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Samordningsorgan for kollektivtransporten på det 
sentrale Østlandsområdet 

Formålet med denne rapporten er å gi et grunnlag for beslutning om etablering av 
et samordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale Østlands-området. 
Rapporten gir innledningsvis en vurdering av de areal- og transportpolitiske 
utfordringene i det sentrale Østlands-området, og drøfter oppgaver, roller og 
ansvar for samordningsorganet, samt geografisk avgrensing og videreutvikling. 

Arbeidet med rapporten har vært ledet av en politisk styringsgruppe sammensatt 
av samferdselsministeren, fylkesordførerne i Akershus, Buskerud og Østfold 
fylkeskommuner og byråden for miljø og samferdsel i Oslo.  

Medlemmene i styringsgruppen er enige om behovet for et samordningsorgan for 
kollektivtransporten i det sentrale Østlands-området. Et slikt samordningsorgan er 
et viktig virkemiddel for å utvikle et bedre og mer helhetlig kollektivtilbud, som 
kan medvirke til en økning i andelen kollektivreiser. Medlemmene er enige om at 
formålet med samordningsorganet bør være å sikre at politiske prioriteringer når 
det gjelder ressurser og tiltak for kollektivtransport ses i sammenheng og utnyttes 
effektivt.  

Medlemmene i styringsgruppen mener foreliggende rapport er et godt grunnlag 
for høring blant de berørte parter og påfølgende beslutning i saken. Medlemmene 
vil understreke at det er opp til Oslo kommune, fylkeskommunene og 
Samferdselsdepartementet å ta endelig stilling til rapportens innhold. 
Medlemmene tar sikte på at endelige beslutninger hos de respektive parter skal 
være fattet før 1. oktober 2003, slik at samordningsorganet kan etableres fra 1. 
januar 2004 

Oslo, 24. juni 2003 
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1 Mandat og arbeidsform  
1.1 Mandat  
Bakgrunnen for utredningsarbeidet og utredningens mandat ligger i St. meld. nr. 
26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og brev av 21. februar 2003 fra 
Samferdselsdepartementet til Østlandssamarbeidet, Oslo kommune og Akershus, 
Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Brevet er vedlagt rapporten (vedlegg 1). 
Det konkrete mandatet for arbeidet lyder slik:   

”Med utgangspunkt i St.prp. nr. 1 (2002-2003), St. meld. nr. 26 (2001-2002) og 
”Strategisk kollektivplan for Østlandet” fra Østlandssamarbeidet av april 2002 
gjennomføres et utredningsarbeid som skal føre til etablering av et sam-
ordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale Østlandsområde. Organet 
skal koordinere tiltak for utvikling av et sammenhengende nett for all 
kollektivtransport i regionen uavhengig av type transportmiddel, med sikte på økt 
konkurransekraft i forhold til bruk av personbil, bl.a. gjennom kjøp av 
transporttjenester, felles billettsystem, rutesamordning og samordning av infra-
struktur for kollektivtransport, spesielt grenseoverskridende prosjekt.  

Utredningen skal begrunne egnet geografisk avgrensning, ansvar og oppgave-
fordeling, rammebetingelser og finansiering av nevnte tiltak samt fremme forslag 
til organisering. Det skal i tillegg vurderes i hvilken grad og innenfor hvilke 
områder organet skal forestå samordning av investeringer i kollektivtiltak. 
Utredningen skal spesielt peke ut konkrete områder hvor samordning kan komme 
i gang umiddelbart etter opprettelsen av organet.” 

I brev av 21. februar 2003 fra Samferdselsdepartementet heter det at 
samordningsorganet skal etableres fra 1. januar 2004 (vedlegg 1).   

1.2 Arbeidsform og deltakere  
Utredningsarbeidet har vært ledet av en politisk styringsgruppe med 
representanter fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune, Akershus 
fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. 
Rapporten er styringsgruppens.  

I tillegg har en administrativ arbeidsgruppe bistått i utredningsarbeidet. 
Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Samferdselsdepartementet, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, 
Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune.  

ECON Analyse ved  Jørund K. Nilsen har vært sekretariat for utredningsarbeidet.  

Utredningsarbeidet har skjedd i god kontakt med Østlandssamarbeidets arbeid 
med strategisk kollektivplan fase 2.  
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2 Areal- og transportpolitiske 
utfordringer  

2.1 Utfordringer  
Det sentrale Østlandsområdet er en sammenhengende bolig-, arbeidsmarkeds- og 
serviceregion (ABS-region) med felles transportnettverk og overlappende areal-
bruk. Bare i Oslo og Akershus bor 22 prosent av Norges befolkning, mens 29 
prosent arbeider der. Det er ingen tegn til at presset mot det sentrale Østlands-
området vil avta; både næringsutviklingen og befolkningens bostedspreferanser 
vil etter all sannsynlighet også framover favorisere storbyer framfor distriktene 
(jfr. for eksempel NOU 21:2000 En strategi for sysselsetting og verdiskaping). 
Det sentrale Østlandet står overfor store, felles areal- og transportutfordringer, 
som neppe blir mindre krevende over tid. 

2.2 Mange aktører, delt ansvar 
Det sentrale Østlandet er en ABS-region, men ansvaret for areal- og transport-
politikken delt mellom mange institusjonelle aktører. Rammebetingelsene som 
følger av den politisk-administrative inndelingen i hovedstadsområdet (kommune- 
og fylkesinndelingen), samt oppgavefordelingen mellom staten, fylkeskommunen 
og kommunene, begrenser muligheten til å utforme en helhetlig transport- og 
arealpolitikk (jfr. NOU 1997:12 Grenser til besvær, NOU 2000:22 Om oppgave-
fordelingen mellom stat, region og kommune, LOKTRA-programmet m.fl.). 
Dagens rammebetingelser fører til en situasjon med oppdelt beslutningsansvar 
som begrenser muligheten til å gjøre tilstrekkelig helhetlige vurderinger for hele 
hovedstadsområdet. Det synes å være bred enighet om at dagens inndeling og 
oppgavefordeling ikke svarer til de utfordringene ABS-regionen skaper, men det 
er også stor uenighet om hvilke løsninger som er de beste for å møte utford-
ringene. 

Utfordringene er altså knyttet både til: 

• behovet for horisontal samordning over grenser – mellom kommunene og 
fylkeskommunene 

• og i forhold til vertikal samordning – behovet for samordning og avveining 
av likeartede oppgaver som ivaretas av ulike forvaltningsnivåer og etater 
(innad i staten og mellom fylkeskommunene, og kommunene.  

2.3 Komplekst transportsystem 
Uavhengig av de politisk-administrative utfordringene, knytter det seg også store 
utfordringer til trafikkavviklingen i hovedstadsområdet. Det er et klart behov for å 
se ulike transportmidler i sammenheng. I motsetning til mange andre steder i 
Norge, er det på det sentrale Østlandet neppe en gang praktisk mulig å utelukk-
ende basere trafikkavviklingen på personbil. Stor trafikk og høy befolkningstetthet 
gir høye samfunnsøkonomiske kostnader i form av trafikkstøy, utslipp og køer, og 
gjør et kollektivt transporttilbud nødvendig. Og i tillegg til at den samfunnsøkono-
miske gevinsten ved kollektivtransport er høy i det sentrale Østlandsområdet, er 
det økonomiske grunnlaget for drift av kollektivtransport vesentlig bedre enn 
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andre steder. Det potensielt store passasjertallet gjør at stordriftsfordelene ved 
(spesielt) skinnegående kollektivtransport kan utnyttes. Forholdene på det sentrale 
Østlandet ligger dermed til rette for en fornuftig arbeidsdeling mellom personbil 
og kollektivtransport, og mellom ulike kollektive transportmidler. Dette krever at 
de ulike transportmidlene sees i sammenheng, altså at investeringene i 
henholdsvis veier, jernbane og sporvei koordineres og at investeringer koordineres 
med midler til drift. 

2.4 Mange virkemidler fordelt på mange aktører 
Virkemidlene for å styre transport- og arealpolitikken omfatter en rekke lover, for-
skrifter, finansieringskilder, direkte reguleringer og så videre. Men virkemidlene 
er delt mellom staten, fylket og kommunene, og mellom ulike enheter på samme 
institusjonelle nivå. I korthet har staten ved Samferdselsdepartementet ansvaret 
for den overordnete transportpolitikken og konkret ansvar knyttet til løyver til 
bussruter over fylkesgrensene og for kjøp av transporttjenester med jernbane.  
Statens Vegvesen har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av riksvegene 
med tilhørende kollektivinfrastruktur. Statens Vegvesen har også det praktiske 
ansvar knyttet til fylkesvegene. Jernbaneverket har bl.a. ansvaret for utbygging, 
drift og vedlikehold av infrastruktur og trafikkstyring av jernbanen. Fylkes-
kommunene har ansvaret for kjøp av lokale/regionale buss- og båtrutetjenester 
samt drift, vedlikehold og investeringer knyttet til fylkesvegene. 
Fylkeskommunene har avgjørende innflytelse over prioriteringer til øvrige 
riksveger. Kommunene har hovedansvaret for arealpolitikken, kommunale veger 
og parkeringspolitikk.  

