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Brukerstyrt bestillingstransport i Kongsberg
- Erstatning for ordinære ruter i et byområde

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar



Kort om mobilitetstilbudet i Kongsberg

• 22 000 innbyggere sentrum

• Fire bybusslinjer med varierende 
frekvens, lite kveldstilbud og ikke 
tilbud på søndag.

- Lavt belegg og få reiser utenom 
skoleskyss 

• God sykkelby 
- 9 prosent

• Grønn mobilitet har en 
god markedsandel:

- Kongsberg sentrum 38 prosent, 
bussen kun 4 prosent

- Kongsberg utenfor sentrum 22 
prosent, bussen kun 4 prosent



Utprøving av fremtidens mobilitetsløsninger

27.03.2023



Driftskonsept virkedager
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 Ordinære og virtuelle holdeplasser
 Rutebusser i rushtid
 Erstatter ordinære ruter utenfor rush
 Direktereiser internt og fra/til en definert indre 

sone
 Test med integrering av TT-brukere
 1-2 busser



Driftskonsept helg og sommer
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 Ordinære og virtuelle holdeplasser
 Seriebestilling er mulig
 Direktereiser fra/til alle (100) holdeplasser i Kongsberg 

by
 Tilbud til TT-brukere
 1-3 elektriske bybusser
 Fra 2 500  ca. 9 000 påstigninger per uke



• Brakar Fleks kan integreres i en by  
Kongsberg har riktige forutsetninger: 

- Kompakt og lavt belegg på bussen
- Utfordrende, men mulig å separere tilbud

• Brakar Fleks krever litt mer og gir litt mer
- Kan differensieres mot målgrupper
- Forenkle så langt det er mulig

• Demokratisk transport = samme rett til 
transport

- Effektiv kapasitetsutnyttelse
- God sporbarhet av reisemønstre gir 

mulighet til individuelle tilpassinger
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Læring av Brakar Fleks
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+ Fleksibelt med mange direktereiser

+ Kan dekke et stort geografisk område med samme tilbud

+ Kompakte Kongsberg gir høy samkjøring

+ God balanse mellom etterspørsel og kapasitet (størrelse på og 
antall kjøretøy)

+ Mulighet til å differensiere tjenester, f.eks. servicetransport og 
reiser til Kongsberg skisenter.

+ God data og sporbarhet av reisemønstre

- Krever mer innsats av passasjerer og Brakar

- Passer dårligere for de som vil til/fra stasjonen til faste tider ofte

- Lavere makskapasitet enn en rutebuss

- Ikke tilgjengelig i rush, forvirrende å blande med rutebusser

Brukerstyrt bestilling Rutebussvs.
+ Forutsigbart og enkelt tilbud (trasé, tider)

+ Godt innarbeidet hos Brakar, operatør og passasjerer

+ Lett å kommunisere

+ (Altfor) Høy makskapasitet (80-100 passasjerer per time og buss 
med halvtimesfrekvens)

+ Billig i drift når det er mye brukt

+ Infrastruktur (veier, knutepunkt og holdeplasser) er tilpasset store 
busser

- Begrenset opptaksområde

- Få direktereiser innenfor Kongsberg

- Lite kundedata om reisemønstre 

- Dårlig tilpassing til etterspørsel  lav kapasitetsutnyttelse



Takk for 
oppmerksomheten!
terje.sundfjord@brakar.no



Thomas Ruud Jensen
Utviklingsdirektør
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“AKT Svipp” og felles
bestillingstransport

Mobilitet 2023

Thomas Ruud Jensen, Utviklingsdirektør AKT





«AKT Svipp» etablert i Kristiansand og Arendal

• Mobilitetstjeneste for eldre – dør til dør med ekstraservice. 
• 2 av 3 bestiller selv. 1600 unike brukere. 

AKT Svipp



Samle offentlig betalt bestillingstransport 

• Hvordan kan vi sammen ivareta mobilitetsbehovene til disse gruppene?



