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Litt om Ruter 



Bakgrunnen for Ruter 
Ruter ble dannet i 2007 ved sammenslåing av 
administrasjonsselskapene Oslo Sporveier og   
Stor Oslo lokaltrafikk, og var operativt fra  
januar 2008. 



Ruter er administrasjonsselskapet for 

kollektivtrafikken i Oslo og Akershus som planlegger, 

bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet. 

 

Vi eies 60% av Oslo kommune og 40% av Akershus 

fylkeskommune. 

 

Et administrasjonsselskap 



Av hensyn til regionens miljø og funksjonsdyktighet,  
er det et bredt og omforent mål at veksten i 
persontrafikken skal tas med kollektivt, sykkel og gange 
 



Det skal tilrettelegges for 

og en tredobling av kollektivtrafikken frem mot 2060 
 



4000holdeplasser.no                                         
et tiltak som bidrar direkte til Ruters overordnede målsetting 

 

Bakgrunn, kampanjeelementer og resultater 



Formål 

Få flere til å reise kollektivt gjennom å fokusere på mulighetene som 

ligger i nettverket vårt - det finnes drøssevis med ting man kan gjøre i Oslo 

og Akershus uten bil! 
 

 
 

 







Lanseringsfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=LR31wSl49S0


Nov. 2014 

November 2014 

http://4000holdeplasser.no/
http://youtu.be/LR31wSl49S0
http://youtu.be/RE0k4h377Vk
http://youtu.be/QU_UPSgZ9ww
https://www.youtube.com/watch?v=U0BJhPSViW8








Noen resultater så langt 

Hovedformål Resultater 

Sette fokus på de mulighetene 

nettverket og alle holdeplasser gir 

og dermed friste til å reise kollektivt 

• 60% av de som har sett kampanjen svarer at den har 

åpnet øynene deres for å oppleve noe nytt 

 

• 66% av de som har sett kampanjen synes at Ruter gjør 

det enklere å oppleve det Oslo og Akershus har å by på 

 

• 1 av 5 svarer at kampanjen fikk dem til å reise kollektivt 

et nytt sted 

 

• 1 av 3 svarer at kampanjen gir de et mer positivt inntrykk 

av Ruter 

 

 
 

 

http://4000holdeplasser.no/


En fersk liten kuriositet… 



Læring? 

• Mykere tilnærminger som snakker til hjertet fungerer ofte bedre enn de rasjonelle for å få 

folk til å endre adferd. 

• Kommunikasjonsfaget er finurlig! Bruk gode byråer og kreative miljøer for å hjelpe til med 

måloppnåelse hvis dere har ok med midler.  

• Lag konsepter som gir for fornyelse og stuntbaserte aktiviteter 

• En god ide skal gjøre litt vondt i gjennomføringen. 

 

• Snakk om barn og dyr, bruk eller ert noen kjendiser =) 
 

 
 

 




