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Høring, Handlingsplan for kollektivtransport, frist 25. januar 2019 

 

Etter vedtak i fylkesutvalgets sak 97/18, 4. desember 2018, sendes Handlingsplan for kollektivtransport 

2019-2022 på høring. 

 

Regional plan for samferdsel har 7 prioriterte tema om kollektivtransport og mobilitet. Tiltakene i 

Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022 er utarbeidet med bakgrunn i de prioriterte temaene:  

  

 Arealplanlegging som styrker kollektivtransport og -knutepunkt    

 Utvikle et mobilitetstilbud som styrker Opplands attraktivitet   

 Følge opp nasjonale og regionale miljø- og klimamål   

 Tilby gode billett- og informasjonsløsninger for et samlet mobilitetstilbud   

 Styrke kollektivtransporttilbudet der kundegrunnlaget er størst   

 Samle transportressursene i distriktene   

 Skape samhandlingsarenaer for utvikling av mobilitetsløsninger   

  

Temaene i Regional plan for samferdsel er arbeidet fram etter regionenes, kommunens og andre 

aktørers bidrag og innspill i planprosessen.   

  

Tiltakene til det enkelte tema i Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2021 er også formulert med 

hensyn til  

 Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021  

 Samferdselsdepartementet, Handlingsplan for kollektivtransport 2018  

 

Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022 er et verktøy i Oppland fylkeskommune og fagenhet 

Opplandstrafikk sitt arbeid med kollektivtransport og mobilitet i planperioden, der  

 Målet er å utvikle et enkelt, moderne og pålitelig mobilitetstilbud med kunden i sentrum, som 

tar størst mulig hensyn til kvalitet, sikkerhet og miljø 

 Strategiene er å utvikle et mobilitetstilbud som styrker Opplands attraktivitet 
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Kongsvegen 325 

2636 ØYER 

  

 

   

 



 

 

I fylkesutvalgets behandling av saken, etterlyses temaet persontransport med båt og ferje som del av 

transporttilbudet i Oppland. Tiltak knyttet til passasjertransport med båt og ferje skal inngå i endelig 

plan, og høringen omfatter da også forslag til slike tiltak.  

 

Høringsutkastet sendes ut til aktørene beskrevet i handlingspunktet Utarbeide handlingsplan for 

kollektivtransport i Regional plan for samferdsel: Hedmark fylkeskommune, kommuner (i Oppland), 

bussoperatører (som har avtale med Opplandstrafikk), Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens 

vegvesen, Drosjeselskaper (i Oppland), Entur, Reiseliv (destinasjonsselskapene i Oppland).  

 

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Innspill sendes til postmottak@oppland.org med 

referanse 201807584. 
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Forord 
 

Regional plan for samferdsel skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og planlegging og 

følges opp gjennom handlingsprogram. 

Å utarbeide Oppland fylkeskommunes Handlingsprogram for kollektivtransport er gjennomføring av 

den regionale planens handlingspunkt for plantemaet Fra Kollektivtransport til mobilitet. 

Tiltak som beskrives i Handlingsprogram for kollektivtransport følges opp gjennom Oppland 

fylkeskommune, Opplandstrafikk sine innspill til fylkesbudsjettet, og er grunnlag for 

fylkesrådmannens gjennomføringsdokument.  

Regional plan for samferdsel har 7 prioriterte tema om kollektivtransport og mobilitet. 

Handlingsprogram for kollektivtransport 2019-2022 utarbeides med bakgrunn i de prioriterte 

temaene: 

 

1. Arealplanlegging som styrker kollektivtransport og -knutepunkt   

2. Utvikle et mobilitetstilbud som styrker Opplands attraktivitet  

3. Følge opp nasjonale og regionale miljø- og klimamål  

4. Tilby gode billett- og informasjonsløsninger for et samlet mobilitetstilbud  

5. Styrke kollektivtransporttilbudet der kundegrunnlaget er størst  

6. Samle transportressursene i distriktene  

7.  Skape samhandlingsarenaer for utvikling av mobilitetsløsninger   
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Innledning 
«Hovedmålet for Oppland fylkeskommunes 3 regionale planer1 er å få flere innbyggere og utvikle 

flere bærekraftige arbeidsplasser i Oppland. Det er et ambisiøst mål. En aldrende befolkning og 

sentraliseringstrender gjør det krevende å få til vekst i fylket. Det vil kreve attraktivitet både med 

tanke på bosetting og etablering av arbeidsplasser.» 

De regionale planene har 4 gjennomgående perspektiver: 

 Bærekraftig utvikling: Oppland ønsker ei grønn framtid. 
Plantemaet Fra Kollektivtransport til mobilitet tar utgangspunkt i at:  
- Persontransport må skje på en klimavennlig måte, med fokus på gange, sykling og 

kollektivtransport. Fylkeskommunen skal stille krav om miljø- og klimavennlig drivstoff og 
teknologi i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

 Mangfold og integrering: Fylket trenger flere innbyggere og må derfor skape attraktive 
samfunn.  Alle skal sikres like muligheter til å være en del av opplandssamfunnet. 

