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Sammendrag 

Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt gjennomført på oppdrag av Buskerud Kollektivtrafikk 
AS. Den overordnete problemstillingen for dette prosjektet har vært hvordan nåværende og fremtidig 

utforming av salgs- og distribusjonssystem hos Buskerud Kollektivtrafikk påvirker effektivitet og 
tilgjengelighet. Herunder spør prosjektet på hvilke måter nåværende og fremtidig salgs- og 
distribusjonssystem kan legge til rette for redusert billetteringstid, økt fremkommelighet, redusert 
kontantbeholdning i bussene, mer kundevennlig distribusjon og mer fleksibel distribusjon. 

 

Disse spørsmålene er belyst ved kartlegging av Buskerud Kollektivtrafikks eksisterende salgs- og 
distribusjonssystem. Kartleggingen har bestått av en dokumentstudie, intervju med ulike aktører i selskapet 
og en kundeundersøkelse gjennomført blant 400 busspassasjerer i Buskerud. Videre er det gjennomført 
kartlegging av salgs- og distribusjonssystem i to andre fylker, samt gjennomført møte med representanter fra 
en leverandør av teknologiske løsninger for billettering innen kollektivtransport.  

 

Prosjektet identifiserer en rekke løsninger som kan bidra til å øke effektivitet og tilgjengelighet i Buskerud 
Kollektivtrafikks salgs- og distribusjonssystem. En viktig målsetting for selskapet er å øke andelen 
passasjerer som reiser med elektronisk billett. Mange av de teknologiske løsningene for salg og distribusjon 
av elektroniske billett som presenteres vil bidra til større effektivitet i hele verdikjeden, men har 
erfaringsmessig særlig betydning for reduksjon av billetteringstid, reisetid og kontantbeholdning.  

 

Med utgangspunkt i informasjon som inngår i dette prosjektet kan mulige løsninger deles inn etter løsninger 
som bør gis høy prioritet, middels prioritet og lav prioritet. Én av løsningene som bør gis høy prioritert er økt 
informasjonsspredning knyttet til elektroniske billettprodukter, inkludert rabattordninger knyttet til enkelte 
produkter. En stor andel av de som i dag benytter enkeltbillett er ikke kjent med eksisterende 
rabattordninger, og oppgir at de vil benytte elektronisk billett dersom dette medfører rabatt. Det vil videre 
være viktig å øke informasjonsspredning utenfor internett, da mange som benytter enkeltbillett i liten grad 
benytter internett for å søke informasjon. En annen prioritert løsning vil være salg av billettprodukter via 
internett. Dette er innført med suksess andre steder, og vil ha stor betydning for både effektivitet og kundenes 
opplevelse av tilgjengelighet. Som en del av internettløsning for salg av billetter bør man også vurdere 
distribusjon av billetter via billettsystemet om bord på bussen.  

 

Videre kan tre identifiserte løsninger gis middels prioritet. Dette gjelder for det første etablering av flere 
salgssteder, for eksempel gjennom et omfattende forhandlernett (for eksempel kiosker eller 
dagligvareforretninger). Dette kan kombineres med innføring av et toprissystem, som vil bidra til reduksjon i 
kontantbeholdning ved å rabattere billetter som kjøpes utenfor buss. Sist vil løsninger for salg av billetter via 
mobiltelefon ha middels prioritet, men man kan anta at betydningen av mobil billettering og distribusjon vil 
øke etter hvert som andelen smarttelefoner og NFC-telefoner øker.  

 

Sist identifiseres tre løsninger som anses å ha lav prioritet. Dette er etablering av informasjonsskjermer på 
utvalgte holdeplasser, etablering av informasjonstjeneste via sms og applikasjon for smarttelefon.  
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Summary  

This report presents the results of an assessment of the Buskerud Kollektivtrafikk’s system for sale and 
distribution. The main purpose of the project has been to consider ways in which present and future systems 
for sale and distribution influence efficiency and availability. This includes considering the potential of 
reducing cash holdings onboard vehicles, travel time, and time spent on fare collection , while promoting 
flexible and customer-oriented distribution.  

 

The assessment consists of an examination of the system for sale and distribution of bus tickets in Buskerud. 
This includes document studies, interview with relevant parties within the company as well as a survey 
among 400 bus passengers in Buskerud. Further, the assessment includes examination of the sales and 
distribution systems for bus rides in  two other counties and an interview with representatives from a supplier 
of technological solutions for public transportation ticketing. 

