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1.

INNLEDNING

Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har
ansvar for utvikling og markedsføring av kollektivtilbudet i
Hedmark fylke.
Gjeldende tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF (2014–
2017) ble vedtatt i fylkestinget 11. desember 2013. Tiltaksplanen redegjør for prioriteringer i virksomheten.
Hedmark Trafikk er i gang med rullering av tiltaksplanen
for en ny periode 2018 – 2021.
En varslet reduksjon i tilskuddene krever en gjennomgang av virksomheten og en vurdering av virksomhetens
oppgaver og prioriteringer.

Hedmark Trafikk står nå foran å vurdere en effektivisering av sin virksomhet. Dette betyr en vurdering av både hvordan selskapet administreres/ styres (utgifter), revurdere produksjonen (inntekter og utgifter) slik at disse faktorene tilpasses ny økonomisk virkelighet.
Bakgrunnen er varsler om reduserte tilskudd fra fylkeskommunen og redusert mulighet for å
kompensere med statlige forsøksmidler for kollektivtrafikken.
Hensikten med denne rapporten er å gi bidrag til nødvendige vurderinger for å beslutte hvilke
produkter det skal satses på til fylkets befolkning.
Rambøll Norge AS har hatt en dialog med Hedmark Trafikk gjennom deler av 2015 og frem til i
dag. Det er drøftet forskjellige tiltak. Noen av disse tiltakene er allerede igangsatt. Dette ser ut til
å ha hatt en positiv effekt på trafikken med en vekst hittil i år på ca. 10%.
Denne rapporten er skrevet underveis i oppdraget, oppsummerer prosessen og legger noen føringer for ny tiltaksplan som er under utarbeidelse. Tiltaksplanen er styrende for virksomheten i
Hedmark Trafikk.
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2.

ANBEFALING
I den situasjonen Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk nå har kommet i, skal det gjennomføres tiltak for å tilpasse økonomien til nye rammebetingelser. Denne prosessen er allerede
påbegynt og vil fortsette gjennom revidert tiltaksplan.
Tiltak vurderes slik at de passer best mulig i et langsiktig perspektiv i forhold til fylkets utvikling
og politiske prioriteringer. Busstilbudet må også i fremtiden vurderes og tilpasses (samfunnsmessige endringer, politiske signaler og økonomiske forutsetninger), men innenfor en struktur som
kan vare over tid.

2.1

Vurdering av produktområder
På bakgrunn av at noen av busstilbudene i Hedmark er igangsatt ved hjelp av sentrale forsøksordninger (som nå faller bort) og som har vist seg å være meget dyre å opprettholde, er tiden
inne for å endre på de tilbud som gir størst utgift pr. reisende.
KID-Tolga var et slikt tilbud. (Det blir ikke videreført etter sommeren 2015). Det samme kan
også være tilfelle med noen andre bestillingsruter og/ eller Servicelinjer (FLEX).
Bestillingsruter (som i noen områder er omtalt som FLEX) har blitt betraktelig redusert fra og
med sommeren 2015. Dette er en konsekvens av endrede politiske signaler og økonomiske rammebetingelser.
For å vurdere fremtidig produksjon av kollektivtrafikk i Hedmark, bør det settes noen kriterier for
virksomheten. Det bør ikke kun settes krav om en økning i betalende passasjerer, men det bør
vurderes å sette krav til hvilket dekningsbidrag billettinntektene gir i forhold til produksjonskostnaden.

Det foreslås en forenkling til tre produktområder:
a) Et linjebasert nett for by- og regionlinjer.
b) Lovpålagt oppgave som skoleskyss.
c)

Servicelinjer som omfatter alle produkter som ikke er by- og stamlinjer eller lovpålagt skoleskyss. Servicelinjer kan ha forskjellig grunnlag for finansiering.

Produktområdene gjennomgås på neste side
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Linjebaserte by- og regionlinjer
Regionlinjer er ryggraden på lengre distanser der det ikke finnes togtilbud eller tog og buss betjener forskjellige markeder. Dette bør være stive ruter med i utgangspunktet timesfrekvens.
Bylinjer tilbys der det er marked for dette. Frekvens tilpasses, men det bør være stive ruter.
I Hamar bør man ha som mål 10 min frekvens i rush og 30 min frekvens ellers.
Skoleruter
Skoleruter tilpasses behovet i dialog med skolene.
Servicelinjer
Det foreslås at Servicelinjer tilbys med faste traséer med faste avgangstider på faste dager, med
innlagt rom for mindre avstikkere. Rutene kjøres på bestilling. Bestilling bør gjøres til ett felles
telefonnummer/ en felles webportal/ samme app – for hele fylket. Bestilling må skje på forhånd,
etter nærmere beskrevne regler.
Servicelinjer kan igangsettes på bakgrunn av langsiktig avklart finansiering med bidrag fra en eller flere aktører som kan være:
 Hedmark fylkeskommune.
 Kommuner som ønsker rutebasert kollektivtrafikk.
 Privat virksomhet som ønsker rutebasert kollektivtrafikk.
Hedmark Trafikk kan da tilby tjenester med bruk av vognmateriell som har ledig kapasitet.
Målsettingen for trafikken bør være at en tur/ retur til kommunesenter bør avvikles innenfor en
time, med rimelig slakk. Det gjør at samme vogn kan brukes til å dekke minimum to områder etter utført skoletrafikk om morgenen. Retur fra kommunesenter om ettermiddagen kan enten skje
med skolerute eller samme vogn som benyttes om formiddagen.
Kravet om tur/retur innenfor en time vil sette begrensninger på hvilke områder som gis et slikt
tilbud.
Billett kan (for eksempel) bestilles senest to timer før oppsatt rute.
Passasjerer som skal hentes utenom fast trasé, varsles om omtrentlig hentetid på SMS. Det fordrer lokalkunnskap om kjøretider fra planlegger.
Rutene bør som hovedregel trafikkeres med materiell som brukes i skolekjøring morgen og ettermiddag.
Tilbudet gis i tidsrommet mellom skolekjøring morgen og ettermiddag. Hvis man har to hjemkjøringer, småskolen og barneskole høyere trinn/ungdomsskole/VGS, kan retur fra kommunesenter
eventuelt tilbys mellom disse kjøringene.
Dersom kommuner eller privat virksomhet ønsker tilbud i områder ut over det Hedmark trafikk
velger å tilby, forutsetter det langsiktig forpliktelse om medfinansiering. Dette for å sikre langsiktig robusthet i de rutetilbudene som tilbys.
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3.

