - 2021. Arbeidet skulle følge samme framdriftsprosess som 
handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021, og koordineres av fylkeskommunen. 
 
Fylkesrådet vedtok i sak 7/16 den 18.01.2016 å be Hedmark Trafikk KFK om å igangsette 
utarbeidelse av forslag til tiltaksplan 2018 – 2021. Tiltaksplanen skulle ta utgangspunkt i 
overordnede føringer i fylkesrådets samarbeidserklæring for perioden 2016 – 2019, hvor 
stikkordene er grønt skifte, ungdommen er framtida, god infrastruktur og det gode liv. 
Videre skulle tiltaksplanen være i samsvar med mål og strategier i Regional Samferdselsplan 
2012 – 2021, og legge vekt på utvikling av framtidsrettede kollektivløsninger for Hedmark 
fylke.  
 
Hedmark Trafikk ble bedt om å evaluere gjeldende tiltaksplan, som gjelder for perioden 2014 
- 2017, og å bruke resultatene av evalueringen som kvalitetssikring og innspill i arbeidet med 
å utforme ny tiltaksplan. Foretaket deltok på oppstartsmøte for handlingsprogram for 
fylkesveger og tiltaksplan for Hedmark Trafikk i fylkestingssalen den 26.11.2015, samt i 
møtene med alle fylkets kommuner i januar – mars 2016, sammen med fylkeskommunen og 
Statens Vegvesen. Oppsummering fra kommunerunden og evaluering av tiltaksplanen for 
inneværende periode utgjør grunnlagsmateriell i utformingen av ny tiltaksplan.  
 
I brev av 15.06.2016 ble foretaket bedt om å legge følgende til grunn ved utarbeidelsen av 
forslag til tiltaksplan:  

 Økonomiske rammer: Fylkeskommunens økonomiplan 
 Profil på rutetilbudet: I best mulig grad ivareta et godt nok kollektivtilbud for 

Hedmarks befolkning generelt, samtidig som kollektivtransportandelen skal øke på 
strekninger og i områder hvor privat biltrafikk og kollektivtransport konkurrerer. 

 Reduksjon av utslipp av klimagasser: Økt satsing på miljøvennlig drivstoff og 
reduksjon av utslipp av klimagasser med mål om nullutslippsbusser i fylket innen 
2025 

 Markedsføring, informasjon og billettering: Legge vekt på god markedsføring og 
informasjon om kollektivtilbudet, gjøre kollektivtilbudet kjent, samt enkle og 
effektive informasjons- og billetteringsløsninger. 

 Universell utforming: Bidra til utviklingen av en stadig mer universelt utformet 
kollektivtransport i Hedmark. 

 Evaluering av tiltaksplanen for 2014 - 2017, innspill fra kommuner og foretakets 
prosjekt «Hedmark Trafikk mot 2020»  

 



Fylkesrådet vedtok i møte den 21.11.2016, sak 245/16, å sende forslag til tiltaksplanen på 
høring. Med sikte på behandling av tiltaksplanen i fylkestinget i juni 2017, ble høringsfristen 
satt til den 20. 02.2017. Høringsperioden ble satt parallelt med høringsperioden for 
handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021 (2023). 
 
Høringsbrev, vedlagt høringsversjon av 15.11.2016 og saksframlegg, ble sendt direkte til ca. 
50 høringsinstanser den 22.11.2017. I tillegg ble høringen annonsert i lokalaviser og på 
Hedmark fylkeskommunens nettside. 36 høringsuttalelser ble mottatt og er gjennomgått i 
forbindelse med sluttbehandling av tiltaksplanen. 

 

Saksopplysninger – fakta 
 
Høringsversjonen av tiltaksplanen 
Høringsversjonen av tiltaksplanen hadde følgende kapittelinndeling:  

1. Innledning 
2. Føringer 
3. Mål og tiltak 
4. Gjennomføring 
5. Evaluering av tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014 – 2017 og status for 

kollektivtrafikken i Hedmark 2016 
Ordliste  

 
Innledningen startet med en kort beskrivelse av Hedmark fylke og definisjon av 
kollektivtransport, og leder fram mot fire temaer som foreslås som tiltaksplanens 
satsningsområder for perioden 2018-2021:  

 Rutestruktur og helhetlig reisekjede 
 Det grønne skiftet 
 Informasjon og marked: Standardisering av informasjon og bruk av mobile løsninger 
 Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt  

 
Disse satsningsområdene skal bidra til å oppfylle fylkeskommunens hovedmål for 
kollektivtrafikken om «et effektivt og klimavennlig kollektivtilbud» og er i tråd med føringene 
som listes opp i kapittel 2. 
 
Kapittel 3 omhandler forslag til mål og tiltak for planperioden innenfor de fire 
satsningsområdene, som bygger opp under foretakets hovedmål om å øke den kollektive 
transportandelen i fylket. Kapittelet er strukturert slik at hver hoveddel begynner med 
målformuleringer innenfor hvert tema, og deretter listes tiltak og beskrivelser opp. 
Hovedgrepene som foreslås under hvert satsningsområde er som følger:  
 
Rutestruktur og helhetlig reisekjede:  
Målet er å videreutvikle et solid stamnett bestående av toglinjer, regionlinjer og bylinjer, 
hvor tilbudet skal være fast, frekvent og forutsigbart. Kollektivtransporten skal være trygg og 
tilgjengelig.  



Dette innebærer en prioritering av regionlinjer og bylinjer hvor potensialet for økning i antall 
reisende er størst. Bestillingstransport (blant annet FLEX) nedtones eller fases ut, og 
erstattes av lokallinjer der hvor det er god dekning av ordinære reisende. Linjer som er 
tilpasset behovet for skoletransport er åpne for ordinære reisende. Det vurderes innført 
servicelinjer hvor bestiller bidrar til finansiering. 
  
Det grønne skiftet: 
Målet er å redusere utslipp av klimagasser og gå over til mer klimavennlige driftsformer i 
kollektivtrafikken, slik at fylket nærmer seg det overordnede målet om et klimanøytralt 
Hedmark i 2030. 
  
Tiltak for å øke andelen kollektivreisende på strekninger hvor kollektivtransport er et 
alternativ til privatbil, vil bidra til å nå dette målet. Det skal også fokuseres på bedre 
samhandling med andre transportformer som privatbil, sykkel og gange. Temaet handler 
også om å innføre transportmidler som bruker mer klimavennlig drivstoff. 
 
Informasjon og marked: Standardisering av informasjon og bruk av mobile løsninger:  
Målet er å kommunisere med og informere kundene på stadig bedre og mer 
hensiktsmessige måter, samt god markedsføring av kollektivtrafikken. 
 
Det legges vekt på å videreutvikle digitale kommunikasjons- og billetteringsløsninger. Det 
legges også vekt på forenkling og forutsigbarhet.  
 
Lære folk i Hedmark å reise kollektivt:  
Målet er å øke bevisstheten rundt kollektivtilbudet og bidra til holdningsendring som gjør at 
kollektivtrafikken utgjør en større andel av folks reisehverdag. 
 
Kapittel 4 om gjennomføring omhandler forholdet mellom ambisjonsnivå og økonomiske 
rammer. Det viser merkostnader ved ulike driftsopplegg og investeringskostnader ved 
innføring av mer klimavennlige busser. Viktigheten av samordnet areal- og 
transportplanlegging påpekes også.  
 
Kapittel 5, kunnskapsdelen, omhandler evaluering av tiltaksplanen for inneværende periode 
samt status for kollektivtrafikken i Hedmark i 2016. Tall for hele året 2016 er kjent når 
endelig tiltaksplan skal vedtas, og tallene i dette kapittelet er oppdatert i forslaget til endelig 
tiltaksplan sammenlignet med høringsversjonen. I dette kapittelet ligger flere av 
vurderingene bak tiltakene som er foreslått, for eksempel hvorfor det bør satses på stamnett 
og hvorfor FLEX-tilbudet ikke foreslås videreført. 
 
Tiltaksplanen avsluttes med en forklarende ordliste. 
 
Momenter som fylkesrådet ba om innspill på 
Fylkesrådet ønsket gjennom høringen å få generelle tilbakemeldinger på hvordan 
tiltaksplanen kan bli et best mulig verktøy og styringsredskap for videreutviklingen av 
kollektivtilbudet – gjerne med forslag til konkrete forbedringer av dokumentet. 
 



Videre framgikk det av høringens saksframlegg at fylkesrådet ønsket tilbakemelding på 
følgende: 
 

 Er tiltaksplanens prioritering av regionlinjer og bylinjer, samt gjeninnføring av 
lokallinjer istedenfor bestillingstransport i områder med god dekning av ordinære 
reisende, en riktig satsning? 

 Kollektivtransport defineres i planforslaget som et system som tilbyr folk å reise 
sammen med andre reisende. I forbindelse med bestillingstransport vurderes det om 
det skal innføres krav om at det må være minimum tre passasjerer som skal til 
samme område, for at transporten skal kjøres. Hva mener høringsinstansene om et 
slikt krav? 

 Det vurderes å innføre mulighet for servicelinjer, som bygger på prinsippet bestiller 
betaler, og hvor ledig transportkapasitet leies ut til bestilleren. Bør en slik mulighet 
innføres som et punkt i tiltaksplanen? 

 
Høringsuttalelsene 
Det innkom 36 høringsuttalelser, hvorav 19 fra kommuner i Hedmark. Uttalelsene inneholdt 
til sammen ca. 165 innspillsmomenter. Det er vedlagt en oversiktsmatrise over 
høringsinnspillene med ekstrakt av momenter i uttalelsene og korte vurderinger. 
Samleutgave av høringsuttalelsene i fullversjon er også elektronisk vedlagt. Det vises til 
vedleggene for detaljer fra høringsuttalelsene. 
 
Tiltaksplanen legger opp til en relativt overordnet innretning, og det er for eksempel ikke 
lagt opp til at planen skal detaljstyre enkeltruter. Mange av høringsinnspillene omhandler 
slike detaljer. Disse blir derfor behandlet som innspill til Hedmark Trafikks egne løpende 
vurdering av kollektivtilbudet. 
 
Det er generelt støtte til at det skal satses på stamruter i form av regionlinjer og bylinjer, 
men det uttrykkes bekymring fra tynt befolkede områder for at kollektivtilbudet der kan bli 
dårligere eller fraværende. Kravet om at det må være minimum tre passasjerer som skal til 
samme område for at bestillingstransport skal kjøres, møter motstand fra mange 
høringsinstanser. Det er kun uttalelsene fra Hamar og Kongsvinger kommuner som uttrykker 
støtte til kravet, og Kongsvinger støtter det kun dersom alternativet er at det ikke vil bli noe 
kollektivtilbud. 
 
Elverum og Kongsvinger er positive til å «strekke ut» bylinjer opp mot 15 km ut fra 
sentralpunkt, etter modell fra bylinje B3 i Hamar som også dekker Stangebyen og 
Brumunddal. 
 