Plantemaet Fra Kollektivtransport til mobilitet tar utgangspunkt i at:  
- Ordinær kollektivtransport og offentlig tilgjengelig persontransport skal oppleves som effektiv, 

sikker, universelt utformet og tilgjengelig for alle brukergrupper. 

 Forskning, innovasjon, entreprenørskap og livslang læring: Viktig for å skape attraktivitet 
og bærekraftige arbeidsplasser 

Plantemaet Fra Kollektivtransport til mobilitet tar utgangspunkt i at:  
- Fylkeskommunen vil samarbeide med aktuelle aktører av tilgjengelige transportressurser for å 

utvikle et helhetlig, offentlig koordinert persontransporttilbud. Ved etablering av ulike nettverk 
koordineres aktuelle aktørers deltagelse for å gi befolkningen attraktive mobilitetsløsninger. 
Gjennom innovasjon og kompetansebygging bidrar dette til økt verdiskaping. 

 Digitalisering: Den teknologiske utviklingen går raskt, og digitalisering endrer måten folk 
lever, samhandler og kommuniserer på. 

Plantemaet Fra Kollektivtransport til mobilitet tar utgangspunkt i at:  
- Pålitelig, relevant og lett tilgjengelig informasjon er viktig for mobilisten. Et fleksibelt 

persontransporttilbud forutsetter god, oppdatert og tilgjengelig informasjon. Fylkeskommunen 
har en aktiv rolle i oppfølging og bruk av felles digitale plattformer slik at mobilisten får 
informasjon, kan bestille sin reise og betale sine transporttjenester. 

 

Plantemaet Fra kollektivtransport til mobilitet handler om ulike tjenester for persontransport, og 
hvordan de kan høre sammen:  
"Kollektivtransporten er viktig for mobiliteten i, til og fra Oppland. Mobilitet handler om å bevege seg, 
om frihet til å reise dit man vil, om å velge når og hvordan reisen skal være, og om å gjennomføre 
reisen." 
 
"Det er ikke lenger snakk om enten en gående, syklende, bilist, togreisende eller bussreisende, men 
både og. Mobilister benytter mange ulike transportformer. 

Mobilitet handler om friheten til å bevege seg, og velge den transportformen som passer best. Et 
enkelt, moderne og pålitelig mobilitetstilbud med kunden i sentrum, skal ta hensyn til kvalitet, 
sikkerhet og miljø."  

                                                           
1 Opplands regionale planer 

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-planer/
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Bedre samferdsel gir muligheter for Oppland 2 
Hovedmål: Bygge et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling 

til lavutslippssamfunnet. 

Tilgang til høyhastighets bredbånd er en forutsetning for å kunne ta del i den teknologiske fremtida. 

Samfunnet blir i stadig større grad avhengig av formidlingstjenester og ulike typer velferdsteknologi 

som krever slik tilgang. Høyhastighets bredbånd er også viktig for å øke konkurransekraften og 

verdiskapingen både i sentrale strøk og ute i distriktene. 

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til betydelige kutt i klimagassutslipp. En stor andel av 

klimagassutslippene kommer fra transportsektoren, og for å lykkes må transportsektoren prioriteres. 

Samordnet areal og transportplanlegging er viktig for at Oppland skal bli et lavutslippssamfunn, og 

oppnå en bærekraftig utvikling. 

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til grunn at mobiliteten skal opprettholdes, og det må 

derfor utvikles et transportsystem som bidrar til omstilling mot et lavutslippssamfunn. Oppland skal 

bidra til å nå det nasjonale målet om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 i forhold til 

1990. Oppland har selv en målsetting om å være klimanøytral innen 2025. 

Befolkningen i Oppland bor spredt. I store deler av Oppland vil personbilen fortsatt utgjøre en stor 

andel av persontransporten, og det må derfor gjøres prioriteringer for å tilrettelegge klimavennlige 

transportløsninger sett opp mot distriktenes transportbehov. 

Oppland er et stort reiselivsfylke med mange store turistdestinasjoner, severdigheter og attraksjoner. 

Et stort antall deltidsinnbyggere benytter fritidsboliger til arbeid, ferie og fritid. Dette skaper ulike 

transportbehov og gir muligheter til å utvikle og forbedre transport- og mobilitetstilbudet. Det er ikke 

lenger snakk om enten en gående, syklende, bilist, togreisende eller bussreisende, men både og. 

Mobilister benytter mange ulike transportformer. 

Mobilitet handler om friheten til å bevege seg, og velge den transportformen som passer best. Et 

enkelt, moderne og pålitelig mobilitetstilbud med kunden i sentrum, skal ta hensyn til kvalitet, 

sikkerhet og miljø. 

De ulike aktørene må samarbeide om helhetlige løsninger for å utvikle gode mobilitetsløsninger og 

knutepunkter. Dette er avgjørende for å oppnå et koordinert og effektivt kollektivnett av jernbane, 

ekspressbusser og fylkeskommunens egen kollektivtransport. For å opprettholde mobilitet i by og 

land, skal en samordnet areal- og transportplanlegging legges til grunn. 

                                                           
2 Regional plan for samferdsel, redigert utdrag fra kapittel 2, Bedre samferdsel gir muligheter for Oppland 



 

6 
 

Fra kollektivtransport til mobilitet3  
Mål: Utvikle et enkelt, moderne og pålitelig mobilitetstilbud med kunden i sentrum, som tar størst 

mulig hensyn til kvalitet, sikkerhet og miljø. 