Årlig ca 5 milliarder skattekroner på 
offentlig betalt bestillingstransport.

Kan vi fortsette med det uten å 
samordne?



På Sørlandet ønsker vi å få dette til

• Prosess som har 
holdt på siden 
2016

• Årlig kjøp av 
drosjetjenester på 
ca kr 300 mill
(Agder)



Målbilde: Bestillingstransport for AKT i 3 trinn 

1. Etablere 
piloter på 
digitalt 
kjørekontor

2. Samordne 
offentlig betalt 
bestillings-
transport

3.Tilgjengeliggjøre 
kapasitet for 
ordinære reisende

AKT Svipp

Bygge kompetanse på brukergrensesnitt, 
optimaliseringssystem og kundeservice

Hente ut synergier og 
etablere robust nettverk 
med høy kapasitet

«Selge» ledig 
kapasitet til 
innbyggerne

Pasienttransport
TT-ordningen og 
Skoleskyss med drosje



Prosjektet har en lang historikk

● AKT, SSHF, VAF, Aafk
● Avdekket mulighets-

område ved 
samordning og 
koordinering 

● Definerte opp mulig 
struktur, samarbeid mv.

● Godt til rette for en økt 
effektiv utnyttelse av 
offentlige midler.

● AKT og SSHF
● Initiell idedugnad for 

å avdekke 
mulighetsområde for 
samarbeid

● Pasientreiser HF 
gjennomførte utredning 
av tiltak innen 
pasientreiser med 
rekvisisjon. 

● Et tiltak var å vurdere 
mulige synergier av en 
felles koordinering 
innen offentlig betalt 
persontransport.

● Vest- og Aust Agder 
fylkeskommune blir 
inkludert prosjektet

● Studietur til Movia i 
København

● Forankring i 
nasjonale føringer og 
lokale strategier

● Innledende 
økonomiske analyser

● Vurderer pilot i Agder 
som aktuelt

● Pasientreiser HF ble 
deretter inkludert i 
prosjektet i Agder 

● Konseptfase med 
formål om å verifisere 
de potensielle 
effektene, samt vurdere 
juridiske konsekvenser 

● Ferdigstilt august 2020.

Idedugnad SSHF/AKT 
2014-2015

Fylkeskommuner inkl.
2016-2017

Mulighetsstudie
2018

Utredning Pasientreiser
2018

Konseptfase
2020
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Hanne 14 

Theo 7Randi 25 

Olga 85  

Nils 55 
Jorunn 45 

Jeg må på 
skolen

Jeg må på 
stadion

Jeg må til 
Lillesand

Jeg må på 
shopping

Jeg må på
konsert på
SSHF

Jeg må til 
tannlege

Jeg må 
på jobb

Jeg må på 
fotball kamp

Jeg må på 
korps

Jeg må på 
sykehuset i 
Arendal

Jeg må 
til byen 

Jeg må til 
fotballbanen

Felles bestillingstransport
“FBT”



Olga 85 år, 
skal på lunsj og konsert 
på Sykehjemmet. Må ha 
stor bil pga rullestol
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Hanne 14 år 
skal ha hjemmetentamen i 
Lillesand. 

Theo 7 år 
må ha skoleskyss, han må 
reise alene og sitte fremme i 
bilen.

Randi, 25 år, 
vil til byen for å shoppe 
på handelens dag.

Nils, 55 år, 
TT bruker, vil til byen 
for å møte venner

Jorunn, 45 år, 
må på sykehuset i Arendal 
klokken 10:30 for 
undersøkelse

Jeg har forhåndsbestilt taxi 
hos FBT, og kan nå sjekke
på app ca når den kommer. 
De kommer inn og henter
meg, og følger meg inn til
sykehjemmet. 