Flere høringsuttalelser viser negativ reaksjon på avsnittet om servicelinjer. Det kan tyde på 
at det oppfattes som om at ansvaret og finansieringen skyves over fra fylkeskommunen til 
kommuner og andre. Noen uttaler seg positivt om det, og ser det som mulighet for å 
opprette et kollektivtilbud der det ellers ikke ville ha eksistert. 
 
Flere av uttalelsene fra Nord-Østerdal etterspør pendlerrute (Folldal -) Alvdal – Tynset – 
Røros på tidspunkter hvor denne ruta ikke dekkes av tog. I Nordfylket er det forventninger til 
utredning av en form for «Bygdabuss» jf. vedtak i sak 72/16 i fylkestinget i desember 2016, 



hvor fylkesrådet ble bedt om å utrede muligheten for bedre utnyttelse av eksisterende 
transport i utkantstrøk av Hedmark gjennom en forsøksordning med felles transport av 
tjenester knyttet til post, varelevering, passasjerer og skoleskyss. Dette er ikke utredet ennå. 
 
Sørfylket vektlegger betydning av god bussforbindelse til Gardermoen, da det er en 
oppfatning av at dette tilbudet ble svært dårlig når Timekspressen Kongsvinger - Oslo 
opphørte våren 2016. 
 
Veldig mange av høringsinstansene ønsker felles billettering, slik at man kan benytte samme 
billett på en kollektivreise som kan inneholde flere transportmidler. 
 
Turistkommuner og turistnæringen mener at besøkende bør regnes inn i trafikkgrunnlaget. 
Sesongbasert turisme er en utfordring for et rutetilbud som bygger opp rundt dette. 
 
Lokallinjer er i stor grad tilpasset behovet for skoletransport, samtidig som de også er åpne 
for ordinære reisende. Flere av høringsinstansene ønsker at skoleruter skal drives som 
lokalruter i ferier og på skolefridager. 
 

Vurderinger 
Hvilke tiltak som skal gjøres innenfor kollektivtrafikken, er i den store sammenhengen et 
spørsmål om hva slags kollektivtilbud vi skal ha for å bidra til å oppfylle målene for Hedmarks 
utvikling. Fylkesrådet mener at forslaget til tiltaksplan for Hedmark Trafikk vil kunne være et 
godt bidrag til å oppfylle fylkeskommunens hovedmål for kollektivtrafikken om «Et effektivt 
og klimavennlig kollektivtilbud». 
 
Det foreslås å satse på effektive, forutsigbare og gode kollektivløsninger der hvor potensialet 
for økt kollektivandel er størst, enklere informasjons- og billetteringsløsninger som er 
tilgjengelige der folk er, mer miljøvennlige driftsformer, og vekt på å øke bevisstheten rundt 
kollektivtilbudet. 
 
Evalueringen av tiltaksplanen for inneværende periode viser at satsning på stamnett, 
driftsdøgn og frekvens, samt økt markedsføring og informasjon om tilbudet, har gitt 
resultater i form av passasjerøkning utover fastsatte mål. Erfaringene fra 
bestillingstransport, som for eksempel FLEX, viser at kostnadene - i forhold til antallet 
reisende - derimot ikke har svart til forventningene. I den nye tiltaksplanen foreslås det 
derfor å gjeninnføre lokallinjer, kjørt med tilpasset kapasitet på tidligere FLEX-avganger som 
har hatt god dekning av ordinære reisende. Fylkesrådet mener dette gir et bedre og mer 
forutsigbart tilbud til publikum. 
 
Fylkesrådet er glad for at det generelt er støtte til at det skal satses på stamruter i form av 
regionlinjer og bylinjer; en satsning som er igangsatt under inneværende tiltaksplan og som 
har gitt gode resultater i form av passasjerøkning. Et tiltak innenfor denne satsningen blir for 
foretaket å vurdere nærmere om enkelte bylinjer kan «strekkes ut» til rundt 15 km ut fra 
hovedknutepunkt. 
 
Fylkesrådet merker seg bekymring fra tynt befolkede områder for at kollektivtilbudet der kan 
bli dårligere eller fraværende. I hovedsak består kollektivtilbudet der av lokallinjer. 



Lokallinjer er i stor grad tilpasset behovet for skoletransport, samtidig som de også er åpne 
for ordinære reisende. Flere av høringsinstansene ønsker at skoleruter skal drives som 
lokalruter i ferier og på skolefridager. I tiltaksplanens pkt. 4.2.1 er det gitt en oversikt over 
antatte merkostnader forbundet med ulike alternativer for styrking av rutetilbudet for 
stamnettet og lokallinjer. Lokallinjene, spesielt de som har best passasjergrunnlag, kan være 
viktige for arbeidspendlere og andre reisende i tillegg til skoleelever, og det bør derfor 
vurderes nærmere i hvilken grad disse rutene bør kjøres også utenom skoledager.  
 
Bestillingstransport vurderes benyttet som et utfyllende tilbud til og fra kommunesenter. 
Det er foreslått et krav om at det må være minimum tre passasjerer som skal til samme 
område for at transporten skal kjøres. Dette kravet har generelt møtt motstand hos 
høringsinstansene. En prinsipiell diskusjon dreier seg om hva som er fylkeskommunens 
samfunnsoppdrag og hva som kan defineres som kollektivtransport. Dersom en person 
reiser alene, er det da en kollektivreise? Hvor skal man trekke grensen mellom hvilke reiser 
som kan gjennomføres med kollektivtakst og hvilke reiser bør gjennomføres som ordinære 
drosjeturer til drosjetakst?  
 
Fylkesrådet vil i denne planperioden ta høringsuttalelsene til følge og ikke innføre krav om 
minimum tre passasjerer som skal til samme område for at transporten skal kjøres. Andre 
kulepunkt under pkt. 3.2.4 fra høringsversjonen fjernes dermed. Det bør eksistere et tilbud 
om bestillingstransport som et utfyllende tilbud til og fra kommunesenter, der tilbudet faller 
fra i forbindelse med skolefridager. 
 
Flere høringsuttalelser viser negativ tilbakemelding på avsnittet om servicelinjer (pkt. 3.2.5). 
Fylkesrådet tror at tilbudet i høringsversjonen kan ha blitt framstilt feilaktig som om at 
ansvaret og finansieringen skyves over fra fylkeskommunen til kommuner og andre. Det må 
presiseres at servicelinjer er et positivt tilbud om å opprette linjer hvor de ellers ikke hadde 
eksistert, og at disse kan finansieres enten ved å dele utgiftene mellom foretaket og 
bestiller, eller etter prinsippet «bestiller betaler». Avsnittet er omformulert i vedlagte forslag 
til tiltaksplan sammenlignet med høringsversjonen, slik at det framstår som et positivt tilbud 
slik som intensjonen bak forslaget er. 
 
Flere av uttalelsene fra Nord-Østerdal etterspør pendlerrute (Folldal -) Alvdal – Tynset – 
Røros på tidspunkter hvor denne ruta ikke dekkes av tog. Fylkesrådet ønsker ikke å legge 
dette inn som et konkret tiltak i tiltaksplanen, men viser til at dette må vurderes som et 
innspill til foretakets løpende vurdering av kollektivtilbudet, på linje med mange andre 
innspill om enkeltruter. 
 
I Nordfylket har flere høringsuttalelser gitt inntrykk av forventninger til utredning av en form 
for «Bygdabuss», jf. vedtak i sak 72/16 i fylkestinget i desember 2016. Det må understrekes 
at dette ikke er utredet ennå, og det er derfor ikke på nåværende tidspunkt mulig å angi i 
tiltaksplanen hva et slikt tilbud skal kunne innebære. Men det er lagt inn et nytt pkt. 3.2.6 i 
forslaget til tiltaksplan som kalles «Bedre utnyttelse av eksisterende transport i utkantstrøk», 
hvor foretaket bes om å gjennomføre utredningen, og at arbeidet må gjennomføres i samråd 
med løyvemyndigheten. 
 



I Sørfylket har betydningen av en god bussforbindelse til Gardermoen blitt vektlagt, da det er 
en oppfatning av at dette tilbudet ble dårlig når Timekspressen Kongsvinger – Oslo 
(kommersiell aktør uten tilskudd fra fylkeskommunen) opphørte våren 2016. Nå er det 
utstedt ruteløyve til en ny kommersiell aktør på ruta Kongsvinger – Gardermoen. For øvrig vil 
en slik rute være en del av foretakets løpende vurdering av rutetilbudet; i dette tilfellet i 
samråd med Ruter AS. 
 
Veldig mange av høringsinstansene ønsker felles billettering, slik at man kan benytte samme 
billett på en kollektivreise som kan inneholde flere transportmidler. Tiltaksplanen ivaretar 
deltakelse i dette nasjonale utviklingsarbeidet i kapitlene 3.4 og 3.5. 
 
Turistkommuner og turistnæringen mener at besøkende bør regnes inn i trafikkgrunnlaget. 
Sesongbasert turisme er en utfordring for et rutetilbud som bygger opp rundt dette. 
Fylkesrådet mener det kan diskuteres om det er det offentliges ansvar å sørge for et 
sesongbasert kollektivtilbud for tilreisende, men mener konseptet «servicelinjer», som et 
samarbeid mellom private, kommuner og fylkeskommunen, kan være aktuelt som et tilbud 
for å løse denne type utfordringer. 
 
Andre endringer som er lagt inn i vedlagte forslag til Tiltaksplan, sammenlignet med 
høringsversjonen: 

 Alle tall er oppdatert med 2016-tall der hvor det er relevant. Disse tallene var ikke 
kjent ved utsendelse av høringsversjonen i november 2016, men er kjent nå. 

 Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 som ble lagt fram i april 2017, har 
noen endringer vedrørende utslipp fra kollektivtransporten, sammenlignet med 
grunnlagsdokumentet som ble framlagt 29. februar 2016, og disse endringene er tatt 
inn i punkt 4.3.1. Klimastrategien i forslag til NTP lyder slik: «Utslippene skal 
reduseres i tråd med målet om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050». Videre er 
«biogass» lagt til i forslaget om bybusser, slik at det lyder slik: «… bybusser etter 2025 
skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass».   

 Kostnadene for fornybar diesel (HVO) har steget kraftig siden høringsversjonen ble 
sendt ut, og derfor er tabellen om kostnader for ulike drivstoffalternativer i punkt 
4.3.1 endret. 

 
I tiltaksplanperioden legger Økonomiplanen (2017 – 2020) opp til et tilskudd på kr 338,4 mill. 
i 2018 og kr 336,9 mill. pr. år for årene 2019 og 2020. 
 
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 ønsker likevel å angi prinsipielt driftsnivå for lokallinjene, og i hvilken grad disse 
rutene bør kjøres også utenom skoledager, jf. oversikt i tabell 2 i tiltaksplanen. Fylkesrådet 
foreslår at lokallinjer får et tilbud 2 dager pr. uke ved skolefri i form av bestillingstransport.  
På elevenes ekstra fridager (planleggingsdager ol.; 5 dager pr. år) kjøres lokallinjene som i 
normal drift. Fylkesrådet ønsker at 2-dagerstilbudet blir likt for hele fylket, slik at uansett 
hvor i fylket man befinner seg vet man hvilke dager 2-dagerstilbudet blir kjørt. 
 



