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Studieturen oppsummert 

England har flere superbussløsninger, og i flere regioner er det etablert ulike former 

for samarbeid (for eksempel gjennom partnerskapsavtaler) mellom lokale/regionale 

myndigheter og busselskapene for å styrke kollektivtrafikken. På studieturen så vi på 

organisering og finansiering av kollektivtransporten, praktiske bussløsninger, 

samarbeid mellom offentlige og kommersielle aktører, kommunikasjon mot kundene 

og billettering med bankkort.  

Vi besøkte to mindre byområder i Sør-England samt London. Den første dagen 

besøkte vi en 3,4 kilometer lang superbusstrasé mellom Gosport og Fareham kalt 

Eclipse, som åpnet i 2012. Vi lærte om planleggingsprosessen og de foreløpige 

resultatene av prosjektet. I Brighton lærte vi om hvordan busselskapet i samarbeid 

med myndighetene har klart å tilrettelegge for kollektivtrafikkens fremkommelighet 

slik at man har hatt en jevn økning av antall passasjerer. I London besøkte vi 

Transport for London, som presenterte sine strategier for billettering. Det er etter 

hvert planlagt å innføre kontaktløse bankkort som betalingsmiddel i 

kollektivtrafikken. Løsningen fungerer som et Oystercard: Kunden validerer 

bankkortet både inn og ut av systemet (check-in/check-out), og basert på hvor mye 

man har reist den måneden, velges det alternativet som er rimeligst for kunden.  

Alle presentasjonene er lagt ut på Kollektivtransportforums nettside. Studieturen skal 

være en møteplass for fagfeller på tvers av organisasjon og roller i en uformell 

setting. En viktig del av turen var derfor også gode faglige diskusjoner og hyggelig 

sosialt samvær.  

 

Mandag 14. oktober 

Mandagen var avsatt til et besøk hos busselskapet First Group i Southampton. Etter 

halvannen times busstur fra Brighton ble vi tatt i mot av markedsdirektør hos First 

Group, Matthew Callow, og direktør for infrastruktur og informasjon i 

kollektivtransport fra Hampshire fylkeskommune, Andrew Wilson. Sammen har de 

etablert en busstrase som har vunnet flere priser (CILT Award 2012, UK Bus 

Awards 2012), og ble nominert til ”National Transport Awards”. 

First Group opererer bussystemet Eclipse1 som går på en 3,4 kilometer lang 

superbusstrasé mellom byene Fareham og Gosport. Busstraséen har kostet 35 

                                                 

1 Se http://www3.hants.gov.uk/tfsh/eclipse.htm 

 

http://www3.hants.gov.uk/tfsh/eclipse.htm
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millioner pund. De neste stegene i nær fremtid er å utvide traséen til Fareham 

jernbanestasjon og mot Gosport. 

Da jernbanen mellom Gosport og Fareham ble lagt ned, vurderte Hampshire 

fylkeskommune å bygge ut en baneløsning, men det ble for dyrt. I stedet er den 

gamle jernbanestrekningen lagt om til et høystandard bussnett kalt Eclipse, for å få 

ned køene på vegstrekningen A32 mellom de to byene. 

Gosport ligger på en halvøy ved den engelske kanalen. Byen har en høy 

befolkningstetthet, og om lag 80 000 innbyggere. I Fareham bor det om lag 50 000 

innbyggere. I Portsmouth, som ligger på den andre siden av fjorden og har 

ferjeforbindelse med Gosport, er det om lag 207 000 innbyggere. Kartet nedenfor 

viser hvor fase 1 er bygget, og hvordan man planlegger å bygge ut bussnettet 

fremover. 

Kart over nåværende bussnett og fremtidige planer i regionen 

 

 

Busstraséen fase 1 ble påbegynt i 2009 og ferdigstilt i april 2012. Bussene går hvert 6. 

minutt hele dagen. Interessant er det at dette ikke opplevdes som for tett. Det var 

god avstand mellom bussene til tross for hyppige avgangstider. Linjen er markedsført 

med egen logo, og holdeplassene har god standard med god ruteinformasjon samt 

nyheter fra BBC og værmelding. Det er også egne kart på stasjonen med gåruter 

innenfor fire kilometers omkrets.  
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Det er kun lovlig med busstrafikk og sykkeltrafikk på traséen. Siden åpningen har det 

vært over 1,3 millioner passasjerer med en passasjervekst på 64 prosent på 

busslinjene og en passasjervekst på nesten 12 prosent i transportkorridoren. 

