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Referat Markedskomiteen 
 

Dato:   Tirsdag 13.06.2017 

Sted:  Skyss, Lars Hillesgate 20b, Bergen 

Tid:  Kl. 15.00 – 18.45 

Deltakere: Christel Reinertsen – VKT,  Hanne Alver Krum - Skyss, Kjersti N Danielsen – 
Brakar, Cathrine Glomsvol – Hedmark Trafikk, Lars Sigurd Eide – Troms 
fylkestrafikk, Thomas Ruud Jensen – AKT AS,  Olov Grøtting – 
Kollektivtrafikkforeningen. Christian Fjær – Ruter (sak 23/17(, Kjetil Vrenne sak 
22/17 og Emil Eike sak 24/17.  

 

20/17: Referat fra møtet 26.04.2017 

Referatet ble godkjent.  

 

21/17  Saker fra medlemmene 

 
Det var ikke meldt inn saker.  

   

 

22/17  Kollektivbarometeret  

Kjetil Vrenne gikk gjennom resultatene for første tertial.  

Noen kan tenke seg å øke antalllet respondenter. Gi beskjed til sekretariatet, og det tas 

kontakt med Opinion for å sjekke hvor mange respondenter som er mulig.  

 

Kollektivbarometeret:  

 Hvordan kan man sammenligne seg med hverandre? 

 Skal vi kjøre workshop etter to år? Er det noe vi kan forbedre oss på? 

 Når vi nå får tall etter hvert, så kan vi begynne å jobbe systematisk med å forbedre oss.  

 Kan være aktuelt å bygge opp en større base.  

 Har tro på større åpenhet. Etter to fulle år kan det være fint å få styrebehandling.  

 Har noen oversikt over bevilgning pr. hode? Det kommer i nøkkeltallene, der får vi 

både tallene «tilskudd» og «antall innbyggere». 
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Konklusjon:  

Enighet om å gå ut etter to fulle år.  

Workshop tar vi også etter to år. Diskuterer det i første markedskomitemøtet etter at vi får 

tallene i 2018.  

Statens vegvesen får tallene sammen med de andre.  

 

 

23/17  Capping  
Christian Fjær orienterte om dette arbeidet.  

Ruter har benyttet sprint-metodikk.  

Mulighet å velge antall dager man vil ha billett. Kan ikke hoppe over dager, men ellers valgfri 

lengde.  

Man er nå noen skritt videre en ny løsning, men ikke i land.  

Ser også på strekningsbaserte priser. Skåne har et interessant prosjekt.  

Se presentasjon.  

   

 

24/17  Strategiarbeidet og delingsplattform  
Emil Eike orienterte.  

 

Strategiarbeidet er organisert i: 

 Strategiforum 

 Tenketank 

 Referansegruppe 

Det er opprettet en delingsplattform i form av Workplace for Facebook, der det skal opprettes 

ulike grupper, samt en for hele Kollektivtrafikkforeningen.  

Det er valgt ut 3 ulike hypoteser som Tenketanken skal bearbeide.  

 

Det var enighet om at vi tar fram igjen Vegdirektoratets rapport fra 2015 om Nasjonalt 

takstsystem og ser på det. Dette henger også sammen med sak 13/17 og oppfølgingen der. 

 

   

25/17  Dele informasjon og kunnskap om utviklingsprosjekter 

 

Utsatt.  
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26/17  Orienteringer 
 Kollektivkonferansen. Arbeidet er i rute.  

 Nasjonal reiseplanlegger. Tema på seminaret 14.06. 

 Status Arendalsuka.  

o Være tilstede.  

o Stand sammen med Aust- og Vest-Agder samt AKT AS. 

o Skal ha debattmøte «Kollektivtrafikkforeningen som motor i den teknologiske 

utviklingen». Avholdes sammen med AKT AS og Klimapartnere Agnder. Vi har 

fått Berit Svendsen – konsernsjef Telenor, Rodin Lie – direktør Innovasjon 

Norge, Marius Holm – Zero, Bernt R. Jenssen – Ruter m.fl.  

o Mingling med inviterte gjester.  

o Topplederforum ons – fredag i Lyngør. Kobles opp mot Arendal.  

o 4 strategiske områder vi jobber med – øke kunnskapen om Kollektivtrafikk og 

øke innovasjons- og gjennomføringsevnen – er de områdene som løftes fram 

her.  

 Dilemmatrening. Under middagen.  

 Nøkkeltall. Framdrift.  

o Håper å få inn tallene før sommeren.  

o Vi vil legge dem inn i databasen, må leie inn noe hjelp – legges i samme som 

Kollektivbarometeret.  

 IO 

o Lagt inn under Entur. 

 Åpne systemer kontra validering. Utsatt. 

 Kontantløst bankkortsystem. Utsatt.   

 

 

27/17  Eventuelt.  
 

 

Olov Grøtting, 

Bergen, 15.06.2017 

 

 