For å oppfylle mål om at bybusser etter 2025 skal være nullutslippskjøretøy eller bruke 
biogass, og at 75 prosent av nye langdistansebusser skal være nullutslippskjøretøy innen 
2030, kreves investeringer i en størrelsesorden som er synliggjort i tabell 3 under 
tiltaksplanens pkt. 4.3.1. Fylkesrådet ønsker at Hedmark i størst mulig grad skal nærme seg 
målet i forslag til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 om at bybusser skal være 
nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025, og krav til utslipp og ny teknologi skal 
innarbeides gjennom de ordinære anbudsrundene. 
 
Konklusjon 
Fylkesrådet mener at tiltaksplanen vil bli et godt verktøy for utvikling av kollektivtilbudet i 
Hedmark i den neste fireårsperioden. 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.  
 
Fylkesrådet vil legge saken fram for fylkestinget med forslag om å godkjenne forslag til 
Tiltaksplan 2018 – 2021 for Hedmark Trafikk FKF. 
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1. Innledning  
Hedmark er et langstrakt og spredtbygd fylke. I noen by- og tettstedsområder bor folk 
relativt tett, mens i andre områder må personer transporteres over til dels svært lange 
avstander. Den største andelen av kostnadene til kollektivtransport Hedmark brukes til å 
transportere barn og ungdom til og fra skole. Skoleskyss står for omtrent 2/3 av Hedmark 
Trafikks omsetning. 

Kollektivtransport er et system som tilbyr folk å reise sammen med andre reisende. Det 
ligger i ordet «kollektiv» at det gjelder å få mange til å reise sammen samtidig. Dess flere 
som reiser sammen samtidig, jo bedre, mest økonomisk og miljøriktig. 

Det overordnede målet for perioden 2018 til 2021 er et effektivt og klimavennlig 
kollektivtilbud. 

Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylke og kommune. Staten fastsetter 
rammebetingelser, og har ansvaret for hoveddelen av skinnegående trafikk. 

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for den lokale kollektivtrafikken i fylket. Det 
utøvende ansvaret er lagt til det fylkeskommunale foretaket Hedmark Trafikk FKF. Foretaket 
har overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet, samt ansvar 
for samordning av drift og kjøp av transporttjenester. 

De siste årene er det gitt et variert kollektivtilbud til fylkets innbyggere. Deler av tilbudet har 
ligget fast over mange år, som skoleskyss og drift av regionlinjer og bybusser. Andre deler av 
tilbudet har vært prøveordninger eller prosjekter. I perioden 2012-2016 er det gjennomført 
en prøveordning i fylkets egen regi (FLEX på Hedmarken), og et prosjekt støttet av statlige 
midler (KID-Tolga, i perioden 2009-2015). 

Siden 2014 har det vært arbeidet med å implementere hovedprinsippene fra Tiltaksplan for 
Hedmark Trafikk FKF 2014-20171: 

 Etablere et robust stamnett bestående av toglinjer, ekspresslinjer og regionlinjer. 
Toglinjer (statlig) og kommersielle ekspressbussruter (privat) er ikke Hedmark 
Trafikks ansvar, men der hvor disse eksisterer, utgjør de vesentlige deler av det totale 
stamnettet. 

 Etablere effektive bylinjer og et FLEX-tilbud som matelinjer til stamnettet 

Det har generelt vært en god utvikling i antallet kollektivreiser i Hedmark siden 2014. 
Økningen i antallet ordinære reisende2  har vært henholdsvis 4,3 % i 2014, 5,1 % i 2015 og 
9,3 % i 2016. I absolutte tall for 2016 fordeler antallet reisende seg slik: 

Antall ordinære reisende 2016: 2 294 887  
Antall reisende 2016 (inkludert fri skoleskyss): 4 437 427 (Buss) 
Antall reisende 2016 skoleskyss Taxi (lukket transport): 458 159  

                                                           
1 Sak 90/13, vedtatt av fylkestinget i Hedmark 11.12.2013. 
2 Begrepet «ordinære reisende» innebærer alle reisende som ikke har krav på fri transport, som for eksempel skoleelever 
med fri skoleskyss. 
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By- og regionlinjene har hatt den største passasjerøkningen, mens FLEX-linjene har hatt de 
laveste passasjertallene og de høyeste kostnadene. 

Kollektivtilbudet i fylket vurderes i forhold til potensialet for å redusere klimagassutslipp og 
fremme mobilitet. 60 % av fylkets klimagassutslipp kommer fra transportsektoren (2013) og 
store deler kommer fra gjennomgangstrafikk. Kollektivsatsningen beveger seg derfor i 
sterkere grad mot å betjene tettere befolkede områder på bekostning av mer spredtbygde 
områder. Bylinjene innlemmes i stamnettet, siden disse er en avgjørende del av 
transporttilbudet i områder hvor mulighetene for å redusere bilbruken er størst. 

Kollektivtrafikken har stort potensiale for utslippsreduksjon. Reduksjon i totale utslipp kan 
delvis oppnås ved å flytte en større andel av transportarbeidet fra privatbil til buss. Nye 
miljøkrav til bussmateriell forutsetter implisitt at bussdriften fases over på fornybare eller 
utslippsfrie drivstoffer. Noe reduksjon er allerede oppnådd ved å bytte ut fossil diesel med 
fornybar diesel. Ytterligere kutt – og nullutslipp – krever at teknologien bussene kjører på må 
byttes ut, og at det gjøres endringer i infrastruktur. 

Kollektive reiser foretas på tvers av fylkesgrenser. Nasjonale standarder for billettering 
(sømløse reiser) og informasjon er under utvikling, og disse bør innføres i fylket så snart de 
foreligger.  

Andelen smarttelefonbrukere er økende i fylket – også i de eldste aldersgruppene. Dette 
åpner opp for nye måter å kommunisere, informere og selge produkter på. Kollektivtrafikken 
må møte kunden der kunden er, og det er behov for å videreutvikle kommunikasjons- og 
billetteringsløsninger som kan benyttes på mange digitale plattformer. 

Kollektivtilbudet må synliggjøres bedre. Mange innbyggere har et busstilbud i nærområdet 
sitt som de faktisk ikke vet om.  I tillegg må det skapes en holdningsendring hvor 
kollektivtrafikken blir en naturlig del av innbyggernes reisehverdag. Det må bli enklere å 
kombinere det å reise kollektivt med andre måter å reise på.  Målet er at det skal bli enklere 
å velge å reise kollektivt – lettere å finne ut når transporten går, lettere å betale og lettere å 
få informasjon og alternativer ved driftsavvik. 

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 2018-2021 videreføres i tråd med forrige tiltaksplan, med 
enkelte endringer. Se også evalueringen av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk 2014-2017 i 
kapittel 5. 

Satsningsområder for perioden 2018-2021 er: 

 Rutestruktur og helhetlig reisekjede 
 Det grønne skiftet 
 Informasjon og marked: Standardisering av informasjon og bruk av mobile løsninger 
 Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt 
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2. Føringer 
Følgende dokumenter legger føringer for tiltaksplanen: 

 Nasjonal Transportplan 2014-2023: 
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 
 

 Regional Planstrategi 2016-2020: 
Det overordnede målet er at Hedmark skal lede an i det grønne skiftet. 
Andre relevante mål: Vekst i kollektivreisende med 3 % årlig til 2020. Et klimanøytralt 
Hedmark i 2030, mer miljøvennlig transport. Miljøvennlige og attraktive byer og 
tettsteder og samordnet areal- og transportplanlegging i byregionene. Redusert 
bilbruk og økt bruk av kollektivtransport i byområdene. En bedre sammenbundet 
Mjøsby gjennom effektiv kollektivtransport og bedre samordning av reisekjedene 
innad og gjennom fylket. 

 
 Regional samferdselsplan 2012-2021: 

Bystrategi, Region- og distriktsstrategi og Interregional strategi. 
 

 Fylkesrådets samarbeidserklæring (2015): 
Gode kollektivtilbud er særlig viktig rundt regionsentrene våre hvis vi skal få redusert 
CO2-utslippene knyttet til transport. Stamnett bestående av regionbusslinjer og 
toglinjer skal binde sammen byer og tettsteder i fylket. Skoleruter, flextilbud og 
bybusser skal bidra til et helhetlig kollektivnett. I Norges mest spredt bebodde fylke 
vil bil fortsatt være et viktig framkomstmiddel. Da er det viktig med gode og trygge 
veier. 
 
Arealplanlegging skal legge til rette for gode løsninger for kollektivtrafikk, myke 
trafikanter og knutepunktutvikling. Utforming av nasjonale støtteordninger for 
kollektivsatsing i distriktene og for små- og mellomstore byer. Nullutslippsbusser i 
fylket innen 2025. 
 

 Fylkeskommunens økonomiplan 2017 – 2020. 
 
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. 
 Lov om offentlige anskaffelser 
 Yrkestransportloven 
 Opplæringsloven 
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3. Mål og tiltak 
3.1. Hovedmål og satsningsområder 
Fylkeskommunens hovedmål for kollektivtrafikken er «Et effektivt og klimavennlig 
kollektivtilbud», og delmålet er «Godt kollektivtilbud og flere kollektivreisende». 
 
Hovedmålet for foretakets virksomhet er å øke den kollektive transportandelen i fylket. Det 
er fastsatt et mål om 3 % økning av antallet ordinære reisende årlig frem til 2020. Måten å 
oppnå dette på, er å satse på stamnett, siden disse linjene gir den største samfunnsnytten og 
samtidig har det største markedspotensialet. Privatbilen vil fremdeles være et viktig 
transportmiddel i store deler av Hedmark, det satses derfor på å legge til rette for gode 
overganger mellom bil og kollektivtilbud.  
 
Hovedmålet skal oppnås gjennom tiltak innenfor fire satsningsområder: 

 Rutestruktur og helhetlig reisekjede 
 Det grønne skiftet 
 Informasjon og marked: Standardisering av informasjon og bruk av mobile løsninger 
 Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt 

 
3.2. Rutestruktur og helhetlig reisekjede 
Målet er å videreutvikle et solid stamnett bestående av toglinjer, regionlinjer og bylinjer, 
hvor tilbudet skal være fast, frekvent og forutsigbart. Kollektivtransporten skal være trygg og 
tilgjengelig. 
 