Jeg skal ha hente
hjemmetentamen i byen og
jobbe med dette hos min 
far i Lillesand. Da bestiller
jeg en taxi på FBT og håper
noen andre også skal
samme vei så vi kan
samkjøre for miljøhensyn

Gleder meg til skolen
i dag, jeg sjekker når
taxi forventer å være
her på appen FBT

Jeg sjekker FBT 
på mobilen om 
de har noen turer 
som jeg kan 
hoppe på

Jeg bestiller en taxi 
fra FBT på mobilen -
er ikke avhengig av 
et klokkeslett, men 
før 09:30 hadde 
vært fint

Jeg bestiller en taxi 
fra FBT på mobilen -
“må være på 
sykehuset i Arendal 
før 10:30”

Brukerhistorier



08:40 Randi ble hentet, 
hun skal på handelens 
dag 08:00 Theo ble hentet, 

han  skulle på skolen 

Barneskolen 08:15 (Theo)

08:25 Olga ble 
hentet, hun skal på 
frokostkonsert på 
sykehjemmet

1

2

3

4

5

908.35 Nils ble hentet, han 
skal på café

Sykehjemmet 08.50 (Olga)

Byen 09:00 (Nils og Randi)

6

09:10 Jorunn skal
På sykehuset i Arendal

8

09:03 Hanne 
skal til 
Lillesand

7

Optimalisert rute

Plukker opp

Klokken er 08:43

Setter av 



Gevinster

• Større fleksibilitet

• Kontinuerlig oppdatert
informasjon på ventetid og
eventuelle forsinkelser

• Tilrettelegging for personer med 
funksjonsnedsettelser

• Økt fokus på sikkerhet
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• Effektiv ressursuttnytelse

• Mobilitet tilgjengelig for flere

• Flere velger å reise sammen – dele 

• Miljøvennlig med redusert utslipp 
og mindre trengsel

FOR BRUKERE FOR SAMFUNNET



Mulighetsstudie Agder fra 2018 viste til potensielle besparelser med 
koordinering på ca. 20-30 millioner kroner etter 5-10 års drift



Er det noen som har gjort dette før oss?



FlexDanmark har gjort dette i mange år allerede

• ”Vi leverer løsninger, der hjælper trafikselskaberne med at køre borgere, der 
enten ikke kan benytte — eller ikke har adgang til — traditionel kollektiv trafik.

• Vi driver også et landsdækkende callcenter, der håndterer bestillinger og 
trafikstyring af trafikselskabernes flextrafik. Desuden håndterer vi 
systemovervågning og -support af flextrafiksystemerne.”



Takk.



Vibeke Harlem 

Leder mobilitetstjenester

Mobilitet 2023, mandag 27. mars 2023



Selvkjørende 
bestillingstjeneste
Vibeke Harlem, mars 2023



Vi har alle ulike behov for mobilitet
Bilturen tar 15 min, med 
kollektivt tar det 40 min

Det hadde vært kjekt 
om jeg kunne slippe 
å være foreldre-taxi

Bussen går aldri

Jeg kommer en time for 
tidlig på jobb dersom jeg 

må ta bussen

Skal jeg innom å handle mat, 
må jeg både bytte buss og 
vente en halvtime på neste 

avgang

Hvis jeg skal reise kollektivt, 
må det være flere avganger

Reisen blir for lang når jeg 
i tillegg må bruke 15 

minutter på å gå til stoppet

Jeg vil reise når det 
passer meg



Ruter skal tilby økt bærekraftig bevegelses frihet

Uavhengig om reisen er på tvers, på nattestid, med handleposer, til hytta eller at 
kunden har behov for ekstra assistanse