For å innfri forventningene til enkel og moderne persontransport, er kollektivtransporten en del av 

løsningen. Kollektivtransporten er viktig for mobiliteten i, til og fra Oppland. Mobilitet handler om å 

bevege seg, om frihet til å reise dit man vil, om å velge når og hvordan reisen skal være, og om å 

gjennomføre reisen. De reisende er mobilister, og persontransporten i Oppland tilpasses mobilistens 

behov. Bil, fly, tog, sykkel, gange, taxi og buss er transportformer i persontransportens reisekjeder. 

Reisen er kort eller lang, og transportformene kombineres og velges. 

Kollektivtransportselskaper bør være mobilitetsselskaper, med mål om å gjøre det enkelt for 

reisende å velge den transportformen og reisekjeden som passer best. 

Et godt mobilitetstilbud kjennetegnes ved lett tilgjengelig og tilrettelagt informasjon, og samarbeid 

mellom ulike aktører om informasjons-, bestillings- og betalingsløsninger på digitale plattformer. En 

velfungerende digital infrastruktur, tilgjengelig for alle overalt hele tiden, er helt avgjørende. Å legge 

til rette for gode digitale løsninger er grunnleggende for at både nye og eksisterende modeller for 

organisert persontransport skal fungere. Aktørenes mulighet til direkte kommunikasjon ved hjelp av 

ulike digitale plattformer bidrar til å sette kunden i sentrum. 

I Oppland er personbilen viktig for effektiv persontransport. En helhetlig løsning for persontransport i 

Oppland inkluderer både bilen og vegen, bussen og knutepunktene, togene og stasjonene, gange og 

sykkel. Mobilitetsløsninger med fokus på den reisendes behov og forventninger gir helhetlige 

løsninger. Å kunne velge å ikke eie egen bil, men ha tilgang til bil når man må, er en form for 

fleksibilitet som oppnås ved samarbeid om mobilitet. Befolkningen, som skal gjøre sine daglige reiser, 

og besøkende, turisten som besøker Oppland, kan planlegge sine reiser til og fra og mellom 

destinasjoner, og ulike transportformer kan velges ut fra behov. 

Fokus på universell utforming i reisekjeden gjør mobilitetstilbudet tilgjengelig for alle brukergrupper, 

og det tas nødvendige hensyn til spesielle behov i en befolkning med økende andel eldre. 

Fylkeskommunens overordnede miljø- og klimamål sikres ved å stille krav til reduserte utslipp, 

uansett transportform. Kravene som stilles skal utformes med utgangspunkt i teknologisk utvikling og 

hva som er hensiktsmessig for å nå miljø- og klimamål, og samtidig tilby transporttjenester som 

ivaretar forventningene til effektiv persontransport. 

Krav til god ressursutnyttelse medfører utvikling av nye forretningsmodeller, der fleksible løsninger 

involverer flere aktører, både private og offentlige. Effektiv ressursutnyttelse, teknologisk utvikling, 

endring i bosetningsmønster og befolkningens krav til mobilitet, fører til endring fra 

kollektivtransport basert på store kjøretøy og fast ruteplan, til persontransportløsninger som gjør det 

mulig å reise når og hvor man vil, også gjennom bruk av autonome kjøretøyer. 

                                                           
3 Regional plan for samferdsel, kapittel 5 
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1. Arealplanlegging som styrker kollektivtransport og -knutepunkt 4 

Et effektivt og framtidsrettet persontransporttilbud krever tiltak for å styrke kollektivtransportens 

konkurranseevne. Fremkommelighetstiltak i byene hvor privatbilen nedprioriteres er både lønnsomt, 

og noen steder en forutsetning, for å lykkes med kollektivtrafikksatsing. 

Gode samferdselsløsninger er viktig for by- og næringsutvikling. God arealplanlegging skaper 

muligheter for effektiv kollektivtransport og god mobilitet. God arealutnytting og fortetting langs 

noen få kollektive transportkorridorer er viktig for å utvikle et mobilitetstilbud som styrker Opplands 

attraktivitet. Fylkeskommunen vil medvirke til samordnet planlegging og arealutvikling som styrker 

utvikling av kollektivtransporten og tar mobilitetshensyn. 

Regional plan for samferdsel må knyttes tett opp mot «Regional plan for attraktive byer og tettsteder 

i Oppland» for å styrke målsettingen om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Utvikling 

av gode og smarte kollektivknutepunkter er avgjørende i et koordinert og effektivt kollektivnett av 

jernbane, ekspressbusser og fylkets egen kollektivtransport. Fylkeskommunen og vertskommunene 

har, sammen med statlige aktører, en viktig rolle for at dette arbeidet skal lykkes. 

Sømløse overganger mellom ulike transportmidler er viktig for mobilisten. Tilrettelegging av 

tilstrekkelige sykkelfasiliteter ved knutepunkt og holdeplasser er nødvendig. Utbygging av 

innfartsparkering er et annet eksempel på infrastrukturtiltak som bygger opp under 

kollektivtransporten. Utvikling av effektive byttepunkt, for sømløs overgang mellom 

transportformene, er viktige utviklingstiltak også utenfor de tettest befolkede områdene. 