Det vises til vedlegg 2 med en nærmere oversikt over oppgave- og 
ansvarsfordelingen  

2.5 Østlandssamarbeidet arbeid med strategisk 
kollektivplan  

De 8 fylkeskommunene på Østlandet (inkludert Oslo kommune) samarbeider 
gjennom Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet har lenge arbeidet for en mer 
koordinert regional transportpolitikk. I 2002 sluttet samtlige fylkeskommuner seg 
til felles strategisk kollektivplan for Østlandet. Høsten 2002 satte samarbeidet i 
gang arbeidet med oppfølgingen av strategisk kollektivplan for Østlandet. 
Samtlige av fylkeskommunene og Oslo kommune deltar i arbeidet. Det er etablert 
en styringsgruppe og fire arbeidsgrupper for det videre arbeid.  

De fire arbeidsgruppene utreder følgende tema:  

1. Samordnet regionalt kollektivtilbud 

2. Finansiering og organisering 

3. Samordning av takst- og billettsystemene 

4. Samordnet ruteinformasjon for Østlandet 

De fire arbeidsgruppene har igangsatt utredningsarbeidet. Det er lagt opp til at 
arbeidet kan strekke seg fram til sommeren 2004, men også at delbeslutninger kan 
fattes på et tidligere tidspunkt. Det er lagt opp til en tett dialog og informasjons-
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utveksling mellom Østlandssamarbeidet og arbeidsgruppen for utredning av nytt 
samordningsorgan for det sentrale Østlandet.  

2.6 Organiseringen av  offentlig kjøp av 
kollektivtransport og administrasjonsselskapene  

2.6.1 Situasjonen i Oslo 
Oslo kommune og Oslo Sporveier er i gang med en omfattende omorganisering av 
A/S Oslo sporveier. Omorganiseringen betyr en oppsplitting av sporveiskonsernet 
i flere aksjeselskaper enten eiet av kommunen direkte eller gjennom A/S Oslo 
Sporveier. Første steg er en utskillelse av driften av T-banen og 
sporvognstrafikken i egne aksjeselskaper som får operatøransvaret for disse to 
trafikkformene. Det trådte i kraft fra 1. april 2003. I et neste trinn har byrådet lagt 
opp til å skille ut vognmateriell og vedlikeholdet av dette i et eget aksjeselskap og 
tilsvarende for infrastrukturen for T-bane og sporvogn.   

Ved en slik omdanning skal A/S Oslo Sporveier fremstå som et 
administrasjonsselskap. Administrasjonsselskapet skal administrere og samordne 
kollektivtrafikken i byen på vegne av Oslo kommune. Dette vil skje gjennom kjøp 
av transporttjenester fra aktører i markedet, enten operatørfunksjonene er 
konkurranseutsatt gjennom anbud eller gjennom kontrakter basert på 
forhandlinger.  

Ansvaret for utvikling og markedsføring av det samlede kollektivtilbudet i Oslo 
og samspill og rollefordeling mellom de ulike driftsartene tillegges dermed 
administrasjonsselskapet. Selskapet vil ha ansvaret for alle inntekter som 
genereres i systemet, dvs tjenestekjøp av Oslo kommune, trafikkinntekter, 
inntekter fra ulike samarbeidsavtaler, eventuelle tilskudd fra statlige organer og 
andre inntekter som kan genereres i form av utleie, reklame mv. Med 
utgangspunkt i de samlede inntekter administrasjonsselskapet disponerer, må det 
inngås kjøreavtaler med de ulike operatører i systemet (operatørene av T-bane, 
sporvogn, ulike busslinjer og båtruter).   

2.6.2 Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s.  
(SL) ble etablert i 1974 for å koordinere kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus. SL ble på denne bakgrunn gitt et eierskap der staten, Oslo 
kommune og Akershus Fylke gikk inn med 1/3 hver. Oslo kommune 
ønsket ikke at SL skulle opptre som administrasjonsselskap for Oslo. 
Akershus fylkeskommune har tilskuddsansvar for SL og står også 
ansvarlig for ev. driftsunderskudd. Oslo kommune siden 1975 bidratt med 
om lag 1/3 av SLs administrasjonskostnader.   

SL er nå et administrasjonsselskap med ansvar for å planlegge, samordne 
og markedsføre kollektivtilbudet i Akershus og mellom Akershus og Oslo,  
men foreløpig med det samme eierskap som i 1974. Staten og Oslo 
kommune har imidlertid vedtatt at de vil gå ut som eiere av SL. Det vil 
innebære at SL blir eid 100 prosent av Akershus fylkeskommune.  
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SL har i dag en rammeavtale med Akershus fylkeskommune som klargjør 
og beskriver arbeidsforholdene mellom fylkeskommunen og selskapet. 
Denne rammeavtalen løper over flere år og danner grnnlaget for en ett-årig 
driftsavtale  so gir de økonomiske rammer for ordinær kollektivtrafikk, 
skoleskyss og TT-tjenesten. SL tilrettelegger på den bakgrunn rutetilbudet 
i fylket.       

SLs takstsystem brukes på ruter i Akershus og mellom Oslo og Akershus. 
Dette gjelder også for NSB og Oslo Sporveiers grensekryssende trafikk. 

SL har områdekonsesjon på kollektivtransport i Akershus og 
strekningskonsesjon for ruter mellom Akershus og Oslo. I tillegg har SL 
ansvaret for enkelte grenseoverskridende ruter fra Østfold og Buskerud og 
til Akershus/Oslo.  

2.6.3 Østfold  
Østfold fylkeskommune har organisert kjøpene av transporttjenester gjennom en 
egen fylkeskommunal virksomhet med eget styre. Virksomheten får tildelt en 
økonomisk ramme av fylkestinget, og foretar kjøp av transporttjenester og inngår 
kontrakter med de ulike transportørene. Om lag 40% av ruteproduksjonen kjøpes 
gjennom anbud. For den resterende produksjonen er det inngått 
effektiviseringsavtaler med transportørene.  

I tillegg til kollektivtilbudet har virksomheten ansvaret for skoleskyss, TT-
ordningen, syketransport samt forvaltning av de ulike løyveordningene. 

2.6.4 Buskerud  
I Buskerud fylkeskommune ivaretas ansvaret for bestilling/kjøp av lokal 
kollektivtrafikk (inkl skoleskyss og TT-tjeneste) av fylkeskommunens egen 
administrasjon (samferdselsseksjonen i utviklingsavdelingen). Kort kan  
fylkeskommunens ansvar oppsummeres slik: 

• Bestilling og kjøp  av volum og kvalitet på tilbudet  

• Fastsette takstnivå og takstregler  for ruter som inngår i avtalene. 

Buskerud fylkeskommune har kun nettokontrakter. Selskapene har ansvar for 
inntektene. De fleste leverandører har ettårige avtaler,  men to av fylkets selskaper 
har fireårige utviklingsavtaler (med økt ansvar og frihet) for perioden 01.01.2002 
til 31.12.2005.  

Forvaltning av Yrkestransportlovens og de utfyllende forskriftenes bestemmelser 
om ruteløyve og vilkår knyttet til det,  ivaretas også av samme administrasjon. 

Buskerud har sammen med Telemark og Vestfold fylkeskommuner søkt 
Kommunal- og regionaldepartementet om forsøk med et interfylkeskommunalt 
ansvar for viktige deler av regional transportpolitikk. Forsøket er planlagt 
igangsatt fra 1. januar 2004.  
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2.6.5 Kjøp av jernbanetjenester  
Rammeavtale om offentlig kjøp av tjenester fremforhandles for en fire års periode 
mellom Samferdselsdepartementet og NSB. Rammeavtalen fastsetter: 
Aktivitetsnivå i togdriften, investeringsplan produktivitetskrav, 
risikokompensasjon, totalt statlig statlig kjøp (beløp). 

For det enkelte år fremforhandles en kjøpsavtale som legges fram for Stortinget i 
forbindelse med statsbudsjettet.  

I forbindelse med forhandlingene om kjøpsavtale fastsettes gjennomsnittlig 
takstøkning og rutemodell som skal danne basis for forslaget til statsbudsjett. I 
forkant av de årlige forhandlingene er det lagt opp til at NSB skal ta initiativ til et 
orienteringsmøte med berørte fylkeskommuner. Sistnevnte skal inviteres til å 
komme med innspill som vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i den videre 
ruteplanleggingen. NSB skal etter retningslinjene  redegjøre overfor SD for hvilke 
konsekvenser fylkeskommunenes synspunkter vil få, herunder innvirkning på 
takster og betalingens størrelse. Det gjøres oppmerksom på at NSBs nåværende 
rolle som høringsinstans for fylkeskommunene ikke vil kunne fortsette under et 
konkurranseregime som vi snart går inn i.  

I forkant av forhandlingene skal NSB vurdere transporttilbudets sammensetning 
og omfang og foreslå ev. justeringer overfor SD. NSB legger da bl.a. frem 
selskapets egne anslag på pris- og kostnadsutviklingen for budsjettåret. NSBs 
tilbud til SD danner grunnlaget for forhandlingene. SD forhandler med NSB om 
en total bevilgning for kjøp av togtjenester.  Det foretas m.a.o. ingen øremerking 
av midlene til den enkelte togstrekning. Det er opp til NSB å disponere 
totalbevilgningen på de ulike strekningene og togproduktene.  

