
Slik stiller vi krav til 
sikkerhet, miljø og kvalitet

Lars Sandnes, teamleder mobilitetstjenester

Tirsdag 8. juni 2021



Kollektivtrafikkens hensikt
1. Gi mobilitet, slik at innbyggere uten 

biltilgang kan ha et tilbud om å reise til 
prioriterte reisemål. 

2. Redusere utslipp, ved at kollektivtrafikken 
erstatter bilreiser, og ved at 
kollektivtilbudet produseres ved lavest 
mulig utslipp. 

3. Sikre funksjonsdyktige byer og samfunn, 
der kollektivtrafikk er mer effektivt enn 
bilbruk for å unngå kø, og sikre et mer 
attraktivt bymiljø. 

Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet



Antall reiser pr innbygger har økt 
med over 11% i Vestfold og Telemark 
de siste fem årene.

Samtidig har antall rutekilometer pr 
innbygger økt med 2,7% i samme 
periode. 

Antall innbyggere har økt med 2,9%  
i perioden

Årsaken til den positive utviklingen 
er at tilbudet systematisk er styrket i 
markeder med størst potensialet for 
vekst. 
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Tilbudsutvikling



Busskontrakter
K2014 - Vestfold
K2016 - Tønsberg
K2016 - Grenland
K2019 - Telemark
K2020 - Holmestrand
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Krav til sikkerhet



Tett kontraktsoppfølging



Beredskap & IK-HMS



Miljøsatsing



Delta i grupper og 
forum lokalt og 
nasjonalt



Attraktive kollektivløsninger som bidrar 
til økte kollektivandeler og redusert 
bilbruk i byområdene. Økt 
kapasitetsutnyttelse i kollektivtrafikken 
bidrar til reduserte klimautslipp  

For å lykkes i arbeidet med 
bærekraftsmål og verdiskapning 
gjennom grønn omstilling kreves 
samhandling på tvers av geografi, sektor 
og bransje

God tilgang til trygge, lett tilgjengelige og 
bærekraftige transportsystemer til en 
overkommelig pris. Smarte og 
kostnadseffektive kollektivløsninger i 
distriktene

Utvikle innovative og miljøbaserte 
transportløsninger som tilrettelegger for 
effektiv drift og god fremkommelighet for 
persontransport i byområdene

Bærekraftsmål
Kollektiv og mobilitet
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