Målsettingene om å videreutvikle et helhetlig rutenett er forankret i strategiene for 
kollektivtrafikk i Regional samferdselsplan. Det helhetlige rutenettet bygger på et stamnett 
som består av tog- og regionbusslinjer og bylinjer. Bosettingsmønster og befolkningstetthet 
legges til grunn for kollektivtilbudet. Hovedprinsippet for stamlinjene er frekvens og 
driftsdøgn. Tilbudet ut over stamnettet vil i større grad være styrt av behovet for 
skoletransport. For å kunne bygge opp et helhetlig linjenett, prioriteres regionlinjer og 
bylinjer. Kollektivtrafikkens økonomiske rammer vil være avgjørende for i hvilken grad det 
gis et kollektivtilbud utover stamnettet. 
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Stamnett består av følgende linjer (2016/2017): 
Linje nummer Strekning Supplerer 

tog 
Merknad 

Bybuss Hamar   Nei   
Bybuss Elverum   Nei   
Bybuss Kongsvinger   Nei   
51 Stange - Tangen - Espa Ja   
170 Elverum - Løten - Hamar - 

Brumunddal - Moelv - 
Gjøvik 

Ja/ Nei Supplerer ikke tog 
Moelv – Biri - Gjøvik 

171 Ekspress Hamar - Gjøvik Nei   
172 Hamar - Elverum Ja   
270 Moelv - Lillehammer Ja   
400 Kongsvinger -E16-Skarnes - 

Sand 
Ja Supplerer tog 

Kongsvinger - Skarnes 
470 Sand - Eidsvoll Nei   
500 Kongsvinger - Flisa - 

Elverum 
Nei   

575 Kongsvinger - 
Charlottenberg 

ja   

751 Engerdal - Trysil - Elverum Nei   
902 Rena - Elverum Ja   
951 Koppang - Rena Ja   
952 Koppang - Rendalen - 

Tynset 
Nei   

971 Folldal - Alvdal - Tynset Nei/ ja Supplerer tog Alvdal - 
Tynset 

981 Tynset - Røros Ja   
Tabell 1: Stamnett (regionlinjer og bylinjer) pr. 2016/2017 

3.2.1. Regionlinjer 
 På strekninger hvor det er et togtilbud, vil det øvrige kollektivtilbudet bli bygd opp 

rundt togtilbudet 
 I de områdene som ikke har et togtilbud, er det buss som vil kjøre regionlinjene. 

Regionlinjene for buss tenkes å ha samme egenskaper som tog - rask fremføring og 
færre stopp. Busstrafikken rundt disse regionlinjene organiseres på samme måte som 
trafikken rundt togtilbudet. Satsningen på regionlinjer fra tiltaksplan 2014-2017 viser 
at fokus på færre linjer med lengre driftsdøgn og hyppigere frekvens, har vist seg å gi 
gode resultater 

 
3.2.2. Bylinjer 

 Utvikle robuste bylinjer i Hamar, Elverum og Kongsvinger.  
 Vurdere å «strekke ut» enkelte bylinjer til rundt 15 km ut fra hovedknutepunkt. Det 

er innenfor en slik radius at bylinjer best kan konkurrere med privatbilen.  



8 
 

 Bylinjer skal ha så hyppig frekvens at takting mot øvrige regionlinjer ikke vil være 
nødvendig, siden hyppig frekvens alltid vil gi akseptabel overgangstid. 

 

 
Figur 1: Kart over stamnettet i Hedmark 
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3.2.3. Lokallinjer 

 Lokallinjene vil i stor grad være tilpasset behovet for skoletransport, og er også åpne 
for ordinære reisende. 

 Tilpasses befolkningsgrunnlag og pendlerstrømmer  
 Utviklingen på lokallinjer vil variere noe fra linje til linje, og vil så langt det er mulig, 

tilpasses slik at det er mulig å kople disse avgangene inn mot stamlinjenettet 
 Lokallinjetilbudet styres av vedtatt skolerute (190 skoledager pr. år). 

 
3.2.4. Bestillingstransport 

 Bestillingstransport vurderes benyttet som et utfyllende tilbud til og fra 
kommunesenter, der tilbudet faller fra i forbindelse med skolefridager.  

 
3.2.5. Servicelinjer 

 Samarbeid mellom foretaket og kommuner eller andre, om tilrettelagte linjer der 
man benytter foretakets avtaler for å styrke tilbudet etter bestillers ønske. 

 Linjene kan finansieres ved å dele utgiftene mellom foretaket og bestiller. 
Finansieringen kan også bygge på prinsippet bestiller betaler, hvor ledig 
transportkapasitet leies ut til bestilleren, og billettinntektene refunderes bestiller. 

 Linjene kan legges ut på fylkets informasjonskanaler – reiseplanlegger, «apper» m.m. 
 
3.2.6. Bedre utnyttelse av eksisterende transport i utkantstrøk 

 Fylkestinget vedtok følgende i sak 72/16 Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017: 
«Fylkestinget ber fylkesrådet utrede muligheten for bedre utnyttelse av eksisterende 
transport i utkantstrøk av Hedmark gjennom en forsøksordning med felles transport 
av tjenester knyttet til post, varelevering, passasjerer og skoleskyss.» 

 Foretaket bes om å gjennomføre utredningen, og arbeidet må gjennomføres i 
samarbeid med løyvemyndigheten. 
 

3.2.7. Prinsipper for driftsdøgn og frekvens  
 Det innføres et prinsipp for driftsdøgn for busser, som differensieres i tre perioder: 

Dag, Kveld og Natt. 
 Driftsdøgn Dag bør på hverdager (mandag til fredag) gå fra kl. 06:00 – 18:00, 

driftsdøgn Kveld fra kl. 18:00 – 24:00 og driftsdøgn Natt fra kl. 24:00 til 06:00. 
 Lørdag og søndag vil driftsdøgn Dag, Kveld og Natt kunne variere noe i forhold til 

driftsdøgn mandag til fredag.           
 Prinsipielt bør det være like driftsdøgn på de ulike bybusslinjene i samme by  
 I hovedsak vil frekvens ligge på dagens nivå. 
 Driftsdøgn Dag bør innføres for hele stamnettet. Det vil være varierende frekvens på 

stamnettet, varierende ut fra befolkningsgrunnlag i fylket 
 Driftsdøgn Kveld og Natt innarbeides i stamnettet på bakgrunn av økonomiske 

rammer 
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3.2.8. Effektive knutepunkter og byttepunkter 
 Foretaket skal jobbe for at kollektivtrafikken får sin rettmessige plass på/ved 

effektive knutepunkter og byttepunkter 
 I samarbeid med kommuner, jernbaneforetak og Statens Vegvesen etablere effektive 

knutepunkt der matelinjer er synkronisert med stamnettet 
 Omstigning skal skje så smidig som mulig, med kort gangavstand mellom 

transportmidlene  
 På steder hvor det er jernbanestasjoner som betjenes av tog, vil det være naturlig at 

knutepunktet legges til jernbanestasjonen 
 På steder som ikke har en jernbanestasjon som blir betjent av tog, legges 

knutepunktet til kommunesentra og/eller andre sentrale punkt i kommunen. Disse 
bør fortrinnsvis være universelt utformet og ha publikumsfasiliteter. 

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

3.2.9. Universell utforming, tilgjengelighet og sikkerhet 
Hedmark Trafikk skal i all sin virksomhet bidra til trygg og tilgjengelig transport. Foretaket vil 
ta del i prosjekter og samarbeide med eksterne aktører for å sikre dette 

 Gjennom anbudsinngåelser sørge for at alt materiell følger til enhver tid gjeldende 
krav om universell utforming 

 Være aktivt involvert i utvikling av skysstasjoner og holdeplasser 
 Informasjons- og billettsystemer utvikles slik at det blir enklere å bestille, betale og 

bruke kollektivtilbudet 
 Følge opp målsetninger i «Innlandet universelt utformet 2025»3 - felles strategi for 

universell utforming i Hedmark og Oppland 
 Utvikle kampanjer for å bevisstgjøre de reisende på bruk av setebelter 
 Utvikle reflekskampanjer i forbindelse med den mørke årstiden 
 Jobbe for kontantfrie busser i alle anbudsområder 

 

3.3. Det grønne skiftet 
Målet er å redusere utslipp av klimagasser og gå over til mer klimavennlige driftsformer i 
kollektivtrafikken, slik at fylket nærmer seg det overordnede målet om et klimanøytralt 
Hedmark i 2030. Delmål for å oppnå dette er økning av belegget pr. buss (dvs. øke antallet 
passasjerer pr. avgang), økning av kollektiv transportandel på strekninger hvor 
kollektivtransport er et reelt alternativ til privatbil, samt innføring av busser med mer 
klimavennlig drivstoff. 
 

3.3.1. Tiltak for Det grønne skiftet 
 Aktivt arbeide for å finne hensiktsmessige og miljøvennlige driftsalternativer tilpasset 

forskjellige driftsformer og geografi. 
 Samhandle med andre for gode og helhetlige reisekjeder, som også inkluderer andre 

transportformer som privatbil, sykkel og gange. 
 Årlige klimaregnskap for busser videreføres 

                                                           
3 https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Samferdsel-kulturminner-og-plan/Universell-utforming/UU-strategi 
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 I størst mulig grad skal Hedmark nærme seg målet i forslag til Nasjonal Transportplan 
2018 – 2029 om at bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025, 
og krav til utslipp og ny teknologi skal innarbeides gjennom de ordinære 
anbudsrundene.  

 

3.4. Informasjon og marked: Standardisering av informasjon og bruk av mobile 
løsninger 
Målet er å kommunisere med og informere kundene på stadig bedre og mer 
hensiktsmessige måter, samt god markedsføring av kollektivtrafikken. 

Andelen smarttelefonbrukere er økende i fylket – også i de eldste aldersgruppene. Dette 
åpner opp for nye måter å kommunisere, informere og selge produkter på. Kollektivtrafikken 
må møte kunden der kunden er, og det er behov for å videreutvikle kommunikasjons- og 
billetteringsløsninger som kan benyttes på mange digitale plattformer. 

3.4.1. Utvikle og forenkle pris- og produktsystemet 
 Prosjekt for å forenkle pris- og billettsystem/ tilnærming til nasjonale standarder. 

Prosjektet skal ha sterk kundeinvolvering. 
 
3.4.2. Kategorisere og utvikle standarder for informasjon på knutepunkt og 
holdeplasser 

 Gjennomføre prosjekt for kategorisering av knutepunkter og holdeplasser i Hedmark/ 
tilnærming til nasjonale standarder. 

 Utvikle en mal for gjenkjennbare holdeplasser og være tydelige på hvilke typer 
informasjon som skal finnes på nye holdeplasser. 

 
3.4.3. Informasjon 

 Bidra til utvikling av et godt sanntidsinformasjonssystem. 
 Fortløpende vurdere nye informasjonskanaler. Kundene skal treffes der kundene er – 

bl.a. ved fysisk personlig tilstedeværelse på knutepunkter, møteplasser osv. 
 Satse på mobile og skybaserte løsninger: Å ha en strategi for ikke å bli bundet til én 

leverandør på alt av billettløsninger. Den teknologiske utviklingen går i retning av 
skybaserte løsninger, noe som innebærer at man kan velge leverandør av hardware 
uavhengig av hvem som leverer baksystemet. 

 Hedmark Trafikk skal ikke selv utvikle nye betalingsløsninger, men søke å få til felles 
avtaler med andre kollektivselskaper. 