Kjøpsavtalen definerer ruteproduksjon (bl.a. antall ruteavganger pr. dag pr. 
togprodukt/strekning og antall seter) for gjeldende avtaleår. Det arbeides for å 
implementere resultatavhengige incentivkontrakter for en gitt pott av 
totalbevilgningene.  

2.7 Samarbeid og samordningsorganer  
Det pågår i dag et tett samarbeid mellom aktørene, spesielt når det gjelder takst, 
informasjon og ruteopplegg. Innenfor Østlandsområdet pågår en rekke 
formaliserte samarbeidsarenaer på transportområdet:  

• For samferdselsoppgavene er det et samarbeid gjennom Oslopakke 1 og 
Oslopakke 2, hvor fylkene i fellesskap har tatt opp utfordringene rundt tran-
sportoppgavene i regionen. Representanter for politisk ledelse både i Oslo 
og Akershus deltar i Samordningsutvalget, som ledes av vegdirektøren. 

• Representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Statens veg-
vesen, Jernbaneverket og andre statlige og lokale organer utgjør den 
administrative Koordineringsgruppen for Oslo og Akershus. Gruppen ble 
opprettet som et fast administrativt organ for oppfølging av Oslopakke 2. 
Gruppen følger også opp det regionale arbeidet med Nasjonal Transportplan 
2006-2015. Koordineringsgruppen fremla i februar 2003 ”Byutredningen”. 
Utredingen skal følges opp i det videre i NTP-prosessene på nasjonalt nivå.  
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• Samarbeidsutvalget Oslo-Akershus samarbeider om regional planlegging. 
Bystyret og fylkestinget velger hver 7 deltakere fra Oslo og Akershus. 
Ledelse og sekretariatsoppgaver går på omgang med to års varighet. Ut-
valget har ikke mandat til å fatte vedtak på vegne av Oslo kommune eller 
Akershus fylkeskommune.  

• Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune  
har utarbeidet en feles klimastrategi for Osloregionen. I strategien er et 
hovedmål at Osloregionen skal redusere sine klimautslipp i tråd med 
Kyotoprotokollen. Et delmål for 2010 er at utslipp fra mobile kilder ikke 
skal øke i forhold til 1997 nivået.  

2.8 Reformbehov?  
Den samferdselspolitiske måloppnåelsen blir best dersom flere virkemidler som 
trekker i samme retning brukes parallelt. Beslutninger om virkemiddelbruk bør 
derfor koordineres både når det gjelder innhold og rekkefølge. Videre bør flere og 
nye virkemidler vurderes opp mot hverandre og sees i sammenheng for regionen 
som helhet. Det omfattende samarbeidet mellom aktørene i regionen viser at det 
er et behov for koordinering av beslutninger som angår transport i hele det 
sentrale Østlandsområdet.  

Til nå har det ikke vært tatt politiske initiativ til å gjøre endringer i den politisk-
administrative inndelingen i hovedstadsområdet eller i oppgavefordelingen som 
flere utredninger mener kan være et organisatorisk svar på transportutfordringene 
(bl.a. NOU 1997:12 Grenser til besvær). For det første er det ulike vurderinger av 
om strukturelle endringer reelt sett kan svare til utfordringene, og om ikke 
samarbeidsløsninger er bedre. For det andre er det uenighet om hvilke strukturelle 
løsninger som eventuelt ville svare på problemet.  

Initiativet til opprettelse av et samordningsorgan er et mulig organisatorisk tiltak 
for å møte reformbehovet i en sammenhengende ABS-region som det sentrale 
Østlandet er. I dag er ansvar fragmentert med et politisk og organisatorisk system 
uten et sektor og territorielt overgripende ansvar. Organiseringen av 
transportpolitikken er ikke tilpasset utfordringene.  Samordningsorganet skal være 
et politisk og organisatorisk svar på  utfordringene for å kunne møte behovet for 
mer helhetlig regional transportpolitikk over kommune- og fylkesgrenser og 
mellom etater og forvaltningsnivåer i det sammenhengende bolig- og 
arbeidsmarkedsområde som det sentrale Østlandet er.  

2.9 Samordningsorganets mål     
Samordningsorganet bør sikre at politiske prioriteringer når det gjelder ressurser 
og tiltak for kollektivtransport i det sentrale østlandsområdet ses i sammenheng og 
på en effektiv måte. Hensikten er å utvikle mer helhetlige rammebetingelser for de 
ulike operatører til beste for brukerne på det sentrale Østlandet. Organet må derfor 
ha hånd om konkrete og  reelle virkemidler. Samordningsorganet skal arbeide for 
å møte følgende hovedmålsettinger:  

- Et enhetlig, tilgjengelig og koordinert kollektivsystem   
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- Reduksjon i veksten i biltrafikken og økning i andelen kollektivreiser  på 
det sentrale Østlandet  

- Mer kollektivtransport for hver krone.   

For å møte de transportpolitiske målsettingene må samordningsorganet arbeide i 
tett kontakt med andre aktører som har ansvar for virkemidler og ressurser av stor 
betydning for transportutviklingen.   

3 Geografisk avgrensning  
I tråd med mandatet for arbeidet legges det opp til at Oslo, Akershus1 og deler av 
Østfold og Buskerud fylker bør inngå i samordningsorganets geografiske 
ansvarsområde (”det sentrale Østlandsområdet”). Det tas utgangspunkt i de 
viktigste nære pendlingsstrømmer og jernbanestrekningene når vi avgrenser 
hvilke deler av Østfold og Buskerud som bør inngå i organet fra 1. januar 2004. 
Fra Buskerud tilrår styringsgruppen at jernbanestrekningen Drammen - Oslo og 
kommunene Røyken, Hurum og Lier (fylkesoverskridende buss-
/båtruter/Spikkestadlinjen) inngår i samordningsorganets virkeområde (Røyken og 
Hurum er SL- kommuner). Når det gjelder Østfold tilrår styringsgruppen at 
jernbanestrekningen Moss-Oslo og Mysen-Oslo inngår i samordningsorganets 
ansvarsområde. Dette innebærer at ansvarsområdet for samordningsorganet 
inkluderer Oslo og Akershus, samt fylkesoverskridende bussruter fra Hurum og 
Røyken og de ovennevnte jernbanestrekninger.   

I tillegg kunne Gjøvikbanen med strekningen Jaren (Oppland) - Skøyen inngå i 
samordningsorganets ansvarsområde. Et viktig argument for å innlemme 
strekningen Jaren - Oslo, er at dette klart er del av nærtrafikken i Oslo-området.  

SD arbeider med konkurranseutsettingen av kjøp av persontransport på 
Gjøvikbanen. Sammen med lokaltogtrafikken på Vossebanen, vil 
lokaltogtrafikken på Gjøvikbanen gi erfaringer før staten går videre med å 
konkurranseutsette andre togstrekninger som omfattes av ordningen med statlig 
kjøp av persontransport med jernbanen. Staten bør ha full styring på arbeidet med 
konkurranseutsetting til nødvendige erfaringer er vunnet, og nødvendig regelverk 
er utarbeidet for å gjøre ordningen mer omfattende, er etablert. Ved å innlemme 
Gjøvikbanen i samordningsorganet før konkurranseutsettingen er gjennomført, vil 
en i tillegg kunne få problemer knyttet til to ansvarlige myndigheter på det samme 
området (samordningsorganet for strekningen Oslo-Jaren og staten det 
overordnede ansvaret for strekningen Oslo-Gjøvik). 

Tabellene nedenfor presenterer et bakteppe på pendling over grensene fra 
Buskerud og Østfold og til Oslo/Akershus (som ses under ett i denne 
sammenheng). Videre vises pendling mellom økonomiske regioner. Statistisk 
sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en standard for økonomiske regioner. Standarden 
kalles økonomiske regioner fordi kriteriene som er brukt for å definere regionene, 
er knyttet til økonomiske forhold. De økonomiske regionene er i første rekke ut-

                                                 
1 Det innebærer at all kollektivtransport i Oslo og Akershus er omfattet av samordningsorganet.  
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arbeidet på bakgrunn av pendlingstabeller. Inndelingen bygger dermed i stor grad 
på hvilke kommuner som arbeidsmarkedsmessig hører sammen.  

Tabell 3.1 viser pendlingsstrømmer mellom fylker i Østlandsregionen i 2001. 
Daglig pendling fra Buskerud og Østfold til Oslo/Akershus-regionen utgjør drøyt 
41 000 personer. Av disse reiser rundt 24 000 fra Buskerud fylke, mens 17 000 
pendler fra Østfold.  

Pendling fra Buskerud til Oslo/Akershus utgjør om lag 20 prosent av Buskerud 
fylkes totale antall pendlere innenfor Østlandsregionen. Tilsvarende utgjør 
pendling fra Østfold til Oslo/Akershus rundt 14 prosent av Østfold fylkes totale 
antall pendlere innenfor Østlandsregionen.  