Kollektivtransporten gjøres attraktiv ved at det etableres arbeidsplasser og gode servicefunksjoner i 

tilknytning til kollektivknutepunktene. Både offentlige og private aktører har ansvar og interesser i 

utvikling av de største kollektivknutepunktene. Utviklingen gjennomføres i tråd med 

fylkeskommunens strategi for samhandling. 

 “Det skal utarbeides en areal- og transportstrategi (ATS-strategi) for Mjøsbyen som gir bedre 

infrastruktur og et bedre mobilitetstilbud. Ny infrastruktur vil skape en mer integrert bo- og 

arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa, som igjen vil skape ny næringsvirksomhet. En prioritering av 

infrastruktur i Mjøsbyen vil skape et attraktivt næringsliv og gi økt verdiskaping.”5  

                                                           
4 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.1 
5 Felles satsinger for økt attraktivitet 
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Tiltak i planperioden 

1.1 Oppland fylkeskommune er planmyndighet for regionale planer og har veiledningsansvar 
ovenfor kommuner i planlegging etter plan- og bygningsloven. De ulike fagenhetenes 
uttalelser til planforslag baseres på fagenhetens kunnskapsgrunnlag. Fagenhet 
Opplandstrafikk Prinsipper for kollektivtrafikkvennlig planlegging og arealbruk legges til 
grunn i dette arbeidet, der blant annet utvikling av holdeplasser, knutepunkt og annen 
nødvendig infrastruktur er sentralt. 
 

a) Fagenhet Opplandstrafikk skal gjøre Prinsipper for kollektivtrafikkvennlig planlegging 

og arealbruk tilgjengelig som kunnskapsgrunnlag. 

 
1.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal jobbe for at bussene skal prioriteres i by-gatene. 

Lyskryssprioritering, skilting og skiltvedtak er eksempel på aktuelle tiltak. 
 
a) Følge Statens vegvesens utredning av muligheter for bedre løsninger for 

bussframkommelighet i kryss, handling 6.6 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan 

for kollektivtransport 2018 

 

1.3 Fagenhet Opplandstrafikk skal delta i arbeidet med felles areal- og transportstrategi for 

Mjøsregionen. 

 

a) Følge opp utvikling av linjenett, med fokus på effektive traséer og forlengelser til 

omliggende distrikter, samt takting av kollektivtransporttilbudet. 

 

  

file://///oppland.org/OFK/Felles/Sentraladministrasjon/Opplandstrafikk/15%20-%20Infrastruktur%20-%20veg%20skysstasjoner%20og%20holdeplasser/1509%20-%20Høringssaker/Annet/Opplandstrafikk%20prinsipper%20for%20kollektivtrafikkvennlig%20arealbruksutvikling%20og%20effektive%20linjenett.docx
file://///oppland.org/OFK/Felles/Sentraladministrasjon/Opplandstrafikk/15%20-%20Infrastruktur%20-%20veg%20skysstasjoner%20og%20holdeplasser/1509%20-%20Høringssaker/Annet/Opplandstrafikk%20prinsipper%20for%20kollektivtrafikkvennlig%20arealbruksutvikling%20og%20effektive%20linjenett.docx
file://///oppland.org/OFK/Felles/Sentraladministrasjon/Opplandstrafikk/15%20-%20Infrastruktur%20-%20veg%20skysstasjoner%20og%20holdeplasser/1509%20-%20Høringssaker/Annet/Opplandstrafikk%20prinsipper%20for%20kollektivtrafikkvennlig%20arealbruksutvikling%20og%20effektive%20linjenett.docx
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
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2. Utvikle et mobilitetstilbud som styrker Opplands attraktivitet6  

Ordinær kollektivtransport og offentlig tilgjengelig persontransport skal oppleves som effektiv, 

sikker, universelt utformet og tilgjengelig for alle brukergrupper. Mobilisten er opptatt av den 

samlede opplevelsen av reisen. Reiseinformasjon og transportmidler skal holde høy standard, og 

reisekjeden skal framstå som en helhet. 

Fylkeskommunen skal utvikle fleksible og helhetlige mobilitetsløsninger, som skal ivareta både 

arbeids-, skole-, handle-, hente- og fritidsreiser. Det må etableres nettverk som kan samordne 

transporttilbudet og utnytte tilgjengelig transportkapasitet. Det organiserte persontransporttilbudet 

bidrar til at det er enkelt og attraktivt å bo i Oppland, produsere i Oppland og besøke Oppland. 

Kollektivtransporten skal ivareta forbindelser mellom nord/sør og øst/vest i fylket, og mellom 

Oppland og nabofylkene. Samarbeid med nasjonale aktører og kollektivselskap i tilgrensende fylker 

er viktig for sømløse mobilitetsløsninger. 

Transportformer som "lånebil", sykkel og gange, bygger opp om kollektivtransporttilbudet, og utgjør 

Opplands mobilitetstilbud. Fylkeskommunens kollektivtransporttilbud er en del av den helhetlige 

mobilitetsløsningen, og befolkningen tilbys effektiv og moderne persontransport. Gange og sykling, i 

kombinasjon med kollektivtransport, er naturlige og attraktive løsninger for persontransport i 

tettbygde områder. 