 

This project identifies a number of solutions that might contribute to a more efficient and available system 
for sale and distribution in Buskerud. An important goal for the company is to increase the share of 
passengers travelling by electronic tickets. Several technological solutions for sale and distribution of 
electronic tickets which are presented in the report will contribute to increased efficiency throughout the 
value chain, but empirical evidence suggests that they will be particularly important for the reduction of cash 
holdings, travel time and time spent on fare collection.  

 

Based on information presented in this report, possible solutions for a future sale and distribution system are 
divided into groups of solutions with high, medium and low priority. For one, one should pay particular 
attention to increasing information about electronic tickets, including discounts related to certain products. A 
large proportion of passengers who still use paper tickets are unfamiliar with existing discounts related to 
electronic tickets and state that they would use electronic tickets if they included discounts. Buskerud 
Kollektivtrafikk could further benefit from improving information provided through traditional information 
channels, as many passengers who still use paper tickets are reluctant to search for information on the 
internet.  

 

Another solution with high priority should be introducing solutions for buying tickets online. These solutions 
have been successful elsewhere and will be of great significance for efficiency and availability for the 
passengers. In relation to internet solutions one should also consider distribution of tickets through the ticket 
system onboard the busses.  

 

Further, one can identify three solutions with medium priority. Firstly, the number of ticket vendors should 
be increased, perhaps through cooperation with chains of stores or kiosks that allow for an extensive sales 
system. Combined with a two-tier price system that discounts tickets not bought on the bus this would 
contribute to a significant reduction in cash holdings. Finally, solutions for mobile phones are given medium 
priority, but one could assume that such solutions would increase in importance with an increasing 
application of smartphones and NFC phones. Finally, two solutions with low priority are presented: 
information screens at selected bus stops and information service through SMS or smartphone applications.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt gjennomført på oppdrag av Buskerud Kollektivtrafikk 
AS, heretter omtalt som Buskerud Kollektivtrafikk. Målsettingen med prosjektet har vært å gi en vurdering 
av selskapets system for salg og distribusjon av billetter. Utformingen av kollektivselskapers salgs- og 
distribusjonssystem legger store føringer for tilgjengelighet og effektivitet. Buskerud Kollektivtrafikk 
innførte våren 2011 et nytt system for elektronisk billettering på sine busser. Passasjerene i Buskerud 
benytter i stor grad enkeltbilletter på sine reiser, hvilket har store konsekvenser for tidsbruk og 
kontantbeholdning. Målsettingen med dette prosjektet har vært å vurdere hvilke konsekvenser Buskerud 
Kollektivtrafikks salgs- og distribusjonssystem har for blant annet tidsbruk, brukervennlighet og 
kontantbeholdning. Prosjektet skal også vurdere hvordan man kan gå frem for å påvirke disse forholdene. 
Sist gis en vurdering av problemstillinger knyttet til personvern og juridiske og økonomiske konsekvenser av 
ulike tiltak. 

 

1.2 Problemstillinger 

Den overordnete problemstillingen for dette prosjektet har vært hvordan nåværende og fremtidig utforming 

av salgs- og distribusjonssystem hos Buskerud Kollektivtrafikk påvirker effektivitet og tilgjengelighet? 
Herunder spør prosjektet på hvilke måter nåværende og fremtidig salgs- og distribusjonssystem kan legge til 
rette for redusert billetteringstid, økt fremkommelighet, redusert kontantbeholdning i bussene, mer 
kundevennlig distribusjon og mer fleksibel distribusjon. Sist spør prosjektet hvilket spørsmål som kan 
oppstår med tanke på personvern og juridiske begrensninger, samt hvilke økonomiske endringer man kan 
forvente av eventuelle endringer i salgs- og distribusjonssystemet. 

 

1.3 Fremgangsmåte 

For å besvare disse spørsmålene presenteres en kartlegging av Buskerud Kollektivtrafikks eksisterende salgs- 
og distribusjonssystem. Dette innebærer gjennomgang av selskapets salgskanaler (automater, salgskontor, 
internett, på buss), billettprodukter og informasjonssystem (rutehefte, holdeplass, internett, lokalavis, 
sanntidsinformasjon). Som en del av kartleggingen av systemet hos Buskerud Kollektivtrafikk er det videre 
gjennomført intervjuer med en representant fra salgskontoret samt 6 sjåfører ansatt i selskapet. Bussjåførene 
jobber i ulike deler av fylket og er fordelt på lokalruter, regionale ruter og ekspressruter. Det er også 
gjennomført en spørreundersøkelse blant 400 av Buskerud Kollektivtrafikks passasjerer. Når det i denne 
rapporten refereres til passasjerer i Buskerud er det med respondentene i denne undersøkelsen som 
utgangspunkt. 