Tabell 3.1 Pendling mellom fylker i Østlandsregionen. 2001. Sysselsatte 
personer 16-74 år etter bo- og arbeidssted 

Fra/til  Oslo/Akershus Østfold Buskerud Sum 
Østfold 17059 103656 302 121017 
Buskerud 24247 396 94393 119036 
Sum 41306 104052 94695 240053 

 

Tabellene 3.2 og 3.3 viser antall pendlere fra et utvalg kommuner i Buskerud og 
Østfold. Dette er kommuner som ligger langs de aktuelle jernbanestrekningene 
samt Røyken/Hurum.  Innpendlingen fra Drammen, Lier, Røyken og Hurum til 
Oslo/Akershus-området er stor. Spesielt gjelder dette Røyken, der 56 prosent av 
kommunens pendlere innenfor Østlandsregionen reiser til Oslo/Akershus. 
Pendling fra kommunen til Oslo/Akershus er dermed større enn innad i Buskerud 
som utgjør 44 prosent. For Lier, Hurum og Drammen kommuner er tallene for 
pendling til Oslo/Akershus 37 og 30 og 24 prosent.  

Når det gjelder Østfold har Moss kommune om lag 23 prosents utpendling til Oslo 
og Akershus.  Askim har over 30 prosents utpendling til Oslo og Akershus, mens 
de øvrige kommunene har langt mindre utpendling.   
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Tabell 3.2 Pendling fra utvalgte kommuner i Buskerud til Oslo/Akershus, 
Østfold og Buskerud. 2001. Sysselsatte personer 16-74 år etter 
bo- og arbeidssted 

 Fra/til  Oslo/Akershus Østfold Buskerud Sum
0602 Drammen 6654 74 20093 26821
0626 Lier 4105 32 6979 11116
0627 Røyken 4948 27 3846 8821
0628 Hurum 1263 14 2912 4189
 Sum 16970 147 33830 50947

 

Tabell 3.3 Pendling fra utvalgte kommuner i Østfold til Oslo/Akershus, 
Østfold og Buskerud. 2001. Sysselsatte personer 16-74 år etter 
bo- og arbeidssted 

 Fra/til  Oslo/Akershus Østfold Buskerud Sum
0104 Moss 2938 9976 41 12955
0123 Spydeberg 1015 1389 6 2410
0124 Askim 2247 4514 14 6775
0125 Eidsberg 876 4042 10 4928
0136 Rygge 1083 5468 18 6569
0137 Våler 375 1691 10 2076
0138 Hobøl 1381 930 9 2320
 Sum 9915 28010 108 38033

 

Tabell 3.4 nedenfor gir en oversikt over pendling mellom økonomiske regioner 
innenfor de aktuelle fylke. Av drøyt 265 000 sysselsatte bosatt i Oslo 
arbeider/pendler rundt 235 000 (89 prosent) innenfor Oslo. Videre viser tabellen 
at om lag 28 000 pendler fra Oslo og til økonomiske regioner i Akershus. Dette 
utgjør omkring 10 prosent av sysselsatte bosatt i Oslo. Størst er pendlingen til 
Asker og Bærum, som utgjør om lag  14 500 personer, eller 5 prosent.  En relativt 
stor andel, nærmere bestemt 7000 personer, pendler til Lillestrøm-regionen2, mens 
rundt 4000 pendler fra Oslo til Follo-regionen3.   

En betydelig andel av sysselsatte med bostedsadresse Akershus pendler til Oslo. 
Av totalen på 250 000 reiser omkring 98 000 over fylkesgrensen til Oslo, en andel 
som tilsvarer 39 prosent.   

Sett i forhold til økonomiske regioner reiser flest fra Lillestrøm-regionen: Av en 
arbeidsstyrke på 90.000 pendler 37 000 personer herfra til Oslo.  Videre pendler 

                                                 
2 Lillestrømregionen utgjør i denne sammenheng Nittedal, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 

Enebakk, Fet, Sørum, Nes og Aurskog-Høland 
3 Folloregionen utgjør i denne sammenheng kommunene Nesodden, Frogn, Vestby, Ås, Oppegård og Ski.   
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30 000 av en arbeidsstyrke på 77 000 fra Asker og Bærum, mens 24 000 av en 
arbeidsstyrke på 55.000 kommer fra Follo-regionen. 
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Tabell 3.4 Pendlingsmatrise. 2001. Sysselsatte personer 16-74 år etter bo- og arbeidssted. Økonomiske regioner innen Østfold, Akershus, 
Oslo og Buskerud 
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Sum 
Halden  10763 139 1490 107 40 50 40 10 572 18 4 3 2 13238
Moss 92 206517520 226 1205 273 116 144 3051 64 7 5 3 24771
Fredrikstad/Sarpsborg 1062 2157 51812 639 433 387 230 76 3580 113 10 16 4 60519
Askim/Mysen 62 385 869 14268 1862 255 579 95 4061 42 2 8 1 22489
Follo 30  735 270 247 26753 1616 838 336 23655 260 20 21 15 54796
Asker/ Bærum 24  34 103 32 454 42327 750 1184 30174 1811 72 121 16 77102
Lillestrøm 26  49 117 247 1012 2009 46573 3075 37274 225 33 36 13 90689
Ullensaker/Eidsvoll  4 18 41 9 110 429 3066 17041 6398 47 9 9 3 27184
Oslo 98  266 396 210 3953 14450 7011 2931 234860 1321 105 167 75 265843
Drammen   19 94 100 23 364 8167 352 482 10409 55017 1048 564 90 76729
Kongsberg   1 12 16 4 25 135 29 11 682 870 13014 39 61 14899
Hønefoss   4 20 18 7 43 1069 59 124 1769 638 50 13195 38 17034
Hallingdal   2 62 10 4 21 82 32 16 376 173 46 60 9490 10374
Sum 12187 5730721491 16023 36275 71249 59675 25525 356861 60599 14420 14244 9811 755667
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Kart:  Samordningsorganets geografiske område fra 2004  
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4 Mulige ansvarsområder for 
samordningsorganet   

Hensikten med å etablere samordningsorganet er å sikre at politiske prioriteringer 
når det gjelder ressurser og tiltak for det sentrale østlandsområdet ses i 
sammenheng og på en effektiv måte. Hensikten er å utvikle mer helhetlige 
rammebetingelser for de ulike operatører til beste for brukerne på det sentrale 
Østlandet. Organet må derfor ha et overordnet ansvar for konkrete og reelle 
virkemidler som kan gjøre det i stand til å møte målsettingene om et bedre 
kollektivsystem, økt andel kollektivreisende og mer transport for hver krone. 
Organet vil måtte koordinere sin virksomhet med nasjonal rutetransport og vil 
være underlagt den overordnete nasjonale transportpolitikken.  

Nedenfor peker styringsgruppen på viktige virkemidler og ansvar som kan 
tillegges samordningsorganet enten ved oppstart eller i en senere fase, etter at det 
er gjort viktige erfaringer fra samordningsorganets virksomhet.     

4.1 Billettering og informasjon  
For brukerne av kollektivtjenestene vil et felles informasjons-  og billetterings-
system være av stor nytte. I dag opererer aktørene med ulike billetteringssystemer, 
ulike overgangsordninger for reisende samtidig som kvaliteten på 
informasjonssystemet kan bedres.  

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en nasjonal minstestandard for 
elektronisk billettering. Østlandssamarbeidet har igangsatt et konkret oppfølgings-
arbeid for strategisk kollektivplan fase 2. Det er oppnevnt to arbeidsgrupper som 
utreder mulighetene for en samordning av billetteringssystemene og samordnet 
ruteinformasjon. Når det gjelder billetteringssystemer, har Østlandssamarbeidets 
arbeidsgruppe fremmet forslag om en felles elektronisk korttype i alle 
Østlandsfylkene, noe som vil være et nødvendig grunnlag for å få til et felles 
billettsystem for Østlandet. Kontaktutvalget (øverste organ i Østlandssamarbeidet) 
anbefaler at fylkeskommunene legger til grunn en felles standard for elektroniske 
kort for billettering, og at den standarden velges som Oslo Sporveier, Stor-Oslo 
Lokaltrafikk og NSB nå spesifiserer. Det er lagt opp til at et felles system kan 
være operativt i løpet av 2004. Her er et samarbeid i gang mellom disse aktørene 
for å få til felles system.   

Østlandssamarbeidet har igangsatt en annen arbeidsgruppe for utvikling av 
samordnet ruteinformasjon. Gruppen har gjort en grundig kartlegging av dagens 
situasjon og muligheter, og vil i løpet av første halvår 2003 komme med en 
rapport som beskriver forslag til driftskonsept og organisering for å kunne 
realisere en konkurransenøytral ruteinformasjonstjeneste for kollektivreiser på 
Østlandet.  

Felles informasjons- og billetteringssystemer er ikke en oppgave eller et ansvar på 
samme måte som ansvaret for offentlig kjøp av transporttjenester. Snarere er 
utviklingen av felles systemer i området en målsetting for dagens aktører og et 
tiltak for å bedre kollektivtilbudet. Dette arbeidet er godt i gang og vil dekke 
samtlige av Østlandsfylkene. Samordningsorganet vil kunne ha en viktig rolle 
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sammen med ”øvrige” fylkeskommuner i Østlandssamarbeidet, for å påskynde 
arbeidet gjennom å gi felles politiske styringssignaler og finansiere 
utviklingskostnader for det sentrale Østlandet. Konsekvensen blir dermed at Oslo, 
Østfold, Akershus og Buskerud sitt arbeid med å utrede billettering og 
informasjon videreføres av samordningsorganet i samarbeid med de ”øvrige” 
fylkeskommunene på Østlandet.  

Kostnadene knyttet til å innføre felles billetterings- og informasjonssystem kan  
fordeles solidarisk mellom aktørene.   