 
3.4.4. Marked 

 Satse videre på digital markedsføring av rutetilbudet.  
 Benytte nasjonale reisevaneundersøkelser og andre markedsundersøkelser for å 

kartlegge markedet. 
 Utvikle strategi for omdømmebygging og være bevisst på samfunnsrollen 

kollektivtrafikken innehar. 
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3.5. Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt 
Målet er å øke bevisstheten rundt kollektivtilbudet og bidra til holdningsendring som gjør at 
kollektivtrafikken utgjør en større andel av folks reisehverdag. Videre skal det være lett å 
finne helhetlig reise fra A til B, både med kollektivtransport, personlige og delte 
transportmidler. Dette innebærer lettfattelig rutetilbud og forutsigbare driftsdøgn. Videre er 
det et mål at det skal bli felles billetteringsløsninger og felles priser med tilstøtende fylker. 
 
3.5.1. Tiltak for Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt 

 Utvikle strategi for helhetlige reisekjeder fra start til mål (lære folk å reise kollektivt), 
inkludert å kombinere reiser med gange, sykling og bilbruk. Integrere delte og 
personlige transportmidler – ny reisehverdag, bedre informasjonskanaler og 
billetteringsløsninger. 

 Opprette og videreutvikle samarbeid med eksterne aktører, som for eksempel 
kommuner, kollektivselskaper i andre fylker, jernbaneoperatører og private 
ekspressbusselskaper osv. 

 Eksisterende rutetilbud og tekniske løsninger (sanntidsinformasjon på mobil, 
reiseplanlegger, billettkjøp på mobil m.m.) synliggjøres mer og markedsføres bedre. 

 Videreutvikle de løsningene som allerede finnes, slik at kunden blir mest mulig 
selvhjulpen 

 Arbeide for god tilgjengelighet, skilting og universell utforming 
 

  
Figur 3: Personlige og delte transportmidler. Kollektivtransporten må finne sin plass blant en rekke nye måter 
å transportere seg på.4 
 
  

                                                           
4 Illustrasjonen er hentet fra Mitt personlige mobilitetsnettverk i 2030 – Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens 
mobilitetsløsning, seminar m/Endre Angelvik, IT-sjef i Ruter AS 26.4.2016 
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4. Gjennomføring 
Finansiering, samordnet areal- og transportplanlegging og samarbeid med andre aktører, er 
forutsetninger for å lykkes. 
 

4.1. Forutsigbar finansiering og styrking av kollektivtrafikkens rammebetingelser 
Tilskuddsrammen til Hedmark Trafikk er i henhold til fylkestingssak 72/16 «Økonomiplan 
2017-2020/Årsbudsjett 2017» slik (2017-kroner): 
 

2017 2018 2019 2020 
Kr 340,6 mill. Kr 338,4 mill. Kr 336,9 mill. Kr 336,9 mill. 

 
Ambisjonsnivået tilpasses økonomiske rammer – noe som tilsier et nøkternt ambisjonsnivå 
frem til 2020.  
 
Alternativt kan det ses på en modell som åpner for at eksterne aktører (bedrifter, høgskoler, 
forsvaret) kan hel- eller delfinansiere rutetilbud, som en videreutvikling av konseptet 
servicelinjer, som er beskrevet i punkt 3.2.5. 
 
En annen mulighet kan være å åpne for bompengefinansiering av kollektivtilbud. Dette 
forutsetter imidlertid at bompengene er en del av en plan om et helhetlig og samordnet 
transportsystem i et byområde (jf. veglova § 27). 
 

4.2. Drift 
4.2.1. Driftsdøgn, frekvens og helårs-tilbud 
Driftsdøgn (beskrevet i punkt 3.2.7) benyttes for å gi forutsigbarhet for de kollektivreisende 
innenfor et gitt tidsrom og et gitt geografisk område. Innføring av driftsdøgn Dag for 
stamnettet, prioriteres i alle anbudsområder. Deretter vil de gjeldende økonomiske rammer 
avgjøre hvorvidt driftsdøgn Kveld og Natt innføres i løpet av tiltaksplanperioden.  

Høy frekvens gir kollektivreisende større frihet til å velge når de vil reise, og forenkler 
planleggingen av reisen. Hva som er samfunnsøkonomisk optimalt, er en avveining mellom 
de kollektivreisendes tidskostnader og kollektivselskapets produksjonskostnader. For den 
kollektivreisende oppleves tilbudet som best ved timinutters-frekvens på høyfrekvente 
linjer. Med et tilbud som har 5-6 avganger hver time, reduseres behovet for å bruke tidtabell 
og sjekke korrespondanser ved bytte, og den opplevde og faktiske ventetiden reduseres. 
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Figur 4: Optimale frekvenser. Å øke antallet avganger pr time ut over optimalt frekvensnivå vil gi økte 
driftskostnader, kø og økt miljøpåvirkning – uten å gi vesentlig økning i passasjertallet5. 

Tabellen nedenfor viser alternativer for styrking av rutetilbudet for stamnettet (regionlinjer 
og bylinjer) og lokallinjer (linjer som i stor grad er tilpasset behov for skoletransport), og 
antatt økning i driftskostnader sammenlignet med alternativ 0 (dagens tilbud 2016). 

Alternativer Lokallinjer  Stamnett 
 

Økning i 
driftskostnader  

0. Dagens tilbud. 190 dager 254 dager. (40 av dagene 
redusert drift pga. skolens 
sommerferie) 

Kr 0 

1. Alle linjer kjøres likt som 
dagens tilbud. I tillegg kjøres 
på elevenes ekstra fridager 
(planleggingsdager ol.) 

195 dager 254 dager. (40 av dagene 
redusert drift pga. skolens 
sommerferie) 

Kr 2,5 mill. 

2. Stamnettet kjøres likt hele 
året med unntak av 20 dager i 
juli måned. 

190 dager 234 dager Kr 4,0 mill. 

3. Stamnettet kjøres likt hele 
året inkludert juli 

190 dager. 254 dager Kr 7,0 mill. 

4. Lokallinjer får et tilbud 2 
dager pr uke ved skolefri. 

190 + 26 = 216 
dager 

254 dager. (40 av dagene 
redusert drift pga. skolens 
sommerferie) 

Kr 11 mill. 

5. Alle linjer kjøres likt hele 
året med unntak av 20 dager i 
juli måned. 

234 dager 234 dager Kr 21 mill. 

6. Alle linjer kjøres likt hele 
året.  

254 dager. 254 dager  Kr 33 mill. 

Tabell 2: Alternativer for styrking av rutetilbudet 2018-2021 i 2016 kroner. Gjelder mandag - fredag 

                                                           
5 Illustrasjonen er hentet fra HiTrans Best practice guide 2: Public transport – planning the networks, Nielsen, Gustav mfl. Hi 
Trans 2006. 
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I Hedmark ligger i 2016 den høyeste frekvensen på buss hos Bybuss 1 og Bybuss 2 på Hamar, 
som har 15-minutters frekvens på hverdager. Ved å øke frekvensen på bussavgangene 
utover 2016-nivå, vil driftskostnadene øke betydelig.  

Dersom alle linjer (regionlinjer, bylinjer og lokallinjer) skal ha likt driftsår (på 2016-nivå), dvs. 
kjøres 254 dager hvert år6, vil dette medføre en økt driftskostnad på 33 millioner kroner pr. 
år. Dersom man tar ut måneden juli fra et slikt driftsår, vil økt driftskostnad bli på 21 
millioner kroner pr. år. 

Merkostnaden for å opprettholde et helårs stamnett (regionlinjer og bylinjer) er 7 millioner 
kroner pr. år. Dersom det i et slikt helårs stamnett innføres en reduksjon i tilbudet for juli 
måned (4 uker), vil det medføre en merkostnad på 4 millioner kroner pr. år, altså 3 millioner 
kroner mindre enn helårs stamnett. 

Dersom lokallinje-tilbudet økes til 2 dager pr. uke i skolefri-perioder, vil dette medføre en 
merkostnad på 11 millioner kroner pr. år.  

Stamnettet har det største potensialet, og krever færrest ressurser for å oppnå 
passasjerøkning – se bl. a. tabell 4 i kapittel 5. 

Det vurderes som viktigere å etablere et helårs stamnett enn å differensiere lokallinjenettet 
med avganger på enkeltdager utenom skoleåret.  Å kjøre hele rutenettet likt på andre 
skolefridager (som f.eks. elevenes ekstra fridag, planleggingsdager og lignende) vil medføre 
merkostnader på ca. 2,5 millioner kroner. 

 
Figur 5: Endring i årlige driftskostnader for buss ved endring av driftsår på ulike busslinjer (2016-nivå) 
 

4.3 Investeringer 
Investeringene i busser og infrastruktur som er omtalt nedenfor, forutsetter en økning i de 
økonomiske rammene, eller omprioriteringer innenfor dagens rammer. Omprioriteringer 

                                                           
6 Dvs. mandag til fredag gjennom hele kalenderåret. Pr. i dag kjører de fleste lokallinjer 190 skoledager pr. år, og følger 
vedtatt skolerute for Hedmark. Stamnettet har redusert produksjon – spesielt i skolens sommerferie. 
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innenfor dagens rammer vil medføre kutt i driftsmidlene for kollektivtilbudet, og dermed en 
reduksjon i rutetilbudet. 
 
4.3.1 Nullutslippsbusser  
Forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 fastsetter følgende klimastrategi: 
«Utslippene skal reduseres i tråd med målet om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050».  
Blant målene i forslaget er at bybusser etter 2025 skal være nullutslippskjøretøy eller bruke 
biogass, og at 75 prosent av nye langdistansebusser skal være nullutslippskjøretøy innen 
2030. Nullutslippsteknologi er definert som elektrisitet og hydrogen. 
 
Hydrogenbusser er pr. i dag 4-5 ganger så dyre å drifte som konvensjonelle dieselbusser. Det 
vil derfor ikke være aktuelt å vurdere hydrogenteknologi verken for prøvedrift eller for 
ordinær rutedrift i perioden 2018-2021. For planperioden 2018-2021 vurderes kun elektriske 
busser innenfor kategorien nullutslippskjøretøy. En elektrisk buss er pr. 2016 omtrent 
dobbelt så dyr i innkjøp som en konvensjonell dieselbuss. Bussprisene forventes å synke, og 
å nærme seg prisene for konvensjonelle dieselbusser rundt 20207. 
 

Alternativ Endring Merkostnad i 
forhold til dagens 
nivå  

Utslippsnivå 

0. Dagens tilbud. Alle 
busser kjører på 
ordinær diesel B7 
(7% innblanding av 
fornybar diesel) 

Ingen endring i 
dagens utslipp 

Kr 0 Beregnes i 
Klimaregnskapet 
for busser i 
Hedmark for 
2017 

1. 2/3 av bussparken 
kjører på fornybar 
diesel (HVO). 