BAKGRUNN OG UTFORDRING

3.1

Tiltaksplan for Hedmark trafikk (2014 – 2017)

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF (2014–2017) ble
vedtatt i fylkestinget 11. desember 2013. Tiltaksplanen
redegjør for prioriteringer i virksomheten.
Tiltaksplanen ble vedtatt med økonomiplanen for 2014–
2017 som grunnlag. I ny økonomiplan for 2015–2018 er
det lagt inn en reduksjon i tilskuddet fra fylkeskommunen
til Hedmark trafikk.
Det er foreslått en nedtrapping i tilskuddene. Først med
minus 3,0 mill. kroner i 2016. Deretter med minus 2,0
mill. kroner ekstra i hvert av årene 2017 og 2018.
Tiltaksplanen bygger på målsettinger og strategier som er
nedfelt i Regional samferdselsplan 2012 – 2021. Tiltaksplanen er styrende for virksomheten i Hedmark Trafikk.

3.2

Regional samferdselsplan
Regional samferdselsplan sier om kollektivtrafikk:


Etablere direkte forbindelser med buss og tog
mellom regionsentra.



Etablere gode ordninger med bestillingsruter i
distriktene.



Skape sikker og trygg skoleskyss ved å ha sitteplass til alle, sikkerhetsbelter og trygg adkomst til
skole/holdeplass.



Legge til rette for samkjøring og overgang mellom
bil og kollektive transportmidler.



Gjennomføre forenklet takstsystem gjeldende for
buss og bane.



Utvikle ordning for gods på buss



Etablere ladestasjoner for kjøretøy iht. plan for
ladeinfrastruktur i fylket.

Samferdselsplanen har en del konkrete forslag som ikke helt tar opp i seg konkurranseforholdet
mellom persontransport med buss og bruk av privatbil. I arbeidet med å effektivisere busstilbudet i revidert tiltaksplan bør det tas sikte på å realisere Samferdselsplanens forslag kun når det
er forenlig med gjeldende driftsbetingelser for Hedmark Trafikk.
Vurdering av satsingsområder
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3.3

Utfordring
Hedmark Trafikk står nå foran å måtte effektivisere sin administrasjon/ redusere kostnader, revurdere sin produksjon og/ eller endre takster slik at disse faktorene tilpasses ny økonomisk virkelighet.
Bakgrunnen er varsler om reduserte tilskudd fra fylkeskommunen og redusert mulighet for å
kompensere med statlige forsøksmidler for kollektivtrafikken.
Hensikten med denne rapporten er å vurdere hvilke produkter det skal satses på til fylkets befolkning:


Hvor og hvordan bør det satses mere?



Hvilke deler av dagens tilbud bør opprettholdes?



Hvor og hvordan bør det satses mindre?

Utfordringen er:

Å velge en tydelig profil på satsingen ut fra forutsetninger som ligger til grunn for virksomheten og mulighetene som ligger i lokalsamfunnet.

Vurdering av satsingsområder
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4.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

4.1

Befolkningsutvikling i regionene

Størst befolkningsvekst er det i Hamarregionen og dernest i
Sør-Østerdals regionen.
Negativ befolkningsutvikling er mest markert i Fjellregionen,
men Glomdalsregionen også har noe nedgang.
Oversikt over befolkningsveksten i kommunene er vist i kapittel 4.2

For hele landet er det
en befolkningsvekst i
gjennomsnitt på
14,1 %
Hedmark fylke har en
befolkningsvekst i
gjennomsnitt på 3,9 %
Hamarregionen har
sterkest befolkningsvekst og Fjellregionen
har størst nedgang i
befolkningen.

Kilde: Fylkesstatistikk Hedmark 2014
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4.2

Befolkningsutvikling i kommunene

Kommune (Region)

Folketall i 2004

Folketall i 2014

Vekst i % 2000-2014

Kommuner med sterkest vekst i folketall:
Elverum (Sør-Østerdal)
18046
Hamar (Hamar)
26545
Stange (Hamar)
17928
Sør-Odal (Glåmdal)
7349
Ringsaker (Hamar)
31622
Løten (Hamar)
7188

20563
29520
19737
7847
33463
7546

13,9
11,2
10,1
6,8
5,8
5,0

Kommuner med stagnasjon i folketall:
Kongsvinger (Glåmdal)
17349
Åmot (Sør-Østerdal)
4379
Tynset (Fjell)
5373
Nord Odal (Glåmdal)
5089
Alvdal (Fjell)
2417
Eidskog (Glåmdal)
6409