4.2 Takstsystemer  
Det er i dag fylkeskommunene og Oslo kommune som fastlegger takstene for de 
selskapene som mottar tilskudd fra eller kjører på kontrakt for fylkeskommunene. 
NSB AS og ekspressbusselskapene fastlegger sine takster selv, men etter 
overordnete føringer fra Stortinget og Samferdselsdepartementet.   

Takstsystemene er forskjellige. Alle fylkeskommuner har sonestakstsystemer. 
Disse er imidlertid til dels forskjellig oppbygd både mht sonestørrelser, billettslag, 
aldersgrenser og rabattregler. Prisnivåene er også forskjellige. 

Oslo har et enhetstakstsystem, NSB har et avstandstakstsystem mens 
ekspressbusselskapene ofte anvender individuelt fastsatte takster mellom de 
enkelte stoppesteder. I endel tilfelle anvender NSB og ekspressbusselskapene 
fylkeskommunenes takstsystemer på endel relasjoner etter spesiell avtale 
(avtalene omfatter som regel økonomisk kompensasjon for dette). Det mest 
fremtredende eksempel er NSB’s bruk av Oslos og Akershus takstsystemer for 
alle reiser innen Oslo og Akershus. 

Disse forskjellige systemene betyr at en passasjer som oftest ikke kan løse en 
gjennomgående billett for en fylkesgrensekryssende reise med overgang. Det 
innebærer bl.a. at passasjeren må betale mer enn for direkte reiser av tilsvarende 
lengde.  Felles takstsystem vil gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig. 

Det er mange eksempler internasjonalt på at samordning av kollektivtrafikken 
(blant annet takstsystemene) i regioner som tilsvarer Østlandet har gitt positive 
effekter.  

Østlandssamarbeidet har igangsatt et arbeid for å utrede prinsipper og 
konsekvenser av et mer samordnet takstssystem. Samordningsorganet kan gi 
forslag til løsning med en felles takstmyndighet for det sentrale Østlandet og 
sammen med de ”øvrige” fylkeskommuner på Østlandet, utrede og komme med 
forslag til løsning for et mer samordnet takstssystem for Østlandet.  

4.3 Offentlig kjøp av kollektivtransporttjenester    
I dag er det slik at staten, Oslo kommune og fylkeskommunene til sammen 
subsidierer eller kjøper kollektivtransporttjenster for over 2 milliarder kroner årlig 
i hovedstadsområdet. Nærmere spesifisert kjøper Oslo kommune 
kollektivtransport for i størrelsesorden 800 millioner kroner i 2003. I tillegg 
kommer tt-tjensten på om lag 190 millioner kroner. Akershus fylkeskommune 
kjøper for i størrelsesorden 500 millioner kroner. I tillegg kommer tt-tjenesten på 
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om lag 30 millioner kroner. Staten ved SD kjøper lokal togtransport for i 
størrelsesorden 600 millioner kroner innenfor samordingsorganets område.   

Hvert av disse organene har ikke noe formalisert ansvar for å se transportmidler 
eller geografiske områder i sammenheng til tross for at det sentrale Østlandet er 
en sammenhengende arbeidsmarkeds-, bolig- og transportområde. Vi har en 
situasjon med oppdelt beslutningsansvar som begrenser muligheten til å gjøre 
tilstrekkelig helhetlige vurderinger for hele det sentrale Østlandet. Det må 
imidlertid presiseres at det i dag pågår et samarbeid mellom aktørene, spesielt når 
det gjelder når det gjelder takst, informasjon og ruteopplegg. 

For å forbedre samordningen på tvers av fylkes- og kommunegrensene, og for å 
kunne se ressurser og tiltak i sammenheng, kan det politiske ansvaret for lokale og 
regionale buss- trikk/t-bane- og båtruter overføres fra Akershus 
fylkeskommune/Oslo kommune og til samordningsorganet. En slik overføring av 
ansvar vil innebære at den politiske og administrative inndelingen i større grad 
enn i dag ville følge de transportpolitiske utfordringene i området, samt at buss, 
båt,  t-bane og trikk kan ses i sammenheng med tog (omtalt nedenfor). Det 
politiske ansvaret for kollektivtransporten ville i større grad enn i dag samsvare 
med utfordringene.  

Sammen med ansvaret for kollektivtransport følger også det formelle ansvaret for 
å gi løyver til rutedrift innen fylket. Når det gjelder TT-tjenesten kan dette 
eventuelt holdes utenfor da disse reisene ofte foregår med drosje og krever større 
grad av nærhet til brukerne enn det ordinære kollektivtilbudet. Ansvaret for 
skoleskyss kan overføres som en konsekvens av at kollektivansvaret flyttes. På 
den annen side  er det skoleeier som i praksis har ansvaret for utgiftsbehovet når 
det gjelder skoleskyss. Problemstillingen knyttet til skoleskyss må eventuell 
vurderes nærmere.  

Videre kan samordningsorganet overta det overordnete politiske kjøpsansvar for 
lokale jernbaneruter (persontransport/nærtrafikk) på det sentrale Østlandet. Det 
innebærer overføring av ansvaret for lokale jernbaneruter fra 
Samferdselsdepartementet til Samordningsorganet. Dette er togstrekninger som 
henter sitt transportgrunnlag og tilbyr sine tjenester på det sentrale 
østlandsområdet. Forslaget innebærer ikke endringer i Jernbaneverkets ansvar og  
oppgaver. Mulige aktuelle strekninger er:  

• ”Østfoldbanen” vestre linje (fra Moss) 

• ”Østfoldbanen” østre linje (fra Mysen) 

• ”Hovedbanen” (Eidsvoll-Oslo) 

• ”Drammensbanen” (Drammen-Oslo) 

• Spikkestadlinjen (Asker-Spikkestad) 

• Strekningen Jaren - Skøyen (deler av Gjøvikbanen) 

• Strekningen Årnes - Oslo (deler av Kongsvingerbanen)   

Før kjøpsansvaret kan overføres til samordningsorganet, må følgende 
problemstillinger utredes:   
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• Nærmere presisering av togstrekninger (jf. forslag over) og hvilke 
konkrete tog som i dag inngår i rammeavtalen for 2002-2006 mellom 
Samferdselsdepartementet og NSB skal inngå i samordningsorganets 
ansvarsområde. 

• Forhold knyttet til avtaleverket med NSB.  

• Avtalene mellom NSB og SD er basert på nettokontrakter, dvs. at staten 
bevilger et beløp som sammen med trafikkinntekter dekker selskapets 
kostnader, noe som innebærer relativt stor frihet for NSB til å generere 
inntekter og drive kostnadseffektivt. Fylkene opererer med stor grad av 
bruttokontrakter. Problemstillingen om bruk av ulike kontrakter bør 
utredes nærmere. 

• Forhold knyttet til takstfastsetting. I dag er takstene en viktig parameter i 
fastsettelsen av bevilgningen til NSB. Takstsystemet i Østlandsområdet 
må harmonere med takstsystemet i landet for øvrig. Videre må endringer i 
takstnivået ses i sammenheng med fastsettelsen av den årlige statlige 
bevilgningen til kjøp av persontogtjenester over statsbudsjettet.  

• Forhold knyttet til utforming av rutetabeller. I dag tildeler Jernbaneverket 
slots for togene, og det må planleggerne ta hensyn til i sin utforming av 
rutetabellene. Det må utredes nærmere hvordan en kan sikre at den 
nasjonale ruteplanleggingen harmonerer med det sentrale Østlandets 
ruteplanlegging.  

For en mer skrittvis utvikling av samordningsorganet, kan en mulig løsning være 
å overføre ansvaret for kjøp knyttet til nærtrafikk på jernbanen og Akershus 
fylkeskommunes ansvar for kollektivtransport til samordningsorganet. Både 
nærtrafikken med tog og buss- og båtruter har i dag en felles viktig funksjon i å 
transportere passasjerer inn og ut av Oslo (grenseoverskridende trafikk). 
Samordningsorganet vi dermed kunne få ansvaret for å gi de overordnete 
føringene for den grenseoverskridende trafikken til og fra Oslo og øvrig transport 
på det sentrale Østlandet. Det er imidlertid viktige svakheter ved et slikt alternativ. 
Det er drøftet nærmere i kapittel 6.2.      

Det er lagt opp til at driften av jernbane skal konkurranseutsettes i de nærmeste 
årene. Det innebærer at samordningsorganet eventuelt vil få ansvaret for å legge 
togtransport ut på anbud og ta et overordnet kontrakts- og kjøpsansvar 
(tilsvarende det SL allerede gjør ift. transportselskapene).    

Å flytte ansvaret for kjøp av jernbanetjenester til samordningsorganet, vil 
innebære at ansvaret desentraliseres til et politisk organ som har fokus på 
transportområdet for de lokale ruter og som har nærhet til brukerne. Dersom 
kjøpsansvaret for øvrig kollektivtransport og jernbane overføres til 
samordningsorganet, vil jernbanetransport og øvrig kollektivtransport kunne 
samordnes bedre enn i dag. Konsekvensen blir også at ulike transportformer 
prioriteres opp  mot hverandre i samme organ.    