Det skal legges til rette for at flere aktører kan levere mobilitetstjenester. Varianter av 

bestillingstransport og andre former for småskala persontransport skal, sammen med det ordinære 

kollektivtransporttilbudet, sikre at de reisende i distriktene opplever fleksibilitet rundt reisetidspunkt, 

reisemåte og reiserute. Fylkeskommunen har en aktiv rolle i utvikling og koordinering av et slikt 

persontransporttilbud. Informasjon om tjenestene, bestilling og betaling skal være mulig i ett og 

samme system. 

“Mobilitet handler om å bevege seg, om frihet til å reise dit man vil, om å velge når og hvordan reisen 

skal være, og om å gjennomføre reisen.”7   

                                                           
6 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.2 
7 Felles satsing for økt attraktivitet 
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Tiltak i planperioden  

2.1 Universell utforming og tilgjengelighet for alle brukergrupper skal legges til grunn i 

Opplandstrafikk sitt kollektivtransporttilbud, slik at fylkeskommunens målsetting i  Innlandet 

universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland følges opp.    

a) Følge opp assistansetjenesten for busspassasjerer ved Lillehammer skysstasjon med 

bakgrunn i handling 7.5 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 

2018, der samordning av assistanseordninger for passasjerer skal vurderes. 

2.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal delta i prosjekter som underbygger nullvekstmålet, 

persontransportveksten i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Eksempel på slike prosjekt kan være samarbeid om by-sykkelordninger og registrering av 

ganglenker (snarveger) til holdeplass. 

 a) Følge opp utvikling av knutepunkt og holdeplasser. Dette omfatter holdeplassutrustning 

som belysning, leskur og informasjonsløsninger. 

2.3  Oppland fylkeskommune og fagenhet Opplandstrafikk skal sammen med 

Jernbanedirektoratet legge til rette for et helhetlig og sømløst kollektivtilbud, slik dette er 

beskrevet i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 Handling 

2.3 og 3.3 

2.4 Fagenhet Opplandstrafikk skal arbeide aktivt med operatører og reisende for økt 

trafikksikkerhet. 

 a) Arbeide aktivt med operatører og reisende for økt bruk av setebelter 

2.5  Fagenhet Opplandstrafikk skal markedsføre eget kollektivtransporttilbud ved gjennomføring 

av kampanjer, med kunden i sentrum. 

  

https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12&FilId=3996
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12&FilId=3996
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
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3. Følge opp nasjonale og regionale miljø- og klimamål8 

Fylkeskommunen er forpliktet til, gjennom nasjonale og internasjonale avtaler og egne målsettinger, 

å sørge for at nødvendige miljø- og klimahensyn blir tatt ved kjøp av varer og tjenester. Gjennom 

krav om miljø- og klimavennlig teknologi og energibærere i anskaffelsesprosessene skal 

fylkeskommunen sikre at persontransporten i Oppland bidrar til redusert klimaavtrykk og redusert 

lokal miljøbelastning, jfr. fylkeskommunens «Plan for kjøp av rutegående transporttjenester 2017-

2025». 

Lavere personbilandel til fordel for grønne mobilitetsløsninger som kollektivtransport, gange og 

sykling gir redusert klimabelastning. Ved å legge til rette for at befolkningen velger grønne 

mobilitetsløsninger, fordi det gir det beste reisetilbudet, bidrar Oppland fylkeskommune til en 

bærekraftig utvikling. 

“Transport står for over 40 prosent av klimagassutslippene i fylket. Transporten må skje på en mer 

klimavennlig måte. Dette kan skje gjennom gang-/sykkel- og kollektivtransport, men også gjennom å 

ta i bruk miljøvennlig drivstoff. Her kan fylkeskommunen bli ledende gjennom å stille krav, blant 

annet i forbindelse med offentlige anskaffelser.”9 

Tiltak i planperioden 

3.1 Oppland fylkeskommune skal stille krav til klima og miljø i sine anskaffelser. Plan for kjøp av 
rutegående transporttjenester 2017-2025 legges til grunn når fagenhet Opplandstrafikk 
gjennomfører anskaffelser.  

a) Fagenhet Opplandstrafikk skal gjennomføre et 2-årig prøveprosjekt elbuss i Lillehammer. 

 

b) Fagenhet Opplandstrafikk skal forberede og gjennomføre anbud for Lillehammer-regionen 

med bakgrunn i et oppdatert kunnskapsgrunnlag 

 

c) Skal gjennomføre forprosjekt med sikte på søknad i ENOVA-program for etablering av 

hydrogeninfrastruktur og hydrogen-kjøretøyflåte i samarbeid med Gjøvik kommune 

 

d) Følge utviklingen av lav – og nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, handling 11.2 i 

Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

 

e) Vurdere Enovas program ved innkjøp av transporttjenester, slik det beskrives i handling 

11.3 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

 

                                                           
8 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.3 
9 Felles satsinger for økt attraktivitet 

https://www.opplandstrafikk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1894&FilId=4282
https://www.opplandstrafikk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1894&FilId=4282
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
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 f) Samferdselsdepartementets plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, 

handling 11.1 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 blir en 

del av fagenhet Opplandstrafikk sitt kunnskapsgrunnlag.  