17825
4455
5549
5118
2432
6283

2,7
1,7
1,4
0,8
0,6
-2,4

1883
1345
2699
1631
4948
1658
7544
3783
6621
2013

-16,6
-14,9
-10,4
-10,1
-9,1
-8,5
-7,0
-6,9
-6,3
-6,3

Kommuner med sterkest nedgang i folketall:
Rendalen (Fjell)
2257
Engerdal (Sør-Østerdal)
1580
Stor-Elvdal (Sør-Østerdal)
3012
Folldal (Fjell)
1814
Grue (Glåmdal)
5442
Tolga/ Fjell
1812
Åsnes (Glåmdal)
8112
Våler (Glåmdal)
4036
Trysil (Sør-Østerdal)
7069
Os (Fjell)
2148
Kilde: Fylkesstatistikk Hedmark 2014
Kommentarer til tabellen:


Elverum kommune i Sør-Østerdalsregionen har sterkest befolkningsvekst (tilsvarende gjennomsnittet for hele landet).



Alle kommunene i Hamarregionen er blant kommunene med sterkest befolkningsvekst.



Kommuner med sterkest nedgang i befolkningen kommer fra Fjellregionen, Sør-Østerdalsregionen og Glomdalsregionen.
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4.3

Befolkningstetthet

Kilde:
Fylkesstatistikk
Hedmark 2014

Befolkningstettheten er
høyest i den
søndre delen
av Hedmark
fylke

God befolkningstetthet kombinert med god vekst i befolkningen gir best mulighet for betjening
med kollektive trafikkløsninger.

Befolkningstetthet er avgjørende som grunnlag for effektiv drift av kollektiv busstransport:




Der folk bor spredt blir kollektive løsninger fort dyre eller lite attraktive (lav frekvens
og/ eller langt til holdeplass). Dette fordi mulige tilbud (innenfor økonomiske rammer)
og innbyggernes reisebehov ikke vil stå i et akseptabelt forhold til hverandre.
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5.

MÅL OG ØKONOMI

5.1

Virksomhetsmål fra Tiltaksplanen
Virksomhetsmålene er sammen med økonomiske forutsetninger for drift av kollektivtrafikk fundamentet for virksomheten til Hedmark Trafikk.
Nedenfor kommenteres de tre delene av virksomhetsmålet (Tiltaksplan 2014-2017) og alle delmålene samlet:
1.

Sørge for effektive kollektivløsninger bygd på gode transportløsninger for næringsliv,
kollektivreisende, gående og syklende for å bidra til robuste bo- og
arbeidsmarkedsregioner.

2.

Øke kollektiv transportandel på strekninger der privat biltrafikk og kollektivtransport
konkurerer.

3.

I 2012 og 2013 har målsettingen vært å øke antall betalende reisende med minst 3 prosent.

Første ledd tar opp at hensikten med kollektivtransporten er å bidra til robuste bo- og arbeidsmarkedregioner. Her vektlegges samordnet areal- og transportplanlegging.
Kommentar:
 For at kollektivtransport skal ha en god effekt på bo- og arbeidsmarked må tilbudet være varig over tid og de enkelte ordningene/ traseene må også være stabile/ forutsigbare. Investering i boliger og lokalisering av arbeidsplasser er avhengig av forutsigbarhet.


Kollektive trafikktilbud som kommer og tas bort igjen egner seg dårlig for å skape nødvendig
tillit i denne sammenheng. Videre må tilbudet være oversiktlig, lett å bruke og ha et best mulig samspill med andre trafikktilbud som jernbane.



Kommunene er største og viktigste aktør i styring av arealbruk. Kommunene og fylkeskommunen må samarbeide (politisk og administrativt) for å få til et godt samspill mellom arealplanlegging og tilbud av kollektivtrafikk.

Andre ledd tar utgangspunkt i konkurransen mellom bruk av privatbil og kollektivtrafikk samt at
det skal satses på å øke kollektivtrafikkens andel. Dette er en klassisk målsetting for å satse på
at motorisert persontransport skal ha et best mulig miljø- og trafikksikkerhetsperspektiv.
Kommentar:
 Kollektivtrafikk med et brukbart belegg (over fire passasjerer på bussene i gjennomsnitt) anses som miljøvennlig (Brakar AS). For å oppnå en god miljøeffekt i forhold til bruk av privatbil
er det satsing på linjebaset kollektivtrafikk i relativt tett befolkede områder som gir best miljømessig effekt.
Tredje ledd setter en målsetting om vekst av betalende reisende i virksomheten.
Kommentar:
 Mulighet for å oppnå flere betalende reisende er størst ved å satse der kundepotensialet er
størst.
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Hele målet samlet sier noe om rammene for Hedmark Trafikk sin virksomhet.
Kommentar:


Store deler av bussparken benyttes kun på deler av døgnet. Kan bussparken som ressurs utnyttes bedre?



Det er gjort mange forsøk i Hedmark fylke på å skape tilbud i mer spredtbygde områder
(med støtte fra staten). Behovet for bestillingstransport er tilstede for en del personer, men
dette arbeidet har krevd stor innsats i organisasjonen. Tilbudet har variert over tid, slik at det
til dels har fremstått som litt lite forutsigbart for brukerne.



Fylkeskommunen har bussmateriell og kompetanse på drift av busstransport. Kan denne ressursen stilles til rådighet for (selges til) kommuner og private aktører. Kan det på et forretningsmessig grunnlag være mulig å få til bestillingstilbud som ikke (kun) er fylkeskommunalt?