Hovedoppgaven for samordningsorganet skal være å legge de overordnete 
rammer for administrasjonsselskapenes operative arbeid slik det i dag fungerer 
mellom fylkeskommunen og SL eller Oslo kommune og sporveiene. Det 
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innebærer bl.a. å foreslå de årlige budsjetter for kollektivtransport som prioriterer 
ulike geografiske områder eller sektorer. Det operative koordineringsansvaret, 
tjenestekjøp, kontraktsstyring og oppfølging skal gjennomføres av administrative 
organer (omtalt nedenfor) for å sikre profesjonalitet og fleksibilitet.   

4.4 Investeringer i infrastruktur for kollektivtransport  
I mandatet heter det at det skal vurderes i hvilken grad og på hvilke områder 
organet skal forestå samordning av investeringer i kollektivtiltak. Det kan være 
vanskelig å overføre Statens vegvesens og Jernbaneverkets ansvar for 
infrastruktur. Det er heller ikke sikkert at det er hensiktsmessig. En overføring av 
utbyggings-, drift- og vedlikeholdsansvar vil innebære nye gråsoner. Når er et 
tiltak et kollektivtiltak og når er et tiltak et ordinært infrastrukturtiltak? En 
nærmere vurdering av dette kan gjøres senere og etter at samordningsorganet har 
vært i funksjon en tid. Likevel vil samordningsorganet gjennom dialog og kontakt 
med infrastruktureierne (Statens vegvesen og Jernbaneverket) og gjennom NTP-
prosessen ha innflytelse og muligheten til å påvirke og samordne 
infrastrukturinvesteringer i tråd med regionens og kollektivtransportens behov. I 
den sammenheng vil samordningsorganet kunne ha en forberedende og 
koordinerende rolle og fungere som bindeledd mellom eierne av organet. Bl.a. av 
habilitetsmessige grunner vil ikke samordningsorganet ha en formell rolle i NTP-
prosessen. Kommunen, fylkeskommunene og departementet vil fortsatt ha samme 
formelle rolle i NTP-prosessene.  

På enkelte områder f.eks. knyttet til utvikling av knutepunkter, herunder  
kollektivterminaler, bør det vurderes å gi samordningsorganet mulighet for å 
kunne utvikle ønsket infrastruktur. 

4.5 Tildeling av løyver for ruter over fylkesgrensene  
Samferdselsdepartementet har ansvaret for å tildele løyver til rutedrift over fylkes-
grensene (ekspressbusser). Et argument for å overføre ansvaret for løyver til 
samordningsorganet når det gjelder ruter på Østlandet, er å sikre en bærekraftig 
vekst av busser spesielt i Oslo sentrum. På den annen side dekker ekspressbussene 
ofte et annet geografisk område enn det sentrale Østlandet, noe som tilsier at 
Samferdselsdepartementet eller et annet organ med større geografisk nedslagsfelt 
ivaretar ansvaret for ruter som starter eller ender utenfor samordningsorganets 
ansvarsområde.  

Ansvaret for ekspressbussløyver innad i det sentrale Østlandet kan overføres fra 
departementet og til samordningsorganet. Det innebærer at forsøksloven må 
benyttes som hjemmelsgrunnlag og erstatte lov om yrkestransport i en perioden på 
inntil 6 år. Ansvaret for løyver innebærer også at samordningsorganet skal treffe 
enkeltvedtak og at det må opprettes et klageorgan. Forsøksloven må også benyttes 
i forhold til utvikling av samordningsorganets mulighet til å treffe enkeltvedtak. 
Utvikling av forsøksvedtekter er et tidkrevende arbeid som forutsetter 
gjennomføring av viktige høringsprosedyrer. Bl.a. skal forsøksvedtektene være 
vedtatt av de enkelte bystyrer/fylkesting før endelig godkjenning av Kommunal- 
og regionaldepartementet  i samråd med Samferdselsdepartementet.   

I og med at Samferdselsdepartementet er representert i samordningsorganet, vil 
vilkårene for koordinering og avstemning av løyver utenfor det sentrale Østlandet  
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kunne bedres. Samordningsorganet vil også kynne ha en rolle i å avgi uttalelser 
ved løyvebehandling av ruter over fylkesgrensene.   

5 Samordningsorganets rolle og 
ansvar  

 

Over tid kan samordningsorganet få en betydelig oppgaveportefølje og ansvar. I 
det videre utredningsarbeidet må ulike problemstillinger knyttet til finansiering, 
organisering og styring drøftes. Ulike prinsipielle problemstillinger er også 
redegjort for i vedlegg 3.  

Finansieringen av samordningsorganet må ta hensyn til det finansielle 
ansvarsprinsipp som innebærer at det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og 
beslutningskompetanse for en oppgave også skal ha ansvaret for å finansiere 
utgiftene til oppgaveløsningen. Prinsippet har som formål å fremme ansvarlighet i 
ressursdisponeringen og forhindre at det oppstår uklarhet om hvem som skal 
”betale regningen” for offentlig oppgaveløsning.  

Det må understrekes at det finansielle ansvarsprinsipp forutsetter at den 
myndighet som er tillagt ansvar for en oppgave også gis makt og innflytelse til å 
utøve dette ansvaret. Det må innebære at myndigheten kan foreta selvstendige 
valg i forhold til hvordan oppgaven skal løses.  

Dersom samordningsorganet skal gis ansvar for viktige oppgaver som kjøp av 
kollektivtransport, er det helt nødvendig at prinsipper for finansiering og ansvar 
følger ad. Det innebærer at samordningsorganet når organets budsjettrammer er 
definert får det fulle ansvar for oppgaveløsningen. Behovet for ressurser må 
avklares nøye gjennom konsultasjon mellom organet og partene i samarbeidet slik 
at ressurser, oppgaver og ambisjonsnivå er avstemt.  

Samordningsorganet må kunne prioritere mellom ulike tiltak for kollektivtransport 
og geografiske områder. Et regionalt organ med en inndeling som i stor grad 
sammenfaller med transportutfordringene bør også bør ha frihet til å gjøre 
tilpasninger og prioriteringer i tråd med de lokale og regionale behov. Når vi 
legger et slikt perspektiv til grunn, bør finansieringen sikre at samordningsorganet 
kan gjøre reelle prioriteringer innenfor kollektivtransporten. 

Når det gjelder finansieringen av samordningsorganet, dvs. hvordan 
samordningsorganet skal få tilført midler, må det vurderes ulike løsninger. Kort 
vil vi her peke på tre mulige alternativer:  

- Samordningsorganet kan tilføres midler fra de tre bevilgende parter som 
inngår i samarbeidet. Det vil si at samordningsorganets budsjett er resultat 
av hva Stortinget, kommunen og fylkeskommunene bevilger til organet fra 
år til år. Bevilgningene kan komme etter forslag fra samordningsorganet.   
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- Det kan opprettes et eget transporttilskudd over SDs budsjett som 
overføres direkte til samordningsorganet. Det innebærer at aktuelle midler 
som i dag disponeres av aktørene inngår i transporttilskuddet. 

- Samordningsorganet kan finansieres over Kommunal- og 
regionaldepartementets budsjett slik at organet finansieres over frie 
inntekter som tilføres direkte til samordningsorganet, men utenfor det 
ordinære inntektssystemet og dettes kriterier. Det innebærer at aktuelle 
midler som i dag disponeres av aktørene inngår i disse frie inntektene.  

Andre sentrale problemstillinger som må vurderes når viktige oppgaver overføres 
til samordningsorganet er:  

- Generelle styringsmessige problemstillinger, jf. overføring av myndighet 
til et indirekte valgt organ som ikke er underlagt direkte folkevalgt styring. 

- Utredning av organisasjonsmodell. Det finnes flere alternative måter å 
organisere samordningsorganet på. Disse alternativene må utredes bl.a. 
mht. organisasjonsmessige, budsjettmessige, styringsmessige, juridiske og 
økonomiske forhold. 

Også bruken av forsøksloven som hjemmelsgrunnlag for organet bør vurderes. En 
fordel med bruk av forsøksloven er at loven er fleksibel og gjør det mulig med 
tilpasning av samordningsorganet underveis dersom det er ønskelig. I 
utgangspunktet kan forsøk etter forsøksloven pågå i 4 år med mulighet for 2 års 
forlengelse.    

6 Samordningsorganets ansvar -  
utvikling over tid  

I kapittel 2 slår styringsgruppen fast at samordningsorganet skal være et politisk 
og organisatorisk svar på transportutfordringene som skal kunne møte behovet for 
mer helhetlig transportpolitikk i det sammenhengende bolig- og 
arbeidsmarkedsområdet som utgjør det sentrale Østlandet. Det er en ambisiøs 
målsetting og innebærer en større reform som berører en rekke aktører. 
Samordningsorganets ansvar og oppgaver må derfor utredes nøye mht. 
lovgrunnlag, organisering, finansiering mv. Det vil ta noe tid. Det er viktig at vi 
har god oversikt dersom en så stor reform skal gjennomføres. Samtidig er det et 
mål at samordningsorganet skal være operativt fra 1. januar 2004. Med 
utgangspunkt i ovennevnte, mener styringsgruppen at samordningsorganet må ha 
en utvikling i flere trinn eller faser. En skrittvis utvikling vil sikre at en vinner 
erfaringer før eventuelle utvidelser gjennomføres. Styringsgruppen legger derfor 
opp til en utvikling i tre hovedfaser. Fase 1a er fra oppstart 1. januar 2004, fase 1b 
er fra 1. januar 2006, mens fase 2 er fra 2007 eller senere. Det gjøres nærmere 
rede for fasene nedenfor.  