Reisetiden fra Gosport til Fareham jernbanestasjon er redusert med om lag ti 

minutter. Om lag 14 prosent av passasjerene sier at de tidligere pleide å reise med bil. 

Det har vært om lag 3 prosent nedgang i biltrafikk på A32. Den viktigste endringen 

for brukerne har vært økt frekvens på linjene, raskere reisetid, økt pålitelighet og økt 

komfort.  

Samtidig er busstraseen populær blant syklister (se bildet nedenfor), som også har 

adgang til å benytte veien. Fotgjengere er derimot henvist til andre veier.   
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Myndighetene og busselskapet har en partnerskapsavtale. Avtalen mellom Hampshire 

fylkeskommune og First Group er femårig og innebærer standarder for bussmateriell, 

utstyr og minimum servicenivå. Callow og Wilson understreket at alle selskaper kan 

tilby tjenester på traséen dersom de innfrir kravene til materiell og utstyr. Interessant 

er det at til tross for fri konkurranse, er det i praksis monopol på strekningen. First 

Group er det eneste selskapet som driver linjer på busstraséen. Bussdriften er 

kommersiell. Busselskapene får imidlertid refundert penger for rabatterte billetter. 

Dette gjelder for eksempel alle passasjerer over 60 år, som kan reise gratis, noe som 

er en nasjonal regulering i England. Callow nevnte også at busselskapene har en 

unntaksordning fra merverdiavgift. 

 

Tirsdag 15. oktober 

På tirsdags morgen ble vi hentet utenfor hotellet av en av Brighton&Hove 

busselskaps egen toetasjes buss og kjørt til deres hovedkontor. På hovedkontoret fikk 

vi presentasjoner av Pat Stringer som er utviklingsdirektør i selskapet og Richard 

Johnson som er rådgiver i kollektivtransport i Brighton & Hove kommune. Etterpå 

fikk vi en busstur rundt i området for å se deres løsninger i praksis. 

Det som er spesielt med Brighton er at det meste av området rundt byen er fredet 

område. Det er derfor ikke mulig å bygge utover, man må bygge tett. Brighton har 

derfor høy befolkningstetthet og er den ideelle byen å drive busstransport i mener 

Pat Stringer. Brighton har om lag 155 000 innbyggere. Over 45 millioner 

passasjerreiser skjer med lokale busser hvert år. Byens myndigheter samarbeider tett 

med busselskapet Brighton&Hove og antall kollektivreiser har økt kraftig – det har 

skjedd en dobling av antall reiser over 18 år.  

Stringer og Johnson fremhevet begge den felles partnerskapsavtalen mellom de 

lokale myndighetene og busselskapet. De mente at avtalen og samarbeidet har vært 

viktig i forhold til at kollektivtransporttilbudet i Brighton har blitt en suksess. De 

understreket også betydningen av at de har et godt personlig forhold til hverandre, og 

deler de samme målene om å øke kollektivtransportandelen og minske 

privatbilismen. Samarbeidet mellom dem startet i 1997 og er preget av å være 

uformelt. Lite er skrevet ned på papir, noe som kan sees i sammenheng med at 

engelsk rettstradisjon i større grad er muntlig enn i andre land. England har for 

eksempel en muntlig grunnlov. 

De har en tydelig oppgavefordeling: Myndighetene tar seg av investeringer i 

infrastruktur mens busselskapet utvikler tilbudet og opererer bussene. Dette gjør at 

politikerne/myndighetene tar en stor risiko, når de setter i gang med 
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infrastrukturprosjekter - de er ikke sikre på at noen vil kjøre der. Imidlertid har de 

hatt en dialog på forhånd.  

Busselskapet har fått flere priser for å utvikle trafikken og sin kundehåndtering. Byen 

har bygd ut flere bussfelt og bussgater. Blant annet kameraovervåkes flere av 

bussfeltene for å sikre at ikke varebiler eller privatbiler hindrer bussenes 

fremkommelighet. Johnson la vekt på at myndighetene har innført 

parkeringsrestriksjoner for å få bussene frem og at dette har vært viktig. Holdningen 

for reklame på bussene er at dette er viktige kanaler for å reklamere for eget tilbud! 