Hovedfokus for kollektivtrafikk:

Kollektivtrafikk som virksomhet har sin rettmessige plass på steder og til tider med stort reisebehov. Hovedfokus for Hedmark Trafikk, som uttrykkes gjennom tiltaksplanen, bør være å utvikle et slikt trafikktilbud.
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5.2

Offentlige budsjettmidler
Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har ansvaret for utvikling og markedsføring
av kollektivtilbudet i Hedmark.
Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF (2014–2017) redegjør for satsningsområder som skal prioriteres.
Tiltaksplanen ble vedtatt med økonomiplanen for 2014–2017 som grunnlag. I ny økonomiplan for
2015–2018 er det lagt inn en reduksjon i tilskuddet fra fylkeskommunen til Hedmark trafikk.
Det er foreslått en nedtrapping i tilskuddene fremover. Først med 3,0 mill. kroner i 2016 deretter
med 2,0 mill. kroner ekstra i hvert av årene 2017 og 2018.
Reduksjonene i tilskudd er omtalt å skulle erstattes med:
 Økte priser/ økte inntekter fra reklame
 Intern effektivisering.
Tidligere har Hedmark Trafikk i tillegg til fylkeskommunale tilskudd tilleggsfinansiert sin drift ved
å søke staten om midler til kollektivtrafikk i distriktene (KID). Denne ordningen vil fases ut i løpet
av 2016.
I 2013 hadde KID-ordningen 25 millioner kroner til fordeling på hele landet. I 2014 ble dette
krympet til 17 millioner. I 2015 blir det ytterligere redusert til 3,6 millioner før det stopper helt i
2016.
Hedmark Trafikk har vært aktive i å skaffe tilveie statlige tilskudd (KID) for å kunne tilby best
mulige tjenester lokalt.
Tallene (mill. kroner) ser slik ut for lokale (fylkeskommunale) bevilgninger:

Reduserte
Budsjetter:

Foreslåtte tiltak:

Budsjettramme
2015

Budsjettramme
2016

Avvik
2015 2016

Budsjettramme
2017

Avvik
2015 2017

Budsjettramme
2018

Avvik
2015 2018

325,617

322,617

-3,0

320,617

-5,0

318,617

-7,0

Økte priser/ reklame
Intern effektivisering

1,0
2,0

2,0
3,0

3,0
4,0

Tallene (mill. kroner) ser slik ut for nasjonale tilskudd/ forsøksordninger:
Tilskudd
2013

Tilskudd
2014

25,0

Tilskudd
2015

Tilskudd
2016

3,6

0,0

Avvik
2013 2016
-25,0

Tilskudd
2017
0,0

Avvik
2013 2017
-25,0

Tilskudd
2018
0,0

Avvik
2013 2018
-25,0

17,0
Foreslåtte tiltak:

0,0

0,0

0,0

Bakgrunn for denne rapporten er i stor grad også knyttet til utfordringer ved at tilbud av kollektivtrafikk lokalt tidligere var finansiert via statlige tilskuddsordninger. Disse tilskuddene bortfaller.
I Hedmark ble slike tilskudd i stor grad benyttet til tilbud av kollektivtrafikk i distriktene/ bestillingstransport.
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5.3

Inntektsmuligheter

Kilde: Hedmark Trafikk

Antall påstigninger i 2016 ligger høyere og har et noe annet mønster enn tidligere år. Dette skyldes sannsynligvis at noen ruter i distriktene er nedlagt eller redusert.
Grunnlaget for inntekter er antall betalende passasjerer og hvilke takster som benyttes.


Lave takster fører til at flere benytter kollektivtrafikk.



Høye takster fører til at færre benytter kollektivtrafikk.

Etterspørsel etter kollektivtrafikk;

Kollektivtrafikken er konstant i konkurranse med privatbilen. Videre vil en del reiser ikke bli
gjennomført dersom tilbudet av tilgjengelige avganger vurderes som for dårlig eller at prisen
vurderes som for høy.
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6.

SATSINGSOMRÅDER (PRODUKSJON)

6.1

Stamnett (linjebasert tilbud)

Kilde: Tiltaksplan 2014 – 2017.
Det linjebaserte stamnettet er hovedtilbudet av kollektivtrafikk i Hedmark:




NSBs tilbud av tog.
Hedmark Trafikks ruter med god frekvens.
Tilbud styrt av skoletransport.
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6.2

Skoleskyss
Skoleskyss defineres som daglig
skyss mellom hjem og skole, til
skolens ordinære start- og slutttidspunkter.
Det er som hovedregel Hedmark
Trafikk som avgjør om eleven
får innvilget fri skoleskyss.

Skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven og tilbys elever ved grunnskole og videregående skole.
Elever som innvilges fri skoleskyss, får utdelt et skysskort på den skolen de skal gå på.
Skoleskyssen for skoleåret er da allerede lagt inn, og kortet er klart til bruk. Skysskortet gjelder
bare for skoledager, og for reisestrekningen mellom hjem og skole.

6.3

TT-ordningen
I vedtak i fylkesrådet den 19. mars 2012 ble det avgjort at Hedmark Trafikk FKF skal administrere TT-ordningen. Hedmark Trafikk FKF vil utgjøre sekretariatet for den nye TT-nemda, som i
tillegg til Hedmark Trafikk vil bestå av to representanter foreslått av Rådet for Likestilling for
Funksjonshemmede og en lege.
Fylkestinget vedtok ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i
Hedmark i desember 2011. Ordningen gjelder fra 1. januar 2013.
Noen av de viktigste endringene er som følger:





6.4

Søknader skal behandles av en fylkeskommunal TT-nemnd. Dette skal sikre lik behandling i
hele fylket, og medfører at alle brukere må søke på nytt.
Brukere kan bestille turer direkte fra transportør.
Egenandel bortfaller.
TT-beløpet beregnes i forhold til avstand mellom bosted og kommunesenter, og beløpet vil
ikke lenger skille mellom brukere over og under 67 år.