Det forutsettes at samordningsorganet i løpet av 2004 avgir en rapport om 
organets videre ansvar og oppgaver, jf. punktene som er drøftet i dette kapitlet.   
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6.1 Samordningsorganets ansvar og oppgaver fra 1. 
januar 2004  (fase 1a) 

Billettering, informasjon og takst  

Styringsgruppa tilrår at samordningsorganet fra etableringen 1. januar 2004, får et 
ansvar for å drive frem arbeidet for et felles billetteringssystem og en felles 
informasjonstjeneste for området. Samordningsorganet skal sammen med de 
”øvrige” fylkeskommuner på Østlandet, utrede og komme med løsninger for et 
mer samordnet takstsystem for Østlandet. Samordningsorganet skal også komme 
med en  løsning med felles takstmyndighet for det sentrale Østlandet.  

Uttalelser til løyver  

Samordningsorganet vil overta rollen til Oslo kommune/fylkeskommunene i å 
avgi uttalelser ved løyvebehandling av ruter over fylkesgrensene.   

Kontakt med øvrige samordningsorganer - tiltak for forenkling  

I kapittel 2.7 er det redegjort for nåværende formaliserte samordningsarenaer. 
Styringsgruppa mener det nye samordningsorganet må vurdere samhandlingen 
med og eventuelt muligheten for å integrere de øvrige samarbeider med 
samordningsorganets virksomhet. For Buskerud sin del er samordningsorganets 
virkeområde den kollektivtransporten som er knyttet til jernbanestrekningen 
Drammen - Oslo og kommunene Røyken, Hurum og Lier. Øvrig del av 
kollektivtransporten i fylket omfattes ikke, men vil inngå i Buskerud, Telemark og 
Vestfold (BTV) sitt forsøk med interfylkeskommunalt ansvar for transport, som 
etter planen skal igangsettes 1. januar 2004. 

Finansiering  

Styringsgruppa tilrår at samordningsorganet sikres ressurser til å utrede og 
finansiere videreutviklingen av felles informasjons- og billetteringssystemer, kjøp 
av kollektivtransporttjenester samt utredning av takstsystem, ved at 
Samferdselsdepartementet, fylkeskommuner og kommunen fristiller midler som i 
dag benyttes til slike tiltak og overfører disse til samordningsorganets disposisjon. 
Dersom det oppstår merkostnader i forhold til dagens systemer, forutsettes 
nødvendig finansiering fra de deltakende aktører.  

Styringsgruppa tilrår at samordningsorganet for hovedstadsregionen kan 
disponere eventuelle midler fra den varslede insentivordningen for 
kollektivtransport. For å utløse midler fra ordningen, er det nødvendig at 
fylkeskommunene, Oslo kommune og eventuelt nabokommuner utarbeider 
forpliktende avtaler. Aktørene som har ansvar for virkemidler må med andre ord 
oppfyller kravene til virkemiddelbruk/resultater ift. insentivordningen. 
Samordningsorganet kan etter fullmakt fra aktørene få disponere midler fra 
ordningen til ulike transporttiltak i regionen. Samferdselsdepartementet har sendt 
utkast til retningslinjer for insentivordningen på høring til bl.a. fylkeskommunene 
og Oslo kommune. Endelige retningslinjer og disponibelt beløp for ordningen vil 
bli fastsatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2004.  
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Styringsgruppa tilrår at samordningsorganet kan være et konsultasjonsorgan for 
aktørenes arbeid med budsjetter og rammer for kollektivtransporten for 2005.  

Politisk og administrativ organisering   

Styringsgruppa tilrår at samordningsorganet styres av representanter fra 
kommunen, fylkeskommunene og departementet på politisk nivå. Dermed vil den 
demokratiske forankringen av samordningsorganet sikres. Organisasjonsform for 
2004 må utredes nærmere høsten 2003 og da må det bl.a. avklares hvor mange 
representanter styringsorganet skal ha og hvilke personer dette vil være. For 
styringsgruppa virker det naturlig at samordningsorganet fra 2004 ledes av 
samferdselsministeren og med ett medlem fra hver av partene.   

Dersom egne ressurser (fra for eksempel insentivordningen) skal disponeres av  
samordningsorganet, vil organets rolle være å prioritere og gi overordnete 
rammebetingelser. Det vil være departement, fylkeskommuner og kommunen 
(administrativt nivå) og/eller underliggende selskaper som følger opp de rammer 
som gis av samordningsorganet.   

Hvordan det administrative apparatet for samordningsorganet skal organiseres, må 
vurderes nærmere høsten 2003.    

Konsekvenser for aktørene 

Opprettelsen av samordningsorganet innebærer ikke endringer i dagens oppgave 
og ansvarsfordeling, fordi samordningsorganet fra 2004 ikke skal ha egen 
myndighet.  

6.1.1 Nødvendige tiltak før etableringen 1. januar 2004  
1. Rapporten fra styringsgruppen behandles i relevante politiske organer 

snarest mulig og senest innen 1. oktober 2003. 

2. I budsjettene for 2004 setter kommunen, fylkeskommunene og 
departement av nødvendige midler for samordningsorganets virksomhet:  
5 mill. kroner hvor Samferdselsdepartementet dekker 2 mill. kroner, Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune dekker hver 1 mill. kroner og hvor 
Buskerud- og Østfold fylkeskommue hver dekker 0,5 mill. kroner.  Dette 
vil være midler knyttet møter, utredninger og gjennomføringen av felles 
billettering-, informasjon- og takstssystemer samt til eventuell kostnader 
knyttet til det administrative apparatet for samordningsorganet. Ressursene 
som frigjøres disponeres av samordningsorganet fra 2004.  

3. Organisasjonsmodellen fra 2004 for samordningsorganet utredes nærmere, 
men det legges til grunn at organet skal sikres demokratisk forankring 
gjennom representasjon og oppnevning fra de politiske organer som inngår 
i samarbeidet. Det legges opp til at Samferdselsministeren leder organet og 
at hver av aktørene er representert med ett medlem. Det opprettes et 
administrativt apparat for organet. Konkret utforming må vurderes 
nærmere.     

4. Aktørene oppnevner høsten 2003 representanter på politisk nivå til 
samordningsorganet.   
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6.2 Samordningsorganets ansvar og oppgaver fra 1. 
januar 2006  (fase 1b) 

Styringsgruppen gjør nedenfor rede for viktige ansvarsområder som kan overføres 
til samordningsorganet fra 2006. Utredningsarbeidet knyttet til overføring av 
ansvar, finansiering og organisering fra 2006 må gjennomføres innen utgangen av 
2004.   

Kjøp av kollektivtransport  

Samordningsorganet får ansvaret for å utrede en overføring av ansvaret for kjøp 
av jernbanetjenester og kollektivtransport fra staten, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune med sikte på en overføring av det formelle ansvaret til 
samordningsorganet fra 2006. Det innebærer at aktørene i 2005 gjør de 
nødvendige endringer slik at samordningsorganet får reell innflytelse over 2006-
budsjettet for kjøp av kollektivtjenester (inkludert jernbanetjenester) på det 
sentrale Østlandet.   

Det er en forutsetning at alle aktørene (Oslo kommune, Akershus fylkeskommune 
og Samferdselsdepartementet) deltar i arbeidet for overføre ansvaret for kjøp av 
kollektivtransport, herunder jernbane, til samordningsorganet. Det er viktig ift. 
hensikten med opprettelsen av samordningsorganet, og vil være en sentral premiss 
for å ha mulighet til å lykkes. All lokal kollektivtrafikk innenfor det aktuelle 
geografiske området må inkluderes, dvs. alle aktører må bidra for å få til en best 
mulig samordning til beste for kollektivtrafikanten. Dette bl.a. for å sikre at 
organet har de nødvendige virkemidlene til å kunne ivareta overordnede politiske 
målsettinger som for eksempel best mulig rutesamordning i området. En 
overføring fra to av partene vil ikke gi de ønskede samordningseffekter.  

Løyver  

Styringsgruppen forutsetter at ansvaret for ekspressbussløyver innad i det sentrale 
Østlandet overføres fra departementet og til samordningsorganet fra 2006. Det 
innebærer at forsøksloven må benyttes som hjemmelsgrunnlag og erstatte lov om 
yrkestransport i en perioden på inntil 6 år. Ansvaret for løyver innebærer også at 
samordningsorganet skal treffe enkeltvedtak og at det må opprettes et klageorgan, 
Forsøksloven må også benyttes i forhold til utvikling av samordningsorganets 
mulighet til å treffe enkeltvedtak. Utredningen av løyveansvaret må være klart i 
løpet av 2004 for å sikre at de nødvendige lovmessige forhold blir klare i god tid 
før en overføring av ansvaret i 2006.  

Administrasjonsselskaper  

Administrasjonsselskapene (Oslo sporveier og SL) har en viktig operativ rolle og 
kjøper i dag transporttjenester på vegne av kommune og fylkeskommuner. 
Dersom det politiske kjøpsansvar for transport legges til samordningsorganet, kan 
det synes hensiktsmessig å samorganisere de mest berørte 
administrasjonsselskaper til ett administrativ organ (Oslo sporveier og SL). Den 
praktiske oppfølgingen bør skje i et administrativt organ som dekker tilsvarende 
geografiske ansvarsområde. Organiseringen av administrasjonsselskapene må 
utredes nærmere av samordningsorganet.    
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Geografisk avgrensning  

Det kan i fase 1b, etter oppstart 1.1.2006, være aktuelt å vurdere å utvide 
samordningsorganets ansvarsområde noe, f.eks. ved at hele Kongsbergbanen 
inngår.  