Se for eksempel hvordan de reklamerer for egne ruter og billettsystem på bildene 

nedenfor. 

Busser i Brighton 

  

I Brighton drives 98 prosent av busstjenestene kommersielt (kun 2 prosent er satt ut 

på anbud). Likevel er det også her, som i Southhampton, monopolistiske tilstander i 

praksis. Det kan skyldes nettverkseffekter og fragmenteringen av 

billetteringssystemet. Det er ingen samordning av billetteringssystemer på tvers av 

ulike operatører. Selv om det sies at de kommersielle lokale busstjenestene ikke er 

subsidiert, er de i praksis det gjennom refunderte billetter for personer over 60 år. 

Disse gratisreisende utgjør om lag 23 prosent av det totale passasjertallet. Rabatter 

for kundegruppene studenter og barn må busselskapet dekke selv. Selskapet omsetter 

for om lag 50 millioner pund årlig, og hadde en lønnsomhet på 12 prosent i 2012. 
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Selskapet legger vekt på markedsføring. I tillegg til egen reklame på bussene 

kommuniserer de med kundene via twitter og facebook. Brighton var en av de første 

byene som innførte ”talking bus stops” for blinde og svaksynte. I tillegg har de et 

sanntidssystem via apper og de jobber med en ”talking web site”. Det er 13 

hybridbusser i bussflåten deres. 

 

Etter besøket hos Brighton&Hove busselskap, spiste vi en siste lunsj i Brighton før 

vi satte oss på toget mot London. Togturen var rask og fin, alle deltagerne fikk utdelt 

hvert sitt Oystercard, elektronisk billett for reiser i London. Etter innsjekkingen på 

hotellet i London, tok noen få av oss turen til Transportmuseet ved Covent Garden, 

hvor vi blant annet lærte om hvor forurenset Londons gater var på grunn av 

hestemøkk før bilen kom. Londons t-banesystem har 150-års jubileum i år - som 

verdens første undergrunnssystem ble det åpnet 9. januar 1863!  

Onsdag 16. oktober 

På turens siste dag stod vi tidlig opp for å besøke Transport for London. Noen av 

oss tok drosje med all bagasjen gjennom London til North Greenwich. Vi fikk 

dermed bekreftet at i London er kollektivtransporten det mest effektive og raskeste 

alternativet for å komme frem! Deltagerne var imidlertid glade for å slippe og ta med 

seg kofferten på undergrunnen i Londons morgenrush. 

Hos Transport for London møtte vi Matt Blanks som er sjef for strategi, 

markedsføring og kommunikasjon og Matthew Hudson som er direktør for 

utvikling og kundetilnærming. Hovedtemaet var billettsystemet i London, og hvordan 

de har gått fra elektronisk billettering med Oystercard, til bruk av vanlige bankkort 

som Visa og Mastercard. 

Transport for London er organisert under Londons borgermester Boris Johnson. 

Selskapet ble opprettet i 2000 og har ansvaret for hele transportsystemet i 

hovedstaden. Dette innebærer busser, t-banen, trikker, veier, trafikklys, båter, 
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Victoria busstasjon, køprising, drosjer, universell utforming, sykling og gange. Noen 

av disse ansvarsområdene er organisert i ulike datterselskaper2. 

Oystercard ble lansert i 2003, og har vært en suksess. I dag bruker 85 prosent av de 

reisende Oystercard og det skjer 13,8 millioner transaksjoner per dag. Dette har man 

fått til gjennom å gjøre det billigere for kunden å reise med Oystercard enn å betale 

kontant. Muligheten for kontant betaling har man beholdt, men den fases nå sakte ut. 

Grunnen til at man prøver ut ny teknologi og på sikt ønsker å gå bort fra Oystercard, 

er at man ønsker å redusere kostnader som går til innkreving/betaling av billetter og 

annen service. For hvert pund som betales til kollektivtransporten, koster det i dag 14 

pence å samle inn inntekter. Det er et mål om at disse kostnadene skal reduseres til 9 

pence per pund i fremtiden. Dette kan skje nettopp ved at man slipper å stå i kø for å 

fylle penger på Oystercardet, men kan benytte sitt eget bankkort. 