FLEX
Om FLEX:
 Flex vurderes som et tilbud i
kommunene Stange, Løten,
Ringsaker og Hamar.
 Flex listes opp i rutetabell for et
gitt område.
 Flex blir kjørt mandag til fredag, unntatt helligdager.
 Flex har ankomst og avgangstider som er tilpasset det øvrige
rutetilbudet på knutepunktene.
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Ved bestilling avtales hentetid og sted. Kunden blir hentet eller levert ved sin nærmeste avkjørsel
og blir kjørt til og fra faste knutepunkter i sitt område.

6.5

Bestillingsruter
Bestillingsrutene ligger listet opp i rutetabell for et gitt område.
Bestillingsruter kjører i fast rute med faste rutetider, men kjøres bare når noen har bestilt transport. Bestillingen må gjøres senest dagen i forveien før klokken 13.00. Det gis informasjon om
påstigningssted.
Billetteres som enkeltbillett på buss etter sonetakstene. Barn, honnør og vernepliktige militære i
førstegangstjeneste (må vise ID-kort) får 50% rabatt. Periodekort og barn-/ungdomskort aksepteres som betaling mot fremvisning av kvittering for gyldig kjøp i gjeldende periode.
Tilbudet med bestillingsruter ble innført 1. september 2013.
Omfanget av bestillingsruter ble redusert betraktelig fra sommeren 2015.

6.6

KID-TOLGA
KID (Kollektivtrafikk i distriktene) var et kollektivtilbud åpent for alle som hadde behov for kollektivtransport i Tolga. Brukere kunne bestille transport til og fra skysstasjon. «Halv på hel» i Tolga
ble av de aller fleste brukerne oppfattet som meget publikumsvennlig. Innbyggere i de bygdene
halv på hel omfattet satte spesielt pris på muligheten bern og unge hadde for å reies til og fra fritidsaktiviteter. Erfaringene med tilbudet er oppsummert i TØI rapport nr 1343/2014, hvor det
også fremkommer kritiske bemerkninger. For eksempel at driftsdøgnet var for kort, at bestilling
måtte skje minst 1 time på forhånd og at man ikke kunne reise ut av kommunen/fylket.
Tilbudet ble avsluttet sommeren 2015.
Hedmark trafikk erstattet KID-ordningen med ordningen FLEX fra 1. juli. FLEX blir kjørt mandag
til fredag, unntatt helligdager. FLEX kjøres i fast rute med faste rutetider, men kjøres bare når
noen har bestilt transport.
Ved bestilling avtales hentetid og sted. Kunden blir hentet eller levert ved nærmeste forsvarlige
avkjørsel langs ruten (følger trase til ordinære bussruter eller strakeste offentlige vei) og blir
kjørt til og fra fast knutepunkt oppgitt i FLEX-tabell.
Flex Hedmarken har hatt litt varierende tilbakemeldinger. Ringsaker er mer positiv til den nye
faste forbindelsen til Hamar og Stange enn til Flex.
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6.7

Resultater av satsing
Skoleruter, regionlinjer, bybusser og bestillingsruter har vært et fast tilbud gjennom mange år.
Hedmark Trafikk har gjennomført forsøk i egen regi med FLEX på Hedmarken (Ringsaker, Hamar,
Stange og Løten) i perioden 2012-2016. Dessuten er det gjennomført et statlig støttet prosjekt i
Tolga; KID-Tolga i perioden 2009-2015.
Følgende er gjennomført fra tiltaksplan 2014-2017:



Etablere et robust stamnett bestående av toglinjer, ekspresslinjer og regionlinjer.
Etablere effektive Bylinjer og et FLEXtilbud som matelinjer til stamnettet.

I motsetning til FLEX-linjene dekker regionlinjene en viktig funksjon i skoletransporten. Halvparten av dagens avganger vil måtte kjøres som skolelinjer om regionlinjene ble erstattet av FLEX.
Regionlinjene i Østerdalen er en del av stamnettet og binder sammen regioner i fylket. Linjen Elverum-Trysil-Engerdal har tilsvarende funksjon som regionlinjen Kongsvinger-Elverum eller som
Rørosbanen har gjennom Østerdalen.
I årene 2014 og 2015 var det en positiv reiseutvikling i fylket på henholdsvis 4,3 % og 5,1 %.
Tabellen under viser samlet utvikling i antall reiser de siste årene for de største linjene i fylket.

Det har vært en generelt god utvikling i antall kollektivreiser de siste årene.
Bybussene i Elverum, regionrute Elverum-Gjøvik og regionrutene i Glåmdalen har også hatt en
positiv utvikling i første halvår 2016.
Bybuss Elverum hadde en økning på 14,7 % første halvår 2016 sammenlignet med tilsvarende
periode i 2015.
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7.

VURDERING AV VIRKSOMHETEN
Det gjøres en overordnet strategisk (kvalitativ) vurdering for å se på samspillet mellom:



Virksomhetsmål



Ressurser (økonomi)

Sees i forhold til:



Satsingsområder

Prosjektet skal i hovedsak vurdere satsingsområder og virksomhetsmål sett i lys av ny økonomisk virkelighet.
Gjennomgang av hvert satsingsområde (stort eller lite) i forhold til mål for virksomheten anbefales gjort i et strategisk analyseverktøy;

SWOT-analyse:
Aktuelle punkter:










Hva har lykkes?
Konkurransefordeler
Ressurseffektivitet (belegg på
bussene)
Kompetanse og
systemforståelse
Innovasjoner
Utviklingsmuligheter
Teknologiutvikling
Robuste produkter som er lette å
forstå/ bruke.

