Kollektivtrafikkforeningen

Ordforklaring

Når det er lett å reise, fungerer samfunnet bedre.
Smarte, grønne mobilitetsløsninger som tar reisende
effektivt fra der de er til dit de skal, gir folk frihet til
å leve de livene de ønsker. Det gir også både økonomisk
og miljømessig gevinst for samfunnet. Dynamisk, enkel
og effektiv mobilitet gir bedre byer og lokalsamfunn.

MOBILITET
Bevegelighet
DELT MOBILITET
Å dele enheter som kan
anvendes til å bevege seg
KOMBINERT MOBILITET
Et konsept for hvordan man i
fremtiden kan tilby integrerte
mobilitetstjenester, med
offentlig transport som
basistilbudet supplert med
andre transportformer.

Kollektivtrafikkens bidrag
Kollektivtrafikken skal bidra til at alle tilgjengelige mobilitetsformer blir knyttet
sammen i et sømløst nettverk. Skal vi lykkes, må alle dagens transportaktører
og myndigheter skape felles ambisjoner og bygge ned barrierene for samarbeid.
Kombinert mobilitet må bli grunnleggende for utformingen av fremtidens byer
og lokalsamfunn. Målet er et effektivt og smidig transportsystem hvor grønne
løsninger også blir de mest attraktive.
Utgangspunktet vårt er veldig godt. Norge har noen av Europas beste og mest
nyskapende kollektivselskaper, som er villige til å teste nye teknologier, lære av
hverandre og ta nye løsninger i bruk. Kollektivselskapene stiller spørsmål ved det
selvsagte, og endrer gårsdagens strukturer og forretningsmodeller for å kunne
skape sømløse reiser.

SPORVEI OG
FORSTADSBANE

+ 6,5%
170 781

Kollektivbransjen tar ikke bare ansvar for å drifte dagens løsninger – vi utvikler
for fremtiden. Høye ambisjoner, godt samarbeid og innsikt i kundenes behov gir
grunnlag for fortsatt suksess i en krevende tid.
Sammen skal vi bidra til bærekraftige samfunn det er godt å leve i.

ØKNING I
ANTALL REISENDE FRA
2015 TIL 2016

+ 4%

BÅT

+ 4,6%
11 420

625 123

I 2015 passerte antall kollektivreisende
i Norge 600 MILL. I 2016 var antallet
kollektivreisende 625 MILL, en økning
på 4 % fra året før.

JERNBANE

+ 0,6%
74 305

BUSS

+ 3,5%
368 618

Vi må huske at våre kunder må være i sentrum for alt vi driver med. Svært viktig
i så måte er å sørge for forenkling av tilbud og billettprodukter. Det skal være
enkelt å reise kollektivt, og det skal være enkelt å sette seg inn i rutetilbud og
billettprodukter. Dette må være en rettesnor for videre utvikling av
kollektivtrafikken i årene fremover.
KURT BONES, DAGLIG LEDER I TROMS FYLKESTRAFIKK

Kollektivtrafikkforeningen
Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon som jobber
hardt for å bidra til at alle tilgjengelige mobilitetsløsninger blir knyttet
sammen. Foreningen har 17 medlemmer og er landsdekkende. Medlem
mene er offentlige aktører med ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk,
og planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikktjenester. Noen er
organisert som egne selskaper, andre som fylkeskommunale enheter.

Medlemmer i
Tenketanken

Kompetansebygging, samarbeid, inspirasjon, ivaretagelse av medlemme
nes interesser og innovasjonsarbeid er kjernen i virksomheten. Kollektiv
trafikkforeningens medlemmer deler med hverandre, lærer av hverandre
og av andre nasjonale og internasjonale aktører, er innovative og bidrar til
moderne mobilitetsløsninger.
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Tenketanken for framtidas mobilitet
«Vil begrepet kollektivtransport fortsette å eksistere i fremtiden? Vil det å forflytte
seg bli en totalt integrert del av det å leve i by, distrikt og mellom regioner? Vil alt
kunne henge sammen med alt, hvor tilbudet styres av en sanntidsstatus på etterspørselen?»
Dette er noen av spørsmålene Kollektivtrafikkforeningen stiller i vårt arbeid med å
tilrettelegge for fremtidens mobilitet. Til å finne svar på disse og flere spørsmål og
for å bidra til å utmeisle framtidas mobilitet har vi etablert en Tenketank, der vi har
invitert noen av de mest fremtidsrettede aktørene innen digitalisering og teknologi
utvikling til å bidra.
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Se mer om kollektivtrafikkforeningen på www.kollektivtrafikk.no
Se dette og flere faktaark ved å bruke denne QR-koden.

