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Merkevaren Innlandstrafikk
• www.innlandstrafikk.no
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Noen tall…
• 605 busser
• 1400 sjåfører
• 21 millioner rutekilometer
• 8 bruttokontrakter

• 3 leverandører
• 5 nettokontrakter
• 5684 markerte holdeplasser



Flere tall…
• 264 skoler

• 16750 elever grunnskole
• 7890 elever videregående skole

• Skolereiser
• 36200 pr. dag
• 9 millioner i året

• 450 drosjer/turbiler daglig
• Ca. 1100 sjåfører

• Ordinære reisende
• 17500 pr. dag
• 6,3 millioner i året
• 13,6 % vekst fra 2015-2019



Kundesenter i Folldal
• Åpningstider fra 7-21
• 19 ansatte
• Ruteopplysning
• Årlige henvendelser

• 40 000 telefon
• 8 000 hendelser
• 6 000 Facebook





Fra «Ringer» til «Streker» prosessen bak
BYBUSSNETT 
HAMAR 
2015



Hvem var vi
Vi satte ned et prosjekt i 2016 med mål om å lagge frem nytt tilbud i forbindelse med utlegging av anbud i 2019.

• Gruppen besto i utgangspunktet av 4 personer. Alle fra daværende Hedmark Trafikk.
• 1 Ruteplanlegger som hadde planlagt dette tidligere og hadde historikken
• 1 Ruteplanlegger som hadde tatt over området og hadde «nye» ideer
• 1 person hentet fra markedsavdelingen
• 1 person hentet fra ansvaret for skoleskyss.
• Vi brukte flere dager på å reise på alle våre linjer i regionen for å se og føle hvordan de fungerte. Dette var dagsturer planlagt med overganger 

og målet var å komme tilbake til utgangspunktet i løpet av dagen

• Senere i prosessen hentet vi inn ekstern prosjektleder fra Strategisk ruteplan.                                              
Vi følte at det trengtes noen til å samle trådene og hjelpe oss med å t avgjørelser.

• Vi dro med oss masse historikk fra tidligere endringer. Både de som funket og de som ikke funket.
• Vi har endret avgangstider før og etter klokken 12 tilpasset togavganger. Til før 12 og fra etter.
• Vi har kjørt annenhver avgang i sirkler motsatt vei slik at alle skal ha «kortest» mulig vei
• Vi har kjørt «rush avganger» morgen og ettermiddag med nedtrekk midt på dagen.
• Vi har «tettet» hullet på rushtidsavganger midt på dagen
• Vi har innført samme tabell hele året( tidligere halverte vi tilbudet i skolens sommerferie)
• Vi har slått sammen flere linjer til en sammenhengende linje.
• Vi har spredd avganger fra at alle takter samtidig inn og ut fra knutepunkt til å dele avgangene slik at der bussene kjører samme strekning har 

fått høyere frekvens.
• Vi har testet ut egne tilbud deler av året som for eksempel «sommerbuss»

Dette er bare noe av det vi fra tidlig 2000 tallet har forsøkt og dratt med oss erfaringer fra.



Litt om bakgrunn 
1.Markedsanalyser er utgangspunkt for 

tilbudsutviklingen 
2.Dagens tilbud har forbedringspotensial 
3.Prinsipper for utvikling av kollektivtilbudet
4.Anbefalt nytt rutetilbud med vurderingskriterier, 

markedsmessige og økonomiske konsekvenser
5.Behov for ny infrastruktur 



Utgangspunktet



Befolknings og 
Arbeidsplasskonsentrasjoner



Påstigninger per holdeplass

Vi har tatt ut ÅDT tall for å finne pendlerstrømmer
Hvor er det kundene skal og hvor kommer de fra 



Prinsipper for tilbudsutvikling
• Vi vet mye om hva som fungerer, og hvilken effekt som kan 

forventes for ulike tiltak. 
• Prinsippene for tilbudsutvikling bygger på en lang rekke 

analyser av tiltak-nytte og empiri. 
• Fagteoretisk grunnlag bl.a.  

− HiTrans 2005
− Prinsipper for linjenettet, Ruterrapport 2011:17 
− 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransporten i 

distriktene, Samferdselsdepartementet 2015
• Vi har sett til blant annet Bodø og prinsippene der.