Aktuelle punkter:









Endret politikk
Bedret marked
Konkurrenters
sårbarhet
Livsstilsendringer
Teknologiutvikling
Produktutvikling
Informasjonsutvikling
Økt etterspørsel

INTERNE
STYRKER (S)
som bidrar til måloppnåelse

INTERNE
SVAKHETER (W)
som skader måloppnåelse

Aktuelle punkter:








EKSTERNE
MULIGHETER (O)
som bidrar til måloppnåelse

EKSTERNE
TRUSLER (T)
som skader måloppnåelse

Aktuelle punkter:
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Hva har ikke lykkes?
Konkurranseulemper
Manglende kompetanse og systemforståelse
Manglende utviklingsmulighet
Teknologiutvikling
Sårbarhet

Endret politikk/
tilskuddsrammer
Uklare mål for
virksomheten
Konkurransevridende økonomitiltak
Lovendringer
Miljøpålegg
Sesongvariasjoner
Redusert etterspørsel.
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7.1

Interne styrker og svakheter
1. Hedmark trafikk har lykkes med å tiltrekke seg gode statlige tilskuddsmidler
(Styrke/Svakhet). Fordi dette opphører blir det en utfordring. (Svakhet)
2. Deler av den økte trafikken kommer fra bestillingsruter i distriktene. Slike ruter er kostnadskrevende og vanskelige å drive uten spesielle statstilskudd. (Svakhet)
3. Reduserte tilskudd fra fylkeskommunen (Svakhet).
(Hvor avhengige er virksomheten av tilskudd fra staten og kommuner?)
4. Det er kun skoleskyss som er en lovpålagt kollektiv transportløsning. Økonomiplanen opplyser at ca. 70 % av den økonomiske rammen går til lovpålagt skoleskyss (Svakhet p.g.a. stor
fast utgift.)
5. Arealplanlegging og transportplanlegging skjer ikke som en integrert prosess. Arealplanleggingen styres i stor grad av kommunene mens kollektivtrafikktilbudet styres av fylkeskommunen (Svakhet)
6. God kompetanse i driftsorganisasjonen (Styrke)

7.2

Eksterne muligheter og trusler
1. Transporttilbud er en grunnleggende faktor for hvordan innbyggere tilrettelegger sine liv.
Derfor kreves det en langsiktighet i tilbudet og at det skal være et effektivt og godt tilbud for
brukerne (Bør vurderes som en mulighet, men blir en trussel dersom «alle» skal betjenes)
2. Kollektivtransporten er i konkurranse med privatbilen og utvikler seg fra massetransport til
nisjetransport (Mulighet, dersom det erkjennes)
3. Hardt konkurranseklima i forhold til privatbilen (Trussel)
4. Materiell rikdom hos innbyggere gjør at bil er allemannseie (Trussel)
5. Stor satsing på veiutbygging skader kollektivtransport og gavner privatbilen (Trussel)
6. Veiutbygging ved bruk av bompenger/ veiprising kan bedre fremkommeligheten for bussen
(Mulighet)
7. Endret bosetting/ sentralisering/ bolig og arbeid i byer og tettsteder (Mulighet, dersom det
erkjennes)
8. Bortfall av sentrale tilskuddsordninger (Mulighet, dersom det erkjennes)
9. Kommunal planlegging for arealbruk (bolig, næring og tjenesteyting) har en sterk sammenheng med transportbehov og hvordan dette transportbehovet kan dekkes (Mulighet, dersom
det erkjennes i kommunene)
10. Reiser i forbindelse med arbeid, skole, helsetjenester og sosiale behov krever i stor grad fysiske forflytninger. Noe digitaliseres, mye vil opprettholdes i lang tid (Mulighet)
11. En stor del av transportbehovet dekkes ved private løsninger med bil. (Trussel)
12. En del personer er tvungne brukere av kollektivtransport på grunn av begrensninger i forhold
til alder (førerkort), fysikk og økonomi (Mulighet).
13. Det linjebaserte stamnettet ligger i kommuner med god vekst i befolkningen (Mulighet)
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8.

BEHOV FOR ENDRING
Analysen som er utført har avdekket noen behov for endring.
Spørsmålene er:


Hvor omfattende tiltak er det behov for?



Hvordan kan tilpasninger best gjøres?



Hvordan komme best mulig i forkant av antatt utvikling?

Hvordan bør satsing på kollektivtrafikk være i Hedmark de nærmeste årene (2015 – 2018) må
drøftes i forhold til virksomhetsmålene fra tiltaksplanen for Hedmark Trafikk.
Målene i Tiltaksplanen er:
1 Sørge for effektive kollektivløsninger bygd på gode transportløsninger for næringsliv,
kollektivreisende, gående og syklende for å bidra til robuste bo- og
arbeidsmarkedsregioner. (Fokus på samordnet areal- og transportplanlegging).
2 Øke kollektiv transportandel på strekninger der privat biltrafikk og kollektivtransport
konkurerer. (Fokus på produkter som egner seg i forhold til etterspørsel).
3 I 2012 og 2013 har målsettingen vært å øke antall betalende reisende med minst 3 prosent.
(Fokus på inntjening)
Målene i tiltaksplanen må vurderes på bakgrunn av analysen av virksomheten som gjøres i kapittel 7 og behovene for endring som fremkommer.
I kapittel 1 (Anbefaling) drøftes det konkrete tiltak i Hedmark Trafikk sine produktområder.