Transport for London har i samarbeid med bankkortindustrien fått på plass en 

løsning med kontaktløse bankkort som man kan bruke likt et Oystercard. Dermed 

slipper man å fylle penger på et kort, men kan bruke det man allerede har. 

Prinsippene er de samme som for Oystercard, avhengig av hvor mange ganger du har 

brukt det per måned vil løsningen som er rimeligst for kunden velges. Reisens 

kostnad avregnes som ordinær transaksjon på eierens konto. I dag kan man benytte 

bankkort på busser, og i løpet av året vil man også kunne bruke det i t-banesystemet.  

Flere sikkerhetshensyn er tatt med bankkortløsningen, blant annet et system som 

varsler om kortet ikke er gyldig eller meldt stjålet. Når det gjelder datalagring må 

bankkorttransaksjonene lagres i ett år, mens dataene for Oystercardet kun lagres i tre 

måneder. Selskapets representanter mente imidlertid at så lenge den lange 

lagringstiden gir fordeler for kunden, vil de fleste synes dette er greit. 

 

                                                 

2 For mer informasjon se: http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/4510.aspx 
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Etter besøket hos Transport for London hoppet vi på banen til London Bridge hvor 

vi byttet til tog på flyplassen. Der fikk vi oppleve hvordan det er når transporten står 

i praksis – på grunn av en vannlekkasje var systemene på flyplassen ute av drift i en 

lang periode, dermed mistet dessverre mange av deltagerne sine korresponderende 

fly og fikk en lengre hjemreise enn planlagt.  

 

Program for turen: 

 

Mandag 14. oktober 

Program hos busselskapet First Group i Southampton med Matthew Callow som er 

“Commercial Manager” i First og Andrew Wilson som er ”Passenger Transport 

Infrastructure & Information Manager” i Hampshire County Council. 

Kl. 8.30   Avreise med buss fra hotellet til First group i Southhampton 

Kl. 10.00 – 10.30   Arrival to be greeted by Matthew Callow, Commercial 

Manager for First and Andrew Wilson, Passenger Transport 

Infrastructure & Information Manager for Hampshire County 

Council. Te & kaffe.  

Kl. 10.30 – 12.00  Presentations from Matthew and Andrew with a chance to ask 

questions  

Kl. 12.00 – 12.30  Travel to Hoeford Depot by coach  

Kl. 12.30 – 13.15  Coach to remain in our depot and change onto BRT vehicle 

to be driven along the bus way with opportunity to stop for 

pictures, ask questions etc. Nick Sutton, Delegate Driving 

Examiner will be your driver. 

Kl. 13.15 – 13.45  Travel by your coach to lunch venue   

Kl. 14.00   Lunsj, med Matthew Callow og Andrew Wilson 

 

Tirsdag 15. oktober 

Besøk hos Brighton & Hove Bus and Coach Company med Pat Stringer som er 

“Business Development Manager” i selskapet og Richard Johnson, som er “Public 

Transport Officer” i Brighton & Hove City Council. 

Kl. 09.30  Pick-up from hotel 
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Kl. 10.00  Presentation at head office, including questions and answer session 

Kl. 12.00  Bus tour of Brighton & Hove 

Kl. 13.00  Lunsj  

Kl. 14.49 Tog til London Victoria og t-bane videre til Tottenham Court Road. 

 

Onsdag 16. oktober 

Besøk hos Transport for London med Matt Blanks som er “Strategy Manager, 

Marketing and Comms” og Matthew Hudson som er “Head of Business 

Development, Customer Experience”. 

Kl. 9.00 – 11.00  Presentasjoner fra Matt Blanks og Matthew Hudson med 

fokus på billettsystemet i London. 

 

Kontaktpersoner 

 

Matthew Callow  

Commercial Manager  

matthew.callow@firstgroup.com 

T 023 8071 4833  

M 07738 754 585  

Pat Stringer 
Business Development Manager 
pat.stringer@buses.co.uk 
 
Richard Johnson 

Public Transport Officer 

Richard.Johnson@brighton-hove.gov.uk 

Tel:  (01273) 292480 

 

Matt Blanks  

| Transformation Strategy | Customer Experience | Transport for London 

mattblanks@tfl.gov.uk 

Tel: 020 3054 2857   
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