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Ifølge liste

Deresref Vårref Dato

10/2100- 11.07.2014

Invitasjontil temamøteom ekspressbuss

Samferdselsdepartementet ønsker å legge forholdene til rette for å øke kollektivtransportens
markedsandeler, jf. Nasjonal transportplan 2014-2023. Vi ønsker å drøfte mulighetene til å
styrke bruken av ekspressbuss som integrert del av et samlet transportsystem. Samferdsels-
departementet inviterer med dette nøkkelaktører til temamøte

onsda 20. au ust 2014kl. 13:30- 15:00

Målet med møtet er å få belyst tiltak og satsingsområder som kan gjøre bruken av ekspress-
buss enda mer attraktiv for de reisende. Møtet holdes i departementets lokaler i Akersgata 59
og vil bli ledet av statsråden.

Hovedtemaer vi spesielt ønsker å belyse er:

Ekspressbussenspotensialinnenfor kollektivtransporten samlet. Utvikling av et tilbud
med sømløse reiser for kundene (linjenett med koordinering av infrastruktur og drift,
attraktive knutepunkter, samkjøring og korrespondanse med lokal kollektivtransport
samordnet informasjon og billettering m.v.)

Fraprivatbiltil ekspressbuss- utbygging av innfartsparkering langs korridorene til de
større byene. Hvilke steder langs hovedvegnettet bør prioriteres, og hvordan balansere
utbyggingen av (noen få) større versus (flere) mindre anlegg for å redusere reisemot-
standen og med mest mulig bekvem omstigning fra privatbil til ekspressbuss?

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kollektivtransport-og Saksbehandler
Postboks8010Dep Akersg.59 2224 9090 baneavdelingen OleRasmusOwe
0030Oslo Orgno. 22 248262
postmottakgsd.dep.no http://www.sd.dep.no/ 972417904



• Bedrefremkommelighet- for et rimeligere og mer konkurransedyktig tilbud med
ekspressbuss, og der færre forsinkelser og bedre pålitelighet også vil bidra til lavere
driftskostnader. Hvor stor betydning har kollektivfeltene i de større byområdene for mer
effektiv trafikkavvikling for ekspressbussnæringen?

Deltakerne inviteres til å holde korte innlegg om ønsket utviklingsretning, hva som evt.
erfares som barrierer og hvilke forventninger man har til statlig medvirkning. Vi håper på
godt begrunnede og konstruktive innspill til tiltak som kan øke bruken av kollektivtransport
og ekspressbuss.

Vi ber om at navn på møtedeltakere sendes på forhånd til Ole Rasmus Owe på e-post
orogsd.dep.no for forhåndsregistrering hos oss.

Thor K. Haatveit
avdelingsdirektør

Adresseliste





NHO Transport Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
NOR-WAY bussekspress AS Karl Johansgt. 2 0154 OSLO
Nettbuss AS Storgt. 5 0048 OSLO
Arnhild Danielsen cio Akershus fylkeskommune 0107 OSLO
Erik Strand cio Oppland fylkeskommune 2626 LILLEHAMMER
Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO
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