0,3 i klimafaktor i 
forhold til ordinær 
diesel (se 
utslippsnivå) 

Usikker, men 
kostnaden er 
vesentlig. Literpris 
var 50-100 % dyrere 
enn B7 pr. 1.1.2017 

70 % 
klimanøytralt 
sammenlignet 
med ordinær 
diesel 

2. Innføring av 
prøveprosjekt for 
nullutslippsbusser 
fra 2018 

3 elbusser med 
ladeinfrastuktur på 
bylinjer i Hamar 

Kr 13 - 24 mill. Nullutslipp 

3. Innføring av 
nullutslippsbusser i 
fullskala fra 2020 

Utvalgte bybusslinjer 
i Hamar med 
nullutslippsbusser og 
ladeinfrastuktur 

Kr 38 - 59 mill. Nullutslipp 

Tabell 3: Alternativer for investeringer i elektriske bybusser 2018-2021 i 2016-kroner. 
 
Investeringer knyttet til et prøveprosjekt for innføring av nullutslippsbusser fra 2018, vil 
koste kr 13 – 24 mill., avhengig av hva slags ladeinfrastruktur som velges.8 Batteribuss med 
                                                           
7 Fremtidig valg av bussteknologi og fornybare drivstoffer - anbefaling utarbeidet av Hedmark Trafikk i samarbeid med 
Transportøkonomisk institutt (TØI) høsten 2015, Vedtatt av styret i Hedmark Trafikk i februar 2016 - sak 4/16. 
8 Dahl, Frida C. D. og Bækken, Rikke H: Forstudie for elektriske busser basert på batteridrift. Kan bybussrute 1 i Hamar 
benyttes i et pilotprosjekt? Bacheloroppgave i Fornybar Energi, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved NTNU Gjøvik, 
mai 2016 



17 
 

nattlading krever noen få hundre tusen kroner til investering i ladere. Men dersom bussene 
skal kunne lades underveis med hurtigladende pantografer (2 stykker), kreves det 
investeringer for ladeinfrastruktur på omkring kr 10 mill. Investeringskostnadene for nye 
dieselbusser vil til sammenlikning være kr 6 mill.  
 
Fullskala-drift med elektriske bybusser i Hamarområdet fra 2020 vil kreve investeringer på 
rundt 70-91 millioner kroner – fordelt på ladeinfrastruktur9 (blant annet 4 pantografer) og 
bussmateriell (ca. 15 busser).10  Investeringskostnadene for nye dieselbusser vil til 
sammenlikning være 32 millioner kroner. Ettersom det uansett vil bli investert i nye busser i 
forbindelse med nytt anbud i Hamarregionen fra 2020, vil merkostnaden ved innføring av 
fullskala-drift med elbusser, sammenlignet med nye dieselbusser, beløpe seg til kr 38 – 59 
mill. Dersom prøveprosjekt fra 2018 gjennomføres først, vil investeringene for 3 busser med 
tilhørende ladeinfrastruktur kunne trekkes fra beløpet som er satt opp for fullskala-drift for 
elbuss fra 2020. 
 
Foretaket ser det som mulig å avsette inntil kr 3 mill. pr. år til disposisjonsfond. Midler fra 
dette fondet vil kunne brukes til investeringer i nullutslippsbusser. 
 
Finansiering via offentlige støtteordninger og fond – som for eksempel Klimasats11 eller 
Enova12 - kan dekke inntil en viss prosentandel av merkostnadene for investeringer i 
klimavennlig teknologi, men krever at fylkeskommunen eller kommuner i fylket stiller med 
egenandel.  
 
Overgang til elektriske bybusser innebærer et investeringsløft som senere vil betale seg i 
betydelig lavere miljøpåvirkning og antatt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for 
bussene. 
 
4.3.2 Busser med klimanøytralt drivstoff 
I denne sammenhengen vurderes biodrivstoff: Fornybare dieseldrivstoffer og biometan 
(biogass). 
 
To tredjedeler av bussparken i Hedmark kjørte i 2016 på fornybar diesel (HVO). Effekten ble 
anslått til å være 70 % klimanøytralitet i forhold til å kjøre på konvensjonell diesel. Et kraftig 
prishopp på HVO pr. 01.01.2017 har medført at bussene fra 2017 kjøre på konvensjonell 
diesel B7. Overgang til fornybar diesel vil føre til vesentlig endring i driftskostnader. 
Førstegenerasjons biodiesel (B100) basert på vegetabilske oljer er ikke er alternativ. 
 
Anbudsområde Hedmarken inngår ny anbudsavtale fra sommeren 2020, og det kan vurderes 
å benytte biometan som drivstoff på deler av bussparken.  
 

                                                           
9 Prisen avhenger av hva slags ladeinfrastruktur som velges – «plug in»-lading, eller hurtiglading med pantograf undervegs i 
vognløpene.  
10 Pr i dag er det 16 bybusser i drift i Hamarområdet. Kostnader til reservebusser er ikke tatt med i regnestykket (behov for 
minst tre stk.). 
11 https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=36&soknadsaar=2016&Menyvalg=SOKNADSSENTER 
12 https://www.enova.no/finansiering/naring/transport/946/0/ 
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Gassbussens konkurransefordel – som i hovedsak er lave utslipp av lokalt helseskadelige 
avgasser – har blitt nærmest borte. Men der det finnes lokale produksjonsanlegg for 
biometan, kan gassbusser likevel være et alternativ. Lokal biometanproduksjon bør da være 
så stor og forutsigbar at det ikke blir nødvendig å benytte naturgass som reserve, for å sikre 
pålitelig drift av bussparken. 
 

Mjøsanlegget på Lillehammer13 produserer pr. i dag nok biometan fra matavfall til å drive 
hele den samlede bussparken som kjører på oppdrag fra Hedmark Trafikk. HIAS i Ottestad 
utenfor Hamar har pr. 2016 en noe lavere produksjon, og kan levere biometan fra kloakk, 
nok til å drifte ca. 25 busser. 
 

Overgang til drift av busser på biometan krever investeringer i infrastruktur/leveranse og 
busser. Gassbusser er dyrere enn dieselbusser i innkjøp. Gjenkjøpsverdien for disse bussene 
er lav, fordi etterspørselen er lav. Drift av gassbusser er pr. 2020 beregnet til å være 20-30 % 
dyrere enn drift av konvensjonelle dieselbusser (sjåførkostnader er ikke medregnet). 
Merkostnadene for biometan forventes å bli kompensert med fritak fra de skatter og 
avgifter som de fossile drivstoffene er belagt med. 
 

Selve gassen leveres enten flytende (LBG) eller komprimert (CBG), og kan leveres via 
ledningsnett eller som flak (gassflasker) som kjøres til depot med bil. Det er vanlig å tanke 
gass på bussene mens de står på depot om natten. 
 

Pr. i dag finnes det få eller ingen offentlige støtteordninger for etablering av bussdrift på 
biometan. De støtteordningene som finnes, gir i hovedsak støtte etablering av 
produksjonsanlegg for biogass.  
 

Finansiering av bussdrift på biometan må derfor løses i form av eget investeringstilskudd 
eller via eksternt samarbeid. 
 

4.4. Samordnet areal- og transportplanlegging 
For å oppnå bedre tilgjengelighet og framkommelighet for kollektivtrafikken, og øke den 
generelle bevisstheten om kollektivtrafikkens rolle og behov, må foretaket involvere seg 
tettere med lokale og regionale myndigheter. 
Transport er ikke et mål i seg selv, men følger som en konsekvens av arealbruk, og er en del 
av samfunnets nødvendige infrastruktur. Derfor er hensiktsmessig arealbruk, god 
fremkommelighet og bevissthet rundt felles ressursbruk viktig.  
 
Det er nødvendig å vektlegge kollektivtransportens behov for areal og infrastruktur tidlig i 
planprosesser. Man bør kunne tenke sammen med andre aktører om det totale 
transportbehovet i regionen, om hvordan transportbehovet eventuelt kan flyttes fra et 
transportmiddel til et annet, og om hvordan man kan bidra til å minimere befolkningens 
samlede reisekostnader og transportens klimapåvirkning. 
 

Høy bevissthet rundt dette er spesielt viktig om man lokalt eller regionalt ønsker å nærme 
seg Nullvekstmålet14: At fremtidig persontransportvekst i høyest mulig grad skal tas med 
gange, sykkel og kollektivtransport. 
                                                           
13 Eies av HIAS, GLØR og GLT-avfall 
14 Fra Nasjonal transportplan 2014-2023. Per i dag omfatter Nullvekstmålet de ni byområdene som er aktuelle for 
bymiljøavtaler (Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Nedre Glomma, Buskerudbyen, 
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Kunnskapsdel 

5. Evaluering av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 og 
status for kollektivtrafikken i Hedmark i 2016 
 

Siden 2014 har det vært arbeidet med å implementere hovedprinsippene fra Tiltaksplan for 
Hedmark Trafikk FKF 2014-201715: 

 Etablere et robust stamnett bestående av toglinjer, ekspresslinjer og regionlinjer 
 Etablere effektive bylinjer og et FLEX-tilbud som matelinjer til stamnettet 

Det har generelt vært en god utvikling i antallet kollektivreiser i Hedmark siden 2014. 
Økningen i antallet ordinære reisende vært henholdsvis 4,3 % i 2014 og 5,1 % i 2015. By- og 
regionlinjene har hatt den største passasjerøkningen, mens FLEX-linjene har hatt de laveste 
passasjertallene og de høyeste kostnadene. 

Tabellen nedenfor viser den totale utviklingen i antall reiser de siste årene for de største 
busslinjene i fylket: 

 

 

 
Tabell 4: Reiseutvikling - by- og regionlinjer 2014-2016 

Foretaket har hatt en plan for å videreføre disse prinsippene, men har som følge av de 
varslede endringene i rammevilkårene gjennom reduserte økonomiske tilskudd fram mot 
2020, sett det nødvendig å foreta en evaluering av de ulike transporttilbudene. Evalueringen 
resulterte i en rapport som ble ferdigstilt høsten 201616. 

                                                           
Tromsø). Transportetatene har anbefalt at Nullvekstmålet utvides til flere byområder, men endelig avklaring av dette vil 
først komme når NTP behandles av Stortinget våren 2017. 
15 Sak 90/13, vedtatt av fylkestinget i Hedmark 11.12.2013. 
16 Hedmark Trafikk – Satsningsområder, sluttrapport 29.09.2016, Rambøll (Wetterstad, Helge og Ødegård, Lars) 
http://www.hedmark-trafikk.no/Media/Files/Hedmark-Trafikk-satsingsomraader-2016 
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Hovedkonklusjonene fra rapporten er at Hedmark Trafikks fremtidige fokusområder bør 
være: 

1. Etterspørsel (kundebehov): Type av busstilbud vurderes i forhold til 
befolkningstetthet, befolkningsvekst og hvordan eksisterende infrastruktur (vegnett) 
egner seg for betjening av kollektivtrafikk. 

2. Å øke antallet betalende reisende: Å vri satsningen til i sterkere grad å betjene 
tettere befolkede områder på bekostning av mer spredtbygde områder. 

3. Kostnader (generell virksomhetsstyring) 

Viktigheten av samordnet areal- og transportplanlegging understrekes. For å oppnå 
målsettingene for kollektivtrafikken, må arealplanlegging (kommunene) og transporttilbud 
(fylkeskommunen) skje i en integrert prosess. 