3.2 Oppland fylkeskommune utarbeider klimaregnskap for fylkeskommunens virksomhet og for 
hele Opplandssamfunnet. Fagenhet Opplandstrafikk utarbeider eget årlige klimaregnskap i 
forbindelse med enhetens årsrapportering. 

 a) Øke kunnskapen om klimagassutslipp pr passasjerkilometer, slik handling 9.5 beskriver 
dette i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018  

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
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4. Tilby gode billett- og informasjonsløsninger for et samlet 

mobilitetstilbud10  

Pålitelig, relevant og lett tilgjengelig informasjon er viktig for mobilisten. Et fleksibelt 

persontransporttilbud forutsetter god, oppdatert og tilgjengelig informasjon. Fylkeskommunen har 

en aktiv rolle i oppfølging og bruk av felles digitale plattformer slik at mobilisten får informasjon, kan 

bestille sin reise og betale sine transporttjenester. 

Bruk av ITS (Intelligente Transport Systemer) og informasjon som kan hentes fra reise- og trafikkdata, 

bidrar til effektive mobilitetsløsninger. Både trafikkstyring, flåtestyring, sanntidsinformasjon og 

relevant bruk av statistikk er viktige virkemiddel for effektiv drift og utnyttelse av ressursene i 

transportsystemet. 

“Gode digitale løsninger er viktig innenfor svært mange felt. Det er grunnleggende for at både nye og 

eksisterende modeller for organisert persontransport skal fungere.” 

Tiltak i planperioden 

4.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal bidra til at helhetlige reisekjeder markedsføres og synliggjøres 

sammen med eget kollektivtransporttilbud. Håndbok for nasjonale rutedata, N801 og 

Håndbok V821: Elektronisk billettering legges til grunn i dette arbeidet. 

a) Skal benytte den nasjonale reiseplanleggeren Entur i sine tjenester, der reiseplanlegging 

(ruteinformasjon), salg av billetter og sanntidsinformasjon   inngår. 

b) Skal delta i arbeidet med utvikling av nasjonale standarder og tjenester knyttet til 

reiseplanlegging og billettering, slik dette beskrives i handling 10.1 og 10.2 i 

Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

c) Skal vurdere kontantfri (kontobasert billettering) betaling på bybuss. Dette beskrives også  

i handling 6.7 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

4.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal bruke statistikk og sanntidsinfo for kvalitetssikring og utvikling 

av kollektivtransporttjenestene, og søke samarbeid med andre fylkeskommuner om tekniske 

løsninger der automatisk trafikkontroll (ATC) inngår. 

a) Skal følge arbeidet med tilrettelegging for integrert informasjon til den reisende, slik dette 

beskrives i handling 10.3 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 

2018 

 

  

                                                           
10 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.4 

https://www.vegvesen.no/_attachment/468439/binary/1156749
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/jernbanesektoren/handboker/handboker-for-samlet-kollektiv/handbok-821-elektronisk-billettering/
https://en-tur.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
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5. Styrke kollektivtransporttilbudet der kundegrunnlaget er størst11  

For å øke kollektivtransportens andel av persontransporten, utvikles et sømløst og effektivt 

kollektivtransporttilbud der kundegrunnlaget er størst. Kollektivtransporten er bærebjelken i 

mobilitetstilbudet. I områder med størst kundegrunnlag skal hyppige avganger, kort reisetid og 

effektive byttepunkt vektlegges. I samarbeid med Hedmark skal kollektivtilbudet rundt Mjøsa styrkes 

for å skape en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Rask og forutsigbar fremkommelighet øker kollektivtransportens konkurranseevne. 

Befolkningsutvikling og endringer i bosettingsmønster har stor betydning for kollektivtransportens 

markedsgrunnlag. Utbygging innenfor eksisterende infrastruktur bidrar til å utvikle et enkelt, 

moderne og pålitelig kollektivtransporttilbud. 

Tiltak i planperioden 
5.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal jobbe for bybusser med hyppigere avganger og kortere 

reisetid, med bakgrunn i rute- og markedsanalyser 

 

5.2 Fagenhet Opplandstrafikk ha fokus på et overordnet stamnett med effektive knutepunkt, der 

togtilbudet sees i sammenheng med øvrig kollektivtransporttilbud, slik dette beskrives  i 

handling 2.3 og 6.4 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

 

 

  

                                                           
11 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.5 

https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf
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6. Samle transportressursene i distriktene12  

Et godt mobilitetstilbud i distriktene, der kundegrunnlaget for ordinær kollektivtransport er 

begrenset, utvikles ved samarbeid mellom leverandører av ulike transporttjenester med 

utgangspunkt i fylkeskommunens egen kollektivtransport for skoleelever. Fylkeskommunen 

vektlegger sikker og trygg kollektivtransport for skoleelever. Skolestruktur, og start- og sluttid på 

skolene, legger føringer for kollektivtransporttilbudet. Det er nødvendig å supplere tilbudet med 

andre fleksible tjenester for å ivareta alle brukergrupper. Rammebetingelser, som underbygger gode 

transport- og forretningsmodeller, må utvikles for å utnytte potensialet i relevant transportkapasitet. 