 

6.3 Samordningsorganets ansvar og oppgaver i fase 2  
I fase 2 (fra 2007 eller senere) kan det være aktuelt å utvide samordningsorganets 
geografiske ansvarsområdet med hele Buskerud og Østfold fylker, ev. også øvrige 
fylker på Østlandet. I tillegg er det nødvendig å vurdere oppgaver som til da ikke 
er tillagt samordningsorganet.   

I den sammenheng vil styringsgruppen peke på muligheten for å tilføre 
samordningsorganet ansvar for infrastrukturtiltak for kollektivtransport og løyver 
til fylkesoverskridende ruter som ikke er lagt til samordningsorganet pga. organets 
begrensede geografiske ansvarsområde. I tillegg er det aktuelt å overføre 
kjøpsansvaret for ytterligere togstrekninger til samordningsorganet.  

Dette forutsettes utredet videre av samordningsorganet når erfaringer er vunnet i 
fase 1a og 1b.  

I tillegg vil styringsgruppen peke på muligheten for at nåværende bompengering 
erstattes med en ny brukerfinansieringsmodell fra 2007. Fordelingen av inntektene 
fra brukerfinansieringen kan utvikles slik at større deler av ressursene kan brukes 
på drift til kollektivtransport samt at føringene for bruken endres etter forslag for - 
og vedtak i Stortinget. Eksempler på slike ordninger er nærmere omtalt i ECON-
rapport 88/02 Brukerfinansiering etter 2007: Nye penger – nye muligheter?   

7 Resultatrapportering 
Det vil undersveis være viktig å vurdere i hvilken grad samordningsorganet bidrar 
til å nå målsettinger. Bl.a. må de ulike fasene i arbeidet evalueres underveis. Det 
innebærer at et sett indikatorer for måloppnåelse må operasjonaliseres. 
Indikatorene bør rapporteres årlig til Samferdselsdepartementet, Oslo kommune 
og fylkeskommunene. Et greit utgangspunkt for rapporteringen kan være det 
evalueringsopplegg som er utarbeidet i forbindelse med transportforsøkene i 
byområder selv om dette også omfatter infrastrukturtiltak. Rapporteringen kan gi 
kunnskap om nødvendigheten av justeringer, utvidelse eller avvikling av 
samordningsorganet.   

 

 

27 



 

VEDLEGG  
 

 

Vedlegg 1: Brev av 21. februar 2003 fra Samferdselsdepartementet  

Vedlegg 2: Ansvar og virkemidler i transport- og arealpolitikken i Oslo og 
Akershus 

Vedlegg 3: Prinsipper for organisering og finansiering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 

Vedlegg 2: Ansvar og virkemidler i transport- og arealpolitikken  
 

Aktør 
Ansvar Virkemiddel 

Staten 
Samferdsels-
departementet 
 

Riksveier 
Jernbanen 

Investeringsmidler, midler til drift og vedlikehold av 
transportinfrastruktur, kjøp av transporttjenester 
Samferdselslovene 
Eier NSB 
Eier deler av SL 

Statens vegvesen/ 
Vegdirektoratet 

Planlegging, drift og 
vedlikehold av riksveier 

Planlegging 
Innsigelser til arealplaner 
Grunneier 

Jernbaneverket 
 
 
NSB 

Planlegging, drift og 
vedlikehold av 
jernbanens infrastruktur
Jernbanetilbudet 

Planlegging 
Innsigelser til arealplaner 
Grunneier 

Miljøvern-
departementet 

Arealbruk  Plan- og bygningsloven (plandelen) 
RPR-ATP  
Forurensningsloven og annen miljølovgivning.  

Finansdepartementet Økonomisk politikk 
generelt 

Skatter og avgifter generelt, inkl. kjøretøyavgiftene  

Kommunal- og 
regionaldep. 

Byutvikling og regional 
utvikling 
Boligpolitikk 

PBL (bygningsdelen) 
Rammeoverforinger til kommuner og fylkeskommuner 
(blant annet til fylkesveier og kollektivtransport) 

Arbeids- og 
administrasjonsdep.  

Lokalisering av statlig 
virksomhet 

Lokalisering av statlig virksomhet 

Statsbygg Forvalte statens 
eiendommer  

Forvalte statens eiendommer 

Fylkesmannen Representere staten Kontroll- og samordning av statens virksomheter 
Megler ved innsigelser 

Akershus fylkeskommune 
 Fylkesveier 

Kollektivtransport 
Fylkesplanlegging 

Fylkes(del)planer  
Investeringer i fylkesveier 
Tilskudd til kollektivtransport 
Eier deler av SL 
Bompenger 

Kommuner i Akershus 
 Kommunale veier 

Arealplanlegging/bruk 
Tilrettelegge for bolig 
og næringsutvikling 

Kommune(del)plan 
Investeringer i kommunale veier 
Reguleringsplaner (mange virkemidler) 
Utbyggingsavtaler/rekkefølgebestemmelser 
Innsigelsesrett (som nabokommune) 
Eiendomsskatt 
Parkeringspolitikk  
Veiprising/bompenger 
Grunneier 

Oslo kommune 
 Kommunale veier 

Arealplanlegging/bruk 
Kollektivtransport 
Oslo Havn 
Tilrettelegge for bolig 
og næringsutvikling 

Kommune(del)plan 
Investeringer i kommunale veier 
Reguleringsplaner (mange virkemidler) 
Utbyggingsavtaler/rekkefølgebestemmelser 
Innsigelsesrett (som nabokommune) 
Eiendomsskatt 
Parkeringspolitikk  
Veiprising/bompenger 
Eier Oslo Sporveier og deler av SL 
Tilskudd til kollektivtransport 
Grunneier 
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Vedlegg 3: Prinsipper for organisering  

Samordningsorganets finansiering, organisering og rolle er betinget av organets 
oppgaver og myndighet. Dersom samordningsorganet etter hvert gis et betydelig 
ansvar for oppgaver, kan det kreve endringer i organisasjonsmodeller underveis. I 
den sammenheng er det naturlig å vurdere organisasjonsmodeller hentet fra 
Tyskland, Danmark og Sverige. Nedenfor gjøres det rede for en enkelte 
problemstillinger og prinsipper som må drøftes i det videre arbeidet.    

Samordningsorganet skal legge de overordnete rammer    

Samordningsorganet skal ivareta et politisk og overordnet ansvar for 
kollektivtransport. Organet skal gi politiske føringer på kvalitet og omfang på 
tjenestetilbudet, finansieringsansvar og kontroll- og oppfølgingsansvar. Videre vil 
politikerne ha en viktig ombudsrolle i forhold til å forstå og ivareta innbyggernes 
interesser. Det vil være administrasjonsselskapet/ene som i det daglige skal 
håndtere den operative kjøpsfunksjonen, kontraktsstyring og oppfølging etter 
overordnete politiske rammer som er gitt i føringer fra samordningsorganet. 
Leverandørene (utførerne) av kollektivtransporten kan være dagens 
transportselskaper og/eller andre som er konkurransedyktige.  Disse selskapene vil 
som i dag ha driftsansvaret.  

Politisk organisering  

Samordningsorganet skal ha et politisk ansvar. Det er vanskelig å tenke seg at et 
rent administrativt organ skal gjøre de overordnete transportpolitiske 
prioriteringer. Samordningsorganet skal bestå av representanter fra de aktører som 
er berørt. Det vil innebære at statlige og fylkeskommunale/kommunale politikere 
bør være representert for politisk styring av samordningsorganet. Dermed blir 
samordningsorganet et indirekte valgt organ som gjør avstanden til velgerne 
lenger enn i dag. Denne demokratiske utfordringen kjennetegner alt 
interkommunalt samarbeid. På den annen side, vil det være direkte forankrede 
organer som oppnevner samordningsorganet representanter.    

Administrativ organisering  
Samordningsorganet skal ha en administrasjon med fullmakter slik at en fleksibel 
administrativ kjøpsrolle kan ivaretas. Administrasjonen skal ivareta det operative 
plan- og koordineringsarbeid, kontraktsstyring, tjenestekjøp, kvalitetskontroll og 
oppfølging og vil være profesjonelt forankret. Samordningsorganet vil være 
bundet av de formelle avtaler og kontrakter som gjelder.   

Samordningsorganets administrative apparat bør vurderes i forhold til de 
oppgavene som skal utføres av samordningsorganet. Det kan tilsi at det utvikles et 
felles administrasjonsselskap. Et slikt selskap vi i så tilfelle overta det operative  
og driftsmessige administrasjonsselskap som i dag ligger adskilt i Oslo Sporveier 
for Oslo, SL for Akershus med omland og Samferdselsdepartementet for togruter.  

I en mellomfase kan eventuelt et tett samarbeid mellom de nåværende 
administrasjonsselskaper vurderes.  
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Figur 1: Skisse over samordningsorganet mulige organisering og forholdet 
mellom de ulike nivåer/virksomheter  
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