Rapporten vurderer reiseutvikling generelt, antall reiser pr. avgang og kostnad pr. reise. Den 
bygger på 2015-tall, men foretaket har tallgrunnlag som viser tilsvarende resultater for 
tidligere år. 

 

5.1. Generelt 
Foretaket har oppnådd gode resultater så langt i tiltaksplanperioden innenfor de 
overordnede målene som er gitt i Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017: 
 

 Sikre trygge og gode skoleskyssordninger 
 Sørge for effektive og gode kollektivløsninger 
 Øke kollektiv transportandel 

 
Målene anses som oppfylt: Alle skolelever har tilgang til sitteplass med setebelte på 
skolebussene, satsing på stamnett har ført til flere passasjerer og økende kundetilfredshet, 
og den årlige passasjerøkningen har overgått de fastsatte målene om tre prosent årlig 
passasjerøkning.  

 
Busstrafikk utgjør den største delen av kollektivtilbudet i Hedmark og følgende nøkkeltall gir 
et bilde av hva som utføres pr. 2017: 

 Ca. 300 busser i daglig drift 
 Over 250 drosjer/mindre kjøretøy 
 10 250 000 rutekilometer årlig, dvs. det som publikum får tilbud om 
 390 000 bussavganger årlig 
 6 800 000 påstigninger 

o ca. 2 300 000 ordinære reisende  
o ca. 4 500 000 skolereiser 
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Geografisk fordeling ser slik ut (2016):  

 
 

 
Fig. 8a Befolkning i Hedmark, %, pr. anbudsområde          Fig 8b: Fordeling av kollektivmidler i Hedmark, % pr.                          
             anbudsområde 
 
Foretakets utvikling er fortløpende dokumentert gjennom fylkestingsmeldinger og 
årsberetninger. En samlet evaluering og oppsummering innenfor hovedområdene foretaket 
utøver sin virksomhet på, presenteres i dette kapittelet. 
 
5.1.1. Skoleskyss 
Skoleskyss for elever i grunnskolen og elever i videregående opplæring er hjemlet i 
Opplæringsloven. For skoleåret 2015/16 var 8.300 grunnskoleelever og 3.700 elever i 
videregående skole innvilget fri skoleskyss. Tendensen er: 
 

 Antallet skolereiser synker totalt – men samtidig blir det flere elever som reiser med 
drosje (elever med delt bosted, kommunekryssende skyss og elever med skyss på 
grunn av funksjonshemming/skade/sykdom).  
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Figur 9: Antall skolelever som er innvilget fri skoleskyss med drosje fordelt på skoleår. Endelige tall for 
skoleåret 2016/17 foreligger ikke ennå. 
 

 Innføring av Dimensjoneringsplikten17 i 2013 har foreløpig ikke har til vesentlig økning 
i bruk av bussmateriell.  

 Kommunenes dekning av totale transportkostnader for grunnskoleelever er 45-50 % 
 Søknadsprosess og saksbehandling av skoleskyss-søknader har blitt enklere og mer 

effektiv med nytt administrasjonsverktøy. 
 
5.1.2. Ordinære reiser 
Passasjerutviklingen har vært positiv: 3 % -målet for årlig økning i reiser oppnådd i hele 
planperioden. Denne trenden fortsetter ytterligere forsterket inn i 2016: 
 

Figur 10: Antall påstigninger pr. måned i perioden januar 2014 - desember 2016. 

                                                           
17 Forskrift om sikring av skyss-berettigede skoleelever i buss, hjemlet i Vegtrafikkloven – se også 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1342 Alle skyss-berettigede elever har krav på sitteplass med 
setebelte. 
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Fremstilt på en annen måte, med utvikling i rene passasjertall og i prosent fra 2015 til 2016: 

Måned 
Påstigninger 

2014 
Påstigninger 

2015 
Påstigninger 

2016 
Differanse 

15/16 
Prosent 
15/16 

Januar 205 292 198 200 207 901 9 701 4,9 % 

Februar 179 566 177 822 208 681 30 859 17,4 % 

Mars 198 382 203 786 194 609 -9 177 -4,5 % 

April 145 723 158 576 203 150 44 574 28,1 % 

Mai 161 821 151 680 170 771 19 091 12,6 % 

Juni 135 318 160 694 169 067 8 373 5,2 % 

Juli 103 753 115 732 124 148 8 416 7,3 % 

 August 137 673 148 625 167 996 19 371 13,0 % 

September 182 663 189 975 206 481 16 506 8,7 % 

Oktober 188 973 193 724 198 375 4 651 2,4% 

November 190 523 215 062 243 270 28 208 13,1% 

Desember 166 998 184 780 200 428 15 648 8,5% 

TOTAL 1 996 658 2 098 656 2 294 877 196 221 9,3% 
Tabell 5: Antall påstigninger pr. måned med differanse i antall og i prosent for 2015-2016 
 
Samtidig ser vi at det totale antallet kjørte kilometere med buss i samme periode synker: 

 
Figur 11: Bestilte rutekilometere i perioden 2014-2016. Det er en nedgang fra 10,2 millioner kilometer i 2014 
til i overkant av 9,7 millioner kilometer i 2016. 
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Type Region 2014 2015 2016 
Påstigninger 
i antall diff. 
15-16 

Påstigninger 
i prosent 

diff. 15-16 
Bybyss Elverum 121 465 113 317 136 042 22 725 20,1 % 

Bybuss Hamar 608 637 748 278 905 225 156 947 21,0 % 

Bybuss Kongsvinger 124 283 138 641 158 146 19 505 14,1 % 

Flex Hedmarken 5 162 7 674 3 067* - 4 607 - 60,0 %* 

Lokal/skole Glåmdalen 114 543 98 560 109 776 11 216 11,4 % 

Lokal/skole Hedmarken 285 858 238 729 224 740 - 13 989   - 5,9 % 

Lokal/skole Østerdalen 70 927 74 021 87 214 13 193  17,8 % 

Regionlinjer Glåmdalen 233 704 230 914 234 057 3 143 1,4 % 

Regionlinjer Hedmarken 368 623 351 349 360 969 9 620   2,7 % 

Regionlinjer Østerdalen 68 362  68 830 78 703 9 873  14,3 % 

TOTAL 2 001 564 2 070 313 2 297 939 227 626  11,0 % 
Tabell 6: Antall påstigninger pr. produkt for årene 2014 - 2016. 
* Tall for FLEX Hedmarken kun frem til 30.juni 2016. 
 
Som tabellen over viser, har satsning på stamnett, driftsdøgn og frekvens, samt økt 
markedsføring og informasjon om tilbudet, gitt resultater i form av passasjerøkning utover 
fastsatte mål.  
 
Hedmark Trafikk startet 1. juli 2012 et 4-årig prøveprosjekt i Hamarregionen med FLEX.   
 
FLEX er et samlebegrep for ulike typer anropsstyrt kollektivtransport som 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. 
 
Erfaringene fra prosjektet viser at kostnadene - i forhold til antallet reisende -  ikke har svart 
til forventningene.  
 
Dette blir spesielt tydelig hvis man ser på parameterne gjennomsnittlig antall ordinære 
reisende pr. avgang og kostnader pr. ordinære reisende. 

I 2016 hadde regionlinjene i fylket det høyeste antallet ordinære reisende pr. avgang, med et 
gjennomsnitt på 12,61 passasjerer. Lavest kostnad pr. reise finner vi på bybusslinjene, som 
har en gjennomsnittskostnad pr. reisende på kr. 39,39.  

 

  



25 
 

En sammenstilling er presentert i tabellen under: 

 

     2016 

Antall ordinære 
reisende 

gj.snitt/avgang 

Kostnader pr. 
ordinære 

reisende i kroner 

Bylinjer   

Hedmarken 10,08 37,58 

Glåmdalen 6,52 46,51 

Østerdalen 6,10 43,15 

Gjennomsnitt Bylinjer 8,80 39,39 

Regionlinjer   

Hedmarken 22,59 55,74 

Glåmdalen 10,28 90,26 

Østerdalen 5,37 354,31 

Gjennomsnitt Regionlinjer 12,61 102,62 

FLEX Hedmarken (avsluttet 30.06.2015) 1,49 624,90 

Bestillingsruter Østerdalen 1,31 523,10 

KID Tolga (Tall fra 2014) 1,41 413,33 
Tabell 7: Reisefordeling 2016, fordelt på antall reisende pr. avgang og kostnad i kr.pr. reise. 

Regionlinjene har i gjennomsnitt høyest antall ordinære reisende pr. avgang. Deretter 
kommer bylinjene. FLEX, bestillingslinjer og KID Tolga har et betydelig lavere antall ordinære 
reisende pr. avgang enn de to andre kategoriene.  

Tilsvarende er kostnaden pr. ordinære reisende desidert høyest for FLEX, bestillingslinjer og 
KID Tolga, dersom man ser bort fra regionlinjene i Østerdalen. Det skal her nevnes at tallene 
for KID Tolga har vært bedre tidligere år, med flere ordinære reisende pr. avgang og lavere 
kostnader per reisende; 2013 var det totalt sett beste året, med 2,53 ordinære reisende pr. 
avgang, og en kostnad på kr. 313,- pr. reisende.  

De økonomiske rammene gjør det nødvendig å prioritere hvilke områder det skal satses på, 
og disse parameterne vil utgjøre et grunnlag for en vurdering av prioriteringer.  

FLEX-tilbudet vil i den nye tiltaksplanen (2018-2021) bli omtalt som bestillingstransport.  

I motsetning til FLEX-linjene, dekker regionlinjene en viktig funksjon i skoletransporten. 
Halvparten av dagens avganger vil måtte kjøres som skolelinjer dersom regionlinjene ble 
erstattet av FLEX. Videre inngår regionlinjene i Østerdalen i stamnettet og binder sammen 
regioner i fylket. Linjen Elverum-Trysil-Engerdal har tilsvarende funksjon som regionlinjen 
Kongsvinger-Elverum, eller som Rørosbanen har gjennom Østerdalen.  
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Fra publikums side, har spesielt FLEX-tilbudet og KID-Tolga ofte vært omtalt som en suksess, 
og som veldig publikumsvennlige tilbud. Dette bekreftes av rapporten "Halv på hel" i Tolga. 
Brukererfaringer og evalueringer18, fra Transportøkonomisk Institutt. 

Prøveprosjektet KID-Tolga (Kollektivtransport i distriktene) i perioden 2009-2015, var 
finansiert med tilskudd fra Samferdselsdepartementet. Tilskuddsordningen ble avviklet pr. 
31.12.2015.  
 
KID-Tolga: 

År Fakturerte kr. Antall passasjerer 
totalt 

Kostnad pr. passasjer 

2012 1 442 856,00 4 566 Kr 316,00 

2013 1 356 542,00 4 334 Kr 313,00 

2014 1 418 148,00 4 377 Kr 342,00 
Tabell 8: Nøkkeltall for KID-Tolga i perioden fra 1.januar 2012 til og med 31.desember 2014. Kostnader fordelt 
pr passasjer ligger i kolonnene til høyre. 
 