Endringsarbeid er krevende:





Det å bevege seg fra en «førsituasjon» til en «ønsket situasjon» krever en felles forståelse
av begge situasjoner for alle involverte parter.
Ofte kan det være lettere å bli enig om «hvor en skal hen» enn å være enige om «situasjonen man er i»
Bruk derfor ressurser nok på å få en omforent holdning til situasjonen Hedmark Trafikk er
i, behovet for endring og hva som ønskes oppnådd.
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8.1

Fokus på samordnet areal- og transportplanlegging.
(Oppfølging av Tiltaksplanens virksomhetsmål 1)
Hovedsatsingen blir å få til en endring i bruk av transportmidler i Hedmark fylke. Både areal- og
transportplanlegging skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken
i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Andelen kollektivreisende (buss og tog) må økes kraftig, andel syklende må økes kraftig, andelen
gående skal øke og andelen reiser med privatbil (bilfører + bilpassasjer) skal ikke øke.
For å oppnå nasjonale mål må planleggingen av byggeområder og transporttilbud skje i en integrert prosess.
En slik satsing på samordnet areal- og transportplanlegging kan for Hedmark bety at:

1. Regional samferdselsplan integreres
som en del av øvrig planlegging for
utvikling av Hedmark fylke.
Trafikktilbud som forutsettes utført
med kollektivtrafikk tas inn som en
del av nødvendige infrastrukturtiltak.
Selve turproduksjonen (driften) tas
opp i tiltaksplanen for administrasjonsselskapet (Hedmark Trafikk).
2. Knutepunkter må velges for å kunne
vare over tid.
Det bør ikke pekes ut for mange knutepunkter slik at de kan få en god
funksjon nettopp som knutepunkter.
Knutepunktenes oppgaver bør defineres og de kan eventuelt differensieres
i forhold til sin transportmessige
funksjon.
3. Kollektivtransportsystemet for buss
bør få en robust grunnstruktur som
kan vare over tid. Grunnstrukturen i
Hedmark fylke tilpasses jernbanen og
regionale busslinjer.

Fokusområde 1

For å oppnå nasjonale mål må planleggingen av byggeområder (kommunene) og transporttilbud (fylkeskommunen) skje i en integrert prosess.
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8.2

Fokus på etterspørsel (kundebehov).
(Oppfølging av Tiltaksplanens virksomhetsmål 2)
Type av busstilbud vurderes i forhold til befolkningstetthet, befolkningsvekst og hvordan eksisterende infrastruktur (veinett) egner seg for betjening med kollektivtrafikk.
Utfordringene tilsier at det bør gjøres noen grep for å effektivisere dagens busstilbudet, slik at
det blir best mulig markedstilpasset innenfor de økonomiske rammene som foreligger.
Forslag til satsing fremover:
1.

Det beste busstilbudet bør være i de tettest befolkede områdene som er Hamarregionen
og noen nærliggende kommuner. Dagens linjebaserte stamnett utvikles og forbedres.
Dette kan bety at planlegging fokuserer på et enkelt og stabilt linjenettet, stive ruter og
et oversiktlig busstilbud.

2.

Busstilbudet anbefales å tilpasses jernbanen og gjennomgående stamlinjer med buss.
Tilbringerruter til tog kan enten være ordinære linjebaserte stamruter, ved et godt nok
trafikkgrunnlag, eller tilbys som serviceruter (eventuelt i samarbeid med kommuner/
jernbaneselskap).

3.

Ruter for skoleskyss bør utnyttes som et generelt tilbud til folk som bor langs slike ruter.

4.

I mindre folketette områder kan det gis et busstilbud som fylkeskommunen (eventuelt i
samarbeid med kommuner) har økonomisk evne til å opprettholde over tid. Slike tilbud
anbefales å inngå i ett tilbud av serviceruter.

5.

Satses på få og oversiktlige produkter. Produktene bør være tydelige og lettest mulig å
orientere seg i for fylkets innbyggere.
Eksempel på opprydning til tre produkter:
 Et linjebasert stamnett.
 Lovpålagt oppgave som skoleskyss.
 Servicelinjer utvikles og defineres som et produkt i samarbeid med medfinansierende
samarbeidsparter som kommuner og andre interessenter (eventuelt private).

To grunnleggende prinsipper bør ligge til grunn for samordning av transporttjenester:



Offentlige betalte transporter bør være åpne for alle.
All offentlig betalt transport skal være lett tilgjengelig.

Fokusområde 2:

Det anbefales en forenkling. Det som skal kommuniseres ut til kundene via nett
og tabeller og må være enkelt, oversiktlig og brukervennlig. Servicelinjer og TTordningen kan vurderes samordnet der det gir en effektiv utnyttelse av vognparken.
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8.3

Fokus på å øke antall betalende reisende
(Oppfølging av Tiltaksplanens virksomhetsmål 3)
Det å satse på å øke antall betalende reisende betyr nok å vri satsingen til i sterkere grad å betjene tettere befolkede områder på bekostning av mer spredtbygde områder. Det er i disse områdene at kundegrunnlaget er størst, og at det er størst potensial for å oppnå et mer kostnadseffektivt kollektivtilbud.
Det bør tas konkrete politiske beslutninger ved etablering av busstilbud dersom det krever en
høy andel offentlige tilskudd. Da tilbudene bør kunne opprettholdes over tid vil de i stor grad
binde opp fylkeskommunens (og eventuelt kommuners) økonomiske handlefrihet. Tilbud som
kommer og så fjernes skaper mye frusterasjon og misnøye. Et helhetlig kollektivsystem kan omfatte både offentlig finansierte og kommersielle tilbud.
Prøveprosjekter bør unngås. De positive kortsiktige virkningene oppveier vanligvis ikke de negative effektene når tilbudet legges ned. Gode reisetilbud som krever stor grad av offentlig subsidiering av reiser vil normalt ikke kunne opprettholdes over tid. Selv om slike reisetilbud blir populære blir de ikke økonomisk bærekraftige. Skuffelsen fra brukergruppen(e) ved nedleggelse vil
normalt overskygge den positive effekten tilbudet hadde mens det var operativt.