Distriktenes mobilitetstilbud er viktig for å understøtte reiseliv og øvrig næringsliv. Deltagelse fra 

lokal transportvirksomhet er viktig for å øke verdiskapingen i distriktene. Fylkeskommunen vil 

arbeide for å gjøre lukket persontransport til en del av mobilitetstilbudet. Samarbeid med 

helsesektoren, kommunene og reiselivet er eksempler på lukket persontransport som kan åpnes og 

gjøres tilgjengelige for allmenheten. Transporttilbudet tilpasses ulike brukergrupper, ut fra 

samfunnsøkonomiske hensyn, samarbeidsform og næringsinteresser. 

Tiltak i planperioden 

6.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal samarbeide med næringsliv og andre aktører i regionene for å 

kartlegge relevante transporttjenester. Aktuelle samarbeidspartnere er helseforetak, 

kommuner, reiselivsbedrifter, og jernbane, og oppfordre aktørene til deltagelse i utforming 

av felles tjenestetilbud. 

6.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal samarbeid med andre fylkeskommuner i 

Kollektivtrafikkforeningens distriktsforum for kunnskap og muligheter for et godt 

mobilitetstilbud i distriktene.   

 

 

 

  

                                                           
12 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.6 
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7. Skape samhandlingsarenaer for utvikling av mobilitetsløsninger13  

Gode mobilitetsløsninger i Oppland er sammenhengende reisekjeder med gode og effektive 

byttepunkt tilgjengelig for alle. Reisekjeder med ulike transportformer krever at aktørene involveres 

og samarbeid etableres, og fylkeskommunen har en viktig rolle i organiseringen av dette arbeidet i 

ulike nettverk. 

Fylkeskommunen vil samarbeide med aktuelle aktører av tilgjengelige transportressurser for å utvikle 

et helhetlig, offentlig koordinert persontransporttilbud. Ved etablering av ulike nettverk koordineres 

aktuelle aktørers deltagelse for å gi befolkningen attraktive mobilitetsløsninger. Gjennom innovasjon 

og kompetansebygging bidrar dette til økt verdiskaping. 

Tiltak i planperioden  
7.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal delta i ulik fora for koordinert persontransporttilbud 

 

a) Delta i Statens vegvesen og Jernbanedirketoratets håndbokarbeid 

 

b) Delta i Østlandssamarbeidets billetteringsgruppe 

 

c) Delta i NUT, Fylkeskommunenes Trapeze Forum for ruteplan og skyssweb 

 

d) Delta i «Q-Tips», Fylkeskommunenes FARA Brukerforum for billetteringssystemer 

 

e) Delta i Kollektivtrafikkforeningens Mobilitets- og markedskomite. 

 

7.2 Oppland fylkeskommune og fagenhet Opplandstrafikk skal delta i regionale fora der 

kollektivtrafikk og mobilitetsløsninger er tema. 

 

a) Delta i InnlandsGIS brukerforum, for geografiske informasjonssystem 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 Regional plan for samferdsel, kapittel 5.7 
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Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022, Tiltak i planperioden 

pr 2019, oppsummert 
 Tiltak i planperioden 

1.1 Oppland fylkeskommune er planmyndighet for regionale planer og har veiledningsansvar ovenfor kommuner i planlegging etter plan- og bygningsloven. De ulike 
fagenhetenes uttalelser til planforslag baseres på fagenhetens kunnskapsgrunnlag. Fagenhet Opplandstrafikk Prinsipper for kollektivtrafikkvennlig planlegging og 
arealbruk legges til grunn i dette arbeidet, der blant annet utvikling av holdeplasser, knutepunkt og annen nødvendig infrastruktur er sentralt. 

 a) Fagenhet Opplandstrafikk skal gjøre Prinsipper for kollektivtrafikkvennlig planlegging og arealbruk tilgjengelig som kunnskapsgrunnlag. 

1.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal jobbe for at bussene skal prioriteres i by-gatene. Lyskryssprioritering, skilting og skiltvedtak er eksempel på aktuelle tiltak. 

 a) Følge Statens vegvesens utredning av muligheter for bedre løsninger for bussframkommelighet i kryss, handling 6.6 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for 
kollektivtransport 2018 

1.3 Fagenhet Opplandstrafikk skal delta i arbeidet med felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen. 

 b) Følge opp utvikling av linjenett, med fokus på effektive traséer og forlengelser til omliggende distrikter, samt takting av kollektivtransporttilbudet. 

2.1 Universell utforming og tilgjengelighet for alle brukergrupper skal legges til grunn i Opplandstrafikk sitt kollektivtransporttilbud, slik at fylkeskommunens målsetting i  
Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland følges opp.    

 a) Følge opp assistansetjenesten for busspassasjerer ved Lillehammer skysstasjon med bakgrunn i handling 7.5 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for 
kollektivtransport 2018, der samordning av assistanseordninger for passasjerer skal vurderes. 

2.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal delta i prosjekter som underbygger nullvekstmålet, persontransportveksten i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. Eksempel på slike prosjekt kan være samarbeid om by-sykkelordninger og registrering av ganglenker (snarveger) til holdeplass. 

  a) Følge opp utvikling av knutepunkt og holdeplasser. Dette omfatter holdeplassutrustning som belysning, leskur og informasjonsløsninger. 