Markedsvekst mot 2040
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Innbyggere 2017 Forventet vekst 2040 Vi opererer i et vekstmarked:
Antall innbyggere forventes å passere 
100.000 innen 2030, fra 91.500 i dag. 
Størst prosentvis og absolutt vekst kan 
forvente i Hamar kommune. 
Lavest vekst forventes i Løten kommune, 
både i % og absolutte tall. 

Kilde: 
SSB prognose pr Q4 2016.



Dialog og forankring i Regionen

Vi hadde møter med kommunene der de fikk komme med sine 
innspill. Vi satte fokus på en forankring mellom kommunale planer og 
nytt rutetilbud i en langsiktig felles strategi.

Vi hadde nye møter for å legge frem forslaget til tilbud.

Prosess og dialog med regionråd
og kommunene:
Hamar, Stange, Ringsaker og Løten



Veien til nytt rutetilbud begynte med penn og papir

En rekke alternativer har blitt 
vurdert og kostnadsberegnet. 

Vi begynte med å tegne dagens 
rutenett og tegnet alle våre 
forslag.

Noe var vi enige og andre 
alternativer måtte diskuteres

Vi tegnet også sammen det 
ultimate tilbudet, mente vi, men 
var det egentlig det ultimate?



Hvor kommer markedsveksten 2020-2030
Kollektivtilbudet bygger opp under - og forsterker -
ønsket byutvikling. 

Større endringer i markedsgrunnlaget krever årvåkenhet 
og vurdering av om rutetilbudet bør justeres for å møte 
nye kundebehov. 

Systematisk påvirkningsarbeid overfor kommunene er 
viktig  bidra til at veksten kommer på «riktig» ut fra ATP 
og en kollektivtrafikkorientert arealbruksutvikling. 
Busstilbudet bør helst være etablert tidlig ved ny 
utbygging, før folk rekker å tillegge seg nye (bilbaserte) 
reisevaner. 

Kilder til informasjon: 
kommuneplaner,  
Møter/innspill fra kommunene, 
evt. endringer i skolestruktur 

Strekningen Steinerskolen – Arstad er pekt på som en akse for 
boligutbygging (delvis realisert Tokstadtunet). 
Flatby er pekt på. Denne er noe mer problematisk fordi det ikke 
ligger innenfor bybussens influensområde. 
Lundgard bør utvikles slik at boligene ligger i gangavstand til 
Stangevegen/B3. 
I Stange er det pekt på arealer for boligutvikling mot sørøst fra 
sentrum (Dammen). Her begynner gangavstandene til 
knutepunktet å bli lange. 
Åkersvika – avsatt arealer til næring/kontor

Stange kommune



Dagens tilbud har forbedringspotensial



Hamar kommune

• Få nye strukturer som planlegges (bolig). 
• Veksten må tas hovedsakelig via fortetting. 
• Unntak: Ingeberg. 
• Flyplassens framtid (inkl. støysona) 

diskuteres. 
• Arealer for næringsutvikling mange steder 



Ringsaker og Løten
Furnes

Kylstad – begrenset ny utbygging

Stavsberg: Lund, Damhagen mv – omfattende utbygging 2-300 nye enheter 

Kvalfeltet – ny utbygging 50-60 nye enheter 

Nydal, nye områder Nydalsenga, Lykset, Hesthagen – ca 300 nye enheter 

Jessnes (Jessnes mølle, B8 + evt fortettingsprosjekt) – ca 100 nye enheter 

Ringsaker handelspark, Ikea handelspark og Myrvold er klar for utbygging av plasskrevende varehandel.

Brumunddal

Narudvegen, ny utbygging Minka + Slåttsveen – 80-100 nye enheter 

Byflatvegen, begrenset utbygging i Byflaten + nytt område i Børkelia – 70 enheter 

Mausetvegen, pågående utbygging i Øverkvern + (nytt Øverkvernområde) – 100 (+ 200).

Nordåsvegen, utbygging i Frambakklia er foreløpig uavklart, men antar at det innenfor perioden kan komme nye boenheter, ca 50 – 70 nye enheter. 

Furnesvegen – ingen nye områder utover fortetting og bygging innenfor sentrumskjernen.

Strandvegen – Verven – Pardis under utbygging, ny område B28 kommer etterhvert – 125 enheter +?

Brumunddal bo – og aktivitetssenter utvides

Nærings- og handelsområdet Granrudjordet, Pellerviken, Strand vil bli tilrettelagt for utbygging

Mjøstårnet vil bli utbygd i perioden

Rudshøgda har 1700-1800 ansatte fordelt på ca 100 større og mindre bedrifter pr i dag. Tilrettelagt ytterligere 300 daa for næringsvirksomhet, samt at det 
er startet opp planprosess for et nytt område på ca 500 daa.   