Fokusområde 3:



Kollektivtransport er en offentlig transportinfrastruktur som krever et visst
befolkningsgrunnlag for å være samfunnsøkonomisk effektivt. I tynt befolkede
områder egner det seg dårlig med kollektivtransport og private bilbaserte løsninger bør
kanskje være akseptabelt.

Veier, strøm, vann og avløp samt renovasjon er også offentlig infrastruktur som innbyggerne i
stor grad betaler for selv. Bor man usentralt, må man kanskje bekoste infrastrukturen selv.
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8.4

Fokus på kostnader
(Generell virksomhetsstyring)
For vurdering av kostnader er det interessant å se på parametere som gjennomsnittlig antall reiser/avgang og kostnader/reise.
En sammenstilling for 2015 er presentert i tabellen under:
Antall reisende per avgang

Kostnader per reise i kroner

Bylinjer:
Hedmarken

9,39

38,07

Glåmdalen

6,96

41,07

Østerdalen

5,08

40,66

Gjennomsnitt Bylinjer

8,24

38,75

Hedmarken

21,99

55,01

Glåmdalen

9,90

127,88

Østerdalen

3,91

559,71

13,47

99,77

Gjennomsnitt Hedmarken

1,49

624,90

Gjennomsnitt Glåmdalen

2,56

168,81

Gjennomsnitt Østerdalen

1,72

422,25

KID TOLGA (avsluttet)

1,41

413,33

Regionlinjer

Gjennomsnitt Regionlinjer
FLEX og bestillingslinjer

I 2015 var det regionlinjene i fylket som hadde høyest antall ordinære reisende/avgang med et
gjennomsnitt for fylket på 13,47. Lavest kostnad per reise finner vi på bybusslinjene med en
gjennomsnittpris per reise på kroner 38,75.
Det framgår av tabellen at det er regionlinjene som i snitt har høyest antall reisende per avgang,
deretter kommer bylinjene, mens FLEX/ bestillingslinjer/ (KID Tolga) har betydelig lavere antall
reisende per avgang enn de to andre kategoriene. Tilsvarende er prisen per reise desidert høyest
for FLEX, bestillingslinjer (og KID Tolga) sett bort fra regionlinjene i Østerdalen. Samtidig har
halvparten av avgangene på regionlinjene i Østerdalen transportfunksjon til og fra skole, en lovpålagt transport.
Når de økonomiske rammene gjør det nødvendig å prioritere hvilke områder det skal satses på
vil det være riktig å se på parameterne vist i tabellen over.

Fokusområde 4:

Kostnadsstyring er en viktig del av ledelses- og styringsprosessen i virksomheten.
Da det er lettere å påvirke kostnader enn inntekter kreves et sterkt fokus på kostnader. Det er
viktig å forstå ulike kostnader og hvordan kostnadene opptrer under gitte forutsetninger.
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9.

KRITERIER FOR BUSSBETJENING I HEDMARK
Tabellen nedenfor illustrerer anbefalingen som er gitt i kapittel 1.

Bylinjener

Regionlinjer

Passasjerantall i snitt pr
tur i tabellperioden
(Miljøvennlig trsport =
min 4 pass i buss)

5

>= 4
Gjennomsnittlig xx påstigende pr tur. 25?
50? Påstigere er lettere å registrere?

2
Kan evt kombineres
med skoleruter

Inntjening kr/km
(tall er inspirert av
Oppland)

7 kr/ km

7 kr/ km (lite?)

7 kr/km (?)
Billettinntektene er minimale

Vurderes erstattet med
Flex

Normalt ikke

Nei

_

Målgruppe

Arbeid, fritid,
skole, studenter
(alle)

Arbeid, fritid, skole,
studenter (alle

Befolkningsunderlag

Skolelinjer

Servicelinjer (bestilling)

Skoleelever,
arbeidsreiser

Passasjerer i distriktene
som ikke har biltilgang

Lovpålagt

Max 28 min kjøring fra
kommunesenter (t/r på 1
time)

Skolestart
og Slutt

2 ggr pr uke (diskutertes
om 1 er nok)

Frekvens

Mål:
10/30 man-fre
06-24
30 lør-søn

60 min. 06-24 man-fre
60 min. 08-24 lør
60 min. 12-22 søn

Trasé

Rette traseer
uten «blindtarmer»

Følger hovedvegnettet, Rv og Fv.

Holdeplassavstand

>400m

Definerte holdeplasser

Stoppested
tilpasset lokale forhold

Stopper der folk bor

Bussklasse

1

3

2

1

Type

Lavgulv/ laventre

Laventre m/bagasjeplass

Sitteplasser, min

30-42

45

16 - 45

Max 16

Merknad

Faste traseer med mulighet for noe avvik

Sikre skoleruter kan rutesetter og
åpnes for ordinære passasjerer
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