2.3 Oppland fylkeskommune og fagenhet Opplandstrafikk skal sammen med Jernbanedirektoratet legge til rette for et helhetlig og sømløst kollektivtilbud, slik dette er 
beskrevet i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 Handling 2.3 og 3.3 

2.4 Fagenhet Opplandstrafikk skal arbeide aktivt med operatører og reisende for økt trafikksikkerhet. 

 
a) Arbeide aktivt med operatører og reisende for økt bruk av setebelter 

2.5 Fagenhet Opplandstrafikk skal markedsføring eget kollektivtransporttilbud ved gjennomføring av kampanjer, med kunden i sentrum. 

3.1 Oppland fylkeskommune skal stille krav til klima og miljø i sine anskaffelser. Plan for kjøp av rutegående transporttjenester 2017-2025 legges til grunn når fagenhet 
Opplandstrafikk gjennomfører anskaffelser. 

 a) Fagenhet Opplandstrafikk skal gjennomføre et 2-årig prøveprosjekt elbuss i Lillehammer. 

 c) Skal gjennomføre forprosjekt med sikte på søknad i ENOVA-program for etablering av hydrogeninfrastruktur og hydrogen-kjøretøyflåte i samarbeid med Gjøvik 
kommune 

 d) Følge utviklingen av lav – og nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, handling 11.2 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

 e) Vurdere Enovas programtilbud ved innkjøp av transporttjenester, slik det beskrives i handling 11.3 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for 
kollektivtransport 2018 

 f) Samferdselsdepartementets plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, handling 11.1 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for 
kollektivtransport 2018 blir en del av fagenhet Opplandstrafikk sitt kunnskapsgrunnlag.  

3.2 Oppland fylkeskommune utarbeider klimaregnskap for fylkeskommunens virksomhet og for hele Opplandssamfunnet. Fagenhet Opplandstrafikk utarbeider eget årlige 
klimaregnskap i forbindelse med enhetens årsrapportering. 

 a) Øke kunnskapen om klimagassutslipp pr passasjerkilometer, slik handling 9.5 beskriver dette i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 
2018 

4.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal bidra til at helhetlige reisekjeder markedsføres og synliggjøres sammen med eget kollektivtransporttilbud. Håndbok for nasjonale 
rutedata, N801 legges til grunn i dette arbeidet. 

 a) Skal benytte den nasjonale reiseplanleggeren Entur i sine tjenester, der reiseplanlegging (ruteinformasjon), salg av billetter og sanntidsinformasjon   inngår. 

 b) Skal delta i arbeidet med utvikling av nasjonale standarder og tjenester knyttet til reiseplanlegging og billettering, slik dette beskrives i handling 10.1 og 10.2 i 
Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

 c) Skal vurdere kontantfri (kontobasert billettering) betaling på bybuss. Dette beskrives også  i handling 6.7 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for 
kollektivtransport 2018 

4.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal bruke statistikk og sanntidsinfo for kvalitetssikring og utvikling av kollektivtransporttjenestene, og søke samarbeid med andre 
fylkeskommuner om tekniske løsninger der automatisk trafikkontroll (ATC) inngår. 

 a) Skal følge arbeidet med tilrettelegging for integrert informasjon til den reisende, slik dette beskrives i handling 10.3 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for 
kollektivtransport 2018 

5.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal jobbe for bybusser med hyppigere avganger og kortere reisetid, med bakgrunn i rute- og markedsanalyser. 

5.2 Fagenhet Opplandstrafikk ha fokus på et overordnet stamnett med effektive knutepunkt, der togtilbudet sees i sammenheng med øvrig kollektivtransporttilbud, slik 
dette beskrives  i handling 2.3 og 6.4 i Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport 2018 

6.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal samarbeide med næringsliv og andre aktører i regionene for å kartlegge relevante transporttjenester. Aktuelle samarbeidspartnere er 
helseforetak, kommuner, reiselivsbedrifter, og jernbane, og oppfordre aktørene til deltagelse i utforming av felles tjenestetilbud. 

6.2 Fagenhet Opplandstrafikk skal samarbeid med andre fylkeskommuner i Kollektivtrafikkforeningens distriktsforum for kunnskap og muligheter for et godt 
mobilitetstilbud i distriktene.  

7.1 Fagenhet Opplandstrafikk skal delta i ulik fora for koordinert persontransporttilbud. 

 f) Delta i Statens vegvesen og Jernbanedirketoratets håndbokarbeid 

 g) Delta i Østlandssamarbeidets billetteringsgruppe 

 h) Delta i NUT, Fylkeskommunenes Trapeze Forum for ruteplan og skyssweb 

 i) Delta i «Q-Tips», Fylkeskommunenes FARA Brukerforum for billetteringssystemer 

 j) Delta i Kollektivtrafikkforeningens Mobilitets- og markedskomite 

7.2 Oppland fylkeskommune og fagenhet Opplandstrafikk skal delta i regionale fora der kollektivtrafikk og mobilitetsløsninger er tema. 

 a) Delta i InnlandsGIS brukerforum, for geografiske informasjonssystem 
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