Men rapporten viser også at mange ikke var fornøyd med tilbudet fordi: 

 Det var for vanskelig å forstå 
 Det hadde for kort driftsdøgn 
 Det var vanskelig å måtte bestille 1 time på forhånd 
 Transporten ikke kunne hente «hjemme» 
 Reisende ikke kom seg ut av kommunen/fylket (til/fra Røros) 

Når det gjelder prøveprosjektet med FLEX på Hedmarken har foretaket mottatt følgende 
tilbakemelding fra Ringsaker; kommunen som hadde det mest omfattende FLEX-tilbudet: 
 

I inneværende periode 2014-2017 nevnes spesielt ny bussrute mellom Fossumfeltet i 
Brumunddal via Nydal og Hamar til Stange med 1/2-times frekvens har vært vellykket. 
Mindre vellykket synes FLEX-ordningen med bestillingsordning å ha vært. 

 
FLEX Hedmarken: 

År Fakt. kr Antall pass. Antall turer Ant pass. pr. 
tur 

Kostnad pr. 
pass. 2014 6 630 

771,17 
13 290 8 320 1,60 Kr 498,93 

2015 6 786 
396,94 

10 860 7 289 1,49 Kr 624,90 

2016 3 302 
679,50 

4 479 3 111 1,44 Kr 737,37 
Tabell 9: Nøkkeltall for FLEX-tilbudet på Hedmarken i perioden fra januar 2014 til og med juni 2016. Tabellen 
viser en tendens med synkende passasjertall og økende kostnader. Kostnader fordelt pr passasjer ligger i 
kolonnene til høyre. 
 
FLEX-ordningen på Hedmarken ble iverksatt med Økonomiplan 2014-2017 som grunnlag. I 
fylkeskommunens Økonomiplan 2016-2019 er det lagt opp til ytterligere reduksjoner i 
tilskuddet til Hedmark Trafikk.  
                                                           
18 TØI-rapport 1343/2014, Skollerud, Kåre H., desember 2014, ISBN 978-82-480-1553-6 (elektronisk versjon) 
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Med dagens økonomiske rammer anses FLEX-ordningen for å være lite hensiktsmessig når 
det gjelder å dekke transportbehovet i områder med lite befolkningsgrunnlag og store 
avstander. 
 
Fra sommeren 2016 har foretaket derfor gått bort fra det som var grunnlaget for ordningen 
med FLEX; å erstatte lokallinjer med bestillingstransport for å gi et bedre tilbud til en 
rimeligere pris.  
 
Dette betyr at det gjeninnføres lokallinjer, kjørt med tilpasset kapasitet på tidligere FLEX-
avganger som har hatt god dekning av ordinære reisende. Foretaket mener dette gir et 
bedre og mer forutsigbart tilbud til publikum. Med en slik tilnærming vil foretaket også bidra 
til å sikre arbeidsplasser i buss-selskapene. Det vurderes om det er nødvendig å supplere 
lokallinjene med bestillingstransport på skolefridager. 
 
Der FLEX-avganger videreføres som bestillingstransport, kjøres de nå av drosje. FLEX-
avganger som har hatt lave passasjertall er avviklet. Den gjenværende bestillingstransporten 
evalueres fortløpende. Tilsvarende evaluering gjøres for lokallinjer med lite 
passasjergrunnlag. Bestillingstransport som viser seg å ha godt belegg kan endres til å bli 
lokallinjer, og omvendt.  
 
Erfaringene med FLEX-/bestillingslinjer og KID-Tolga tilsier at det bør etableres et prosjekt 
som ser på hvordan behovet for persontransport kan løses i områder med lite 
befolkningsgrunnlag og store avstander.                                                                                                                                              

Selve begrepet FLEX utfases i kommende tiltaksplan-periode. Transport som må bestilles på 
forhånd, vil heretter bli omtalt som bestillingstransport (se punkt 3.2.4.) 
 
Eksempler på transportsamarbeid som har foregått i perioden, er at Hamar kommune fra 
2012 har benyttet kapasitet på minibusser til å transportere innbyggere til og fra tilpasset 
opplæring, arbeidstrening, behandling og eldresentre. Nord-Odal kommune subsidierte i en 
periode frem til sommeren 2016 transport på strekningen Sand – Eidsvoll (fra høsten 2016 
ble linjen ble satt i ordinær rutetrafikk av Hedmark Trafikk). Slike former for samarbeid kan 
etableres eller videreføres som for eksempel servicelinjer – se kapittel 3.2.5. 
 
5.1.3. Tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede i Hedmark (TT-ordningen) 
Ny ordning ble etablert i januar 2013, og har vist seg å fungere godt. Tallene viser status for 
2016. 

 4109 godkjente brukere 1. januar 2016 (4229 fra 1. januar 2017) 
 44 564 kjørte turer 
 Kostnad: 10,6 millioner kroner  
 Nytt fireårig anbud for administrasjon av kontohold utlyst sommeren 2016 
 Ny forskrift vedtatt av fylkestinget i 2015 – endring: Hedmark Trafikk er ikke lenger 

medlem av klagenemnd. 
 
 
 



28 
 

5.2. Status – tiltaksområder fra Tiltaksplan 2014-2017 
 
5.2.1. Helhetlig rutenett 

 Videreutviklet: Større fokus på stamlinjer, nedtrapping av FLEX 
 
5.2.2. Kollektivknutepunkt i Hedmark 

 Samarbeid med aktuelle aktører for å tilrettelegge best mulig for egne og nye kunder 
 Deltatt i prosjektet TransBytt19som resulterte i en veileder om kriterier for gode 

byttepunkter. Testes ut av brukere høsten 2016 
 
5.2.3. Frekvens og driftsdøgn for rutetilbudet 

 Opprettholdt i forhold til tiltaksplan 2014-2017, innenfor gjeldende økonomiske 
rammer. 

 
5.2.4. Tilgjengelighet og sikkerhet 

 Følger av nye anbud i Østerdal 2015 og Glåmdalen 2016: Nye busser følger gjeldende 
krav med tanke på universell utforming og sikkerhetsbelter. 

 
5.2.5. Kundeorientering 

 Utvikling og oppdatering av egen hjemmeside.  
 Flere kundesenteroppgaver overført til Kjørekontoret Innlandet AS.  
 Kontinuerlig oppdatering av reiseplanlegger. 

 
5.2.6. Miljøvennlige drivstoffløsninger 

 Klimaregnskap for busser innført fra 2014 
 Busser i anbudsområdene Hedmarken (2015) og i Glåmdalen (2016) kjører på 

syntetisk, fornybar diesel (HVO) – ca. 70 % klimanøytralt drivstoff i forhold til 
konvensjonell diesel. 

 Strategi for valg av fremtidig miljøvennlig teknologi og drivstoff vedtatt av styret i 
Hedmark Trafikk i 2016.20 

 I 2016 fikk foretaket tildelt 1,5 millioner kr. fra fylkeskommunen til 
«Utviklingsprosjekt for lavere utslipp» 

 Prøveprosjekt for innføring av nullutslipps-bussteknologi fra 2018 
 

                                                           
19 https://www.toi.no/prosjekt-transbytt/category1528.html 
20 Sak 4/16 Fremtidig valg av bussteknologi og fornybare drivstoffer. 
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Figur 12: Mulig fremtidig drivstoffmiks for den samlede bussparken i Norge frem mot 202521  
 
 
5.2.7. Plan for attraktive anbud og avtaler 

 All transport er anbudsutsatt pr. 2016.  
 Gode tilbakemeldinger fra tilbydere på gjennomføringen av anbudsprosessene. 

 
 

5.3. Økonomiske rammer – utvikling i perioden 
Foretaket har gjennomført store deler av de tiltakene som er listet i tiltaksplanen for 2014-
2017. Det har vært en stor utfordring at de økonomiske rammevilkårene som planen er bygd 
på, er redusert i løpet av planperioden.  
 
Planen bygget på at rammene skulle økes med 5 millioner kroner i 2014 og ytterligere 5 
millioner kroner 2015 for deretter å følge 2015-nivå i 2016 og 2017. I stedet har det fra og 
med 2016 blitt en reduksjon i rammene. Dette gjør det utfordrende å gjennomføre tiltak 
som er listet i planen og som ikke er gjennomført per 2015, spesielt på investeringssiden. 
 
Dersom den negative utviklingen i de økonomiske rammene fortsetter, vil det ikke være 
mulig å utvikle rutetilbudet og forbedre publikumsløsninger utover 2016-nivå, uten 
omprioriteringer.  

  

                                                           
21 Fra Kollektivtrafikkforeningen og NHOs Miljøveileder (2016) 
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Ordliste 
Anropsstyrt kollektivtransport - Bestillingstransport 

Bestiller betaler - Den som bestiller transporten står også for kostnaden for drift av tilbudet.  

Bestillingstransport - Transporten er etterspørselsstyrt ved at brukerne innen en bestemt 
tidsfrist melder sine reisebestillinger til en sentral. Tidligere benevnt som FLEX-transport 
eller bestillingsruter. 

Bylinje - Frekvent hovedlinje i Hamar, Elverum og Kongsvinger.  

Byttepunkt - Krysningspunkt mellom linjer eller transporttilbud der de reisende kan bytte 
transportmiddel.  

Driftsdøgn - Sammenhengende driftsperiode som normalt oppfattes som tilhørende samme 
dag, selv om midnatt passeres  

Driftsår - Ordinært år for drift av kollektivtilbudet 

Frekvens - Hvor hyppige avganger linjen har 

Gjenkjennbare holdeplasser - Holdeplassen må ha en tydelig profil. Kollektivnettet og 
holdeplassen må være godt synlig i omgivelsene.  

Klimanøytralt drivstoff - Drivstoff basert på fornybare ressurser – eks. biodiesel og 
biometan, også kalt biodrivstoff. 

Knutepunkter - Viktig byttepunkt i det kollektive nettverket, der mange reisende kan bytte 
transportmiddel.  

Lavutslippsbusser - Ladbare hybridbusser. Drives på en kombinasjon av elektrisitet og annet 
drivstoff (eks. diesel eller gass).  

Lokallinjer - Linjer som er tilrettelagt for skoletransport.  

Nullutslippsteknologi -  Busser som drives av elektrisitet eller hydrogen, slipper ikke ut 
skadelige klimagasser. 

Ordinære reisende - Alle reisende som ikke har krav på fri transport. Eksempel: Skoleelever 
med fri skoleskyss er ikke ordinære reisende 

Regionlinje - Lengre hovedlinje som binder kommunene og fylket sammen.  

Sanntid – Informasjon om når bussen ankommer holdeplassen i reell tid.  

Skybasert - Internettbasert lagring.  

Stamnett – Hovedlinje nett 

Stive ruter - Faste avgangstidpunkter 

Takting – To eller flere linjer benytter samme knutepunkt/byttepunkt til tilnærmet samme 
tid 