Ambisjonskart for 
bestillingstjenester

Ruter tilbyr en bærekraftig 
selvkjørende 

bestillingstjeneste som er et 
reelt alternativ til bil

MVP områdedekkende bestillingstransport

Grorudpiloten

Ønsket posisjon ved utgangen av 2023
Dagens posisjon

Piloter for 
selvkjørende kjøretøy

Gjennomført forprosjekt for 
anskaffelse av selvkjørende tjeneste

Ruter overtok TT

Testet ulike konsepter

TT integrert som ett 
av flere 
mobilitetsalternativer

Økt kundetilfredshet 
blant TT-kunder



Finansiert av

Konsept for Groruddalspiloten

• Avgrenset område
- Øvre del av Groruddalen og 

enkelte områder av Lørenskog

• «Virtuelle» på- og 
avstigningsområder 

• Bestillinger mottas og 
gjennomføres løpende

På-/avstigningsområder vilkårlig plassert i kartet, kun ment som konseptuell 
illustrasjon

Finansiert av



Finansiert av






C2 - Restricted use 

1. Hvilke turer kan piloten ta? 3. Sikre læring2. Hvem er kundene?

Primærkunder
Kunder som sannsynligvis raskt vil kunne ta piloten i 
bruk. Eks: ungdommer uten førerkort og personer som 
er nysgjerrig på tjenesten

Pragmatisk tilnærming basert på utvalgt område og kjøretøy Klassisk designmetodikk ser på kunde og behov først, 
og utvikler løsninger etterpå. The Why before How.



Vi må forberede en heldigital autonom kundereise

Presentation title 37



Viktige aspekter med kunderreisen vi jobber med i 
Groruddalspiloten

Universell utforming: 

Tilpasninger innenfor

pilotens rammer

Ny teknologi: 

trygge og informere

Deleaspektet: 

Ny reisesituasjon: lære

bruk og sosiale 'regler'

Virituelle stoppesteder

(PUDOS)





Bernt Reitan Jenssen
Administrerende direktør

Mobilitet 2023, mandag 27. mars 2023



HVA GÅR VI I MØTE?
Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Info
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Kollektivtransporten har styrket seg, men bilen står sterkt

43% 46% 46% 45%

31% 19% 17% 24%

21% 28% 30% 25%
4% 6% 5% 5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2019 2020 2021 2022

Tall for 2022: 
Bil: 45 % 

Kollektiv: 24 %   

Gange: 25 % 

Sykkel: 5 % 

Andre: 1 % 



. .. ... .... ..... ......

Antakelser om å vinne kundegrensesnittet og drive 
markedet

Konkurrenter Baseline Følge Drive
Dagens transportkostnader for husholdninger i regionen viser 
et betydelig inntektspotensial. Gitt 10% fremtidig vekst vil 
Ruters inntektsandel øke med opp mot 6 mrd.kr.

Stort inntektspotensial i dagens transportmarked



TIER Mobileye Volvo



Europa kommer til å mangle to millioner sjåfører i 2026



Ny norsk næring?



Getty
Images



Tjenesteutvikling mot sluttbruker
Ruter, og andre aktører, utvikler sine respektive tjenesteportefølje på toppen av 

mobilitetsinfrastrukturen i fri konkurranse med hverandre.

Produksjon av kollektivtrafikk
Ruter er ansvarlig for produksjonen av kollektivtrafikk i Oslo 
og Akershus og tilbyr alle med en rimelig anmodning tilgang 

til det subsidierte kollektivsystemet på en ‘ikke-
diskriminerende måte’ (mtp. pris og vilkår) gjennom Ruters 

grossistvirksomhet.

Produksjon av andre modi
Andre modi produseres av en rekke aktører, både Ruter, Vy / 

Flytoget og private. Dette inkluderer robotaxi, elektriske 
sparkesykler, delebil, tog osv. Tilgang forhandles gjennom 

avtaler.
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Utviklingen kan medføre et skille tilsvarende telekom
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Ruter As / Nucleus AS, Erland 
Skui

Innovasjon og endringsledelse

Ruter As / Nucleus AS, Peter 
Gløersen





kollektivtrafikk.no
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