Løten kommune

Løten sentrum og Ådalsbruk, Spesielt interessert i et tilbud over Bergum og Ådalsbruk 



Endrede traseer

Fjerner alle ringlinjer, som erstattes av pendellinjer i høy frekvens.  
Flatedekningen tas noe ned, mens frekvensen øker der potensialet er størst.  
Taktet samspill på alle fellesstrekninger; nordover, østover og sørover fra sentrum. 
Ruteopplegg som prioriterer realistiske kjøretider og effektiv bruk av bussene. 



Nytt rutetilbud



Markedsdekning Jønsrudløkka/Aluvegen –
dagens tilbud

B1 
4 avg/t, 
enveis

B2 
4 avg/t, 
enveis

B3 
2 avg/t

B5
2 avg/t, 
enveis

Tungt marked som ikke 
betjenes, eller har lange 
gangavstander til 
holdeplass. 



Markedsdekning – nytt tilbud

B1 
4 avg/t, 
toveis

B3 
4 avg/t, 
t.o.m. 

Volljordet

B5
4 avg/t



Markedsdekning Smeby/Solvang – dagens tilbud

• 200-300 meters radius (luftlinje) 
gir ca 300-400 meters 
gangavstand. 

• Tilsvarer max 5 minutters 
gangavstand, som er et mye 
brukt mål på akseptabel 
gangavstand til holdeplass. 

• God markedsdekning i dag, men 
lav frekvens  (4 avganger pr time i 
sum på 3 linjer). 

B4 
1 avg/t

B5
2 avg/t

B6
1 avg/t



Markedsdekning Smeby/Solvang – nytt tilbud

• Kundene ønsker høy frekvens. 
• Her rendyrkes tilbudet for ha 

ressurser til å styrke frekvensen. 
• Øker fra 4 til 8 avganger pr time 

gjennom området hver vei. 
• 300-400 meters gangavstand 

benyttet. Gjennomsnittskunden 
er villig til å gå noe lenger for å 
komme til en holdeplass hvor 
tilbudet går oftere. 

• Men flatedekningen går noe ned. 
• På sikt jobbe for snuplass lenger 

nord i Stafsbergvegen, i tråd med 
byutviklingen (se stiplet linje).   

B2 
4 avg/t

B4 
2 avg/t

B6
2 avg/t



. BEHOV FOR NY INFRASTRUKTUR
Sanntid. Strategien handler om økt frekvens, og det blir avgjørende at 
sanntidsinformasjonssystemet fungerer, og rulles ut på langt flere holdeplasser. 

Behov for å etablere ny endeholdeplass: 

• Lyngvegen (B2)  Ny snuplass

• Jernbanemuseet (B5) OK. Bruker dagens infrastruktur

Sjekke fasiliteter og evt. tilpasninger for å snu på: 

• Ottestadhallen (B5) Ny snuplass

• Klukstuen (B2) OK

På sikt etablere ny snuplass for å understøtte byutvikling: 

• Klukhagan – Stafsberg (B2) Ny snuplass

• Ingeberg (B4)

Tilrettelegge for toveis buss på strekninger der det tidligere er kjørt 
ringlinje:

• Reetablering og etablering av nye holdeplasser 2 sidig



Nytt tilbud bybuss 



Miljøgevinst i forbindelse med anbud 2020
• Nullutslippbusser

• fra 1.7.2020 på alle 
bybusser kl I i Hamarregionen:

• Totalt 20 elbusser inkludert reservebusser - depotlading
• Resterende materiell kjører på HVO-diesel; reduserer utslipp av CO2 med ca. 70 % sammenlignet med 

konvensjonell diesel

• Klimaeffekt; reduksjon med 1313 CO2-ekv. (tonn/år)
• Dvs en reduksjon på 44,2%
• 75 % reduserte avgassutslipp sammenlignet med 2018

• Euro 6 og elbusser
• Betydelig STØY - reduksjon
• Samtidig økt ruteproduksjon.

• Brukt materiell som oppgraderes
• Busser med «lav kilometerstand» gjenbrukes

• Svanemerket vaskehall – ifølge Miljømerking Norge gir det:
• Reduserte utslipp av tungmetaller med 80-90 % 

(zink, kadmium, bly, olje etc)
• Betydelig redusert vannforbruk - 60-75%



Takk for oss
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