 

I den hensikt å framskaffe kunnskap om ulike måter å utforme salgs- og distribusjonssystem på, og 
teknologiske løsninger som kan inngå i et system for salg og distribusjon av billetter, er det innhentet 
informasjon fra to andre fylker og en leverandør av teknologiske løsninger. Det er gjennomført kartlegging 
av salgs- og distribusjonssystem hos Trafikanten Møre og Romsdal og AtB i Trøndelag. Som en del av 
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kartleggingene er det gjennomført intervjuer med representanter fra selskapene, samtidig som tilgjenglig 
dokumentasjon rundt selskapenes systemer er innhentet.  

 

I tillegg er det gjennomført et møte med representanter fra en leverandør av teknologiske løsninger for 
billettering innen kollektivtransport.  

 

1.4 Rapportens oppbygging 

Kapittel 2 presenterer salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk, mens kapittel 3 og 4 
presenterer salgs- og distribusjonssystemer hos Trafikanten Møre og Romsdal og AtB. Kapitlene gir en 
oversikt over de respektive selskapenes billettprodukter, salgskanaler og informasjonskanaler. Videre gis det 
for Trafikanten Møre og Romsdal og AtB en gjennomgang av selskapenes erfaringer med overgang til 
elektronisk billettering og utfordringer de står overfor i utformingen av sine salgs- og distribusjonssystemer.  

 

Kapittel 5 gir en innføring i ulike teknologiske løsninger som kan benyttes i Buskerud Kollektivtrafikks 
utforming av eget system for salg og distribusjon av billetter. Kapittelet presenterer og diskuterer løsninger 
knyttet til salg og distribusjon via internett, mobiltelefon, billettautomat og andre kanaler.  

 

Kapittel 6 presenterer Buskerud Kollektivtrafikks potensial med tanke på utforming av billettprodukter, 
salgskanaler og informasjonskanaler. Her presenteres blant annet kundemassens vurderinger av ulike 
tekniske løsninger presentert i kapittel 5, og kapittelet presenterer mulige strategier for økning av andelen 
brukere av elektronisk billett i Buskerud.  

 

Kapittel 7 gir en oversikt over økonomiske vurderinger knyttet til spesifikke endringer i Buskerud 
Kollektivtrafikks salgs- og distribusjonssystem. Dette gjelder for hvordan innføring av toprissystem vil virke 
inn på inntektsgrunnlaget og endring i kontantbeholdning ved innføring av anbefalt toprissystem, endringer i 
inntektsgrunnlag som følge av overgang til elektroniske busskort, kostander knyttet til samarbeid med 
kommisjonærer og vurderinger knyttet til billettautomater. 

 

Sist oppsummerer og diskuterer kapittel 8 mulige løsninger presentert i foregående kapitler, og gir 
avslutningsvis et forslag til prioriterte løsninger som Buskerud Kollektivtrafikk kan benytte i sin videre 
utforming av eget salgs- og distribusjonssystem.  
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2 Salg og distribusjonssystem hos Buskerud Kollektivtrafikk 

Buskerud Kollektivtrafikk AS eies av Buskerud fylkeskommune og 19 av 21 kommuner i Buskerud fylke. På 
vegne av eierne er Buskerud Kollektivtrafikk ansvarlig for drift og utvikling av kollektivtilbudet i fylket. En 

viktig oppgave for selskapet er å gjøre det enkelt og attraktivt å reise kollektivt. 

Dette kapittelet gjør rede for dagens system for salg og distribusjon av billetter hos Buskerud 
Kollektivtrafikk AS. Redegjørelsen inkluderer en systematisk gjennomgang av eksisterende billettprodukter, 
salgskanaler, informasjonssystem og teknologiske løsninger.  

 

2.1 Billettprodukter 

Buskerud Kollektivtrafikk opererer i all hovedsak med 4 billettprodukter; enkeltbillett, verdikort, periodekort 
og ungdomskort. 

2.1.1 Enkeltbillett 

Personer som ikke benytter elektronisk kort som betalingsmiddel, reiser med enkeltbillett (papirbillett). 
Buskerud Kollektivtrafikks regnskap har vist at enkeltbillettene står for 43 % av billettinntektene. 
Kundeundersøkelsen som inngår i dette prosjektet bekreftet dominansen av enkeltbilletter, og viste at 51 % 
av respondentene reiser med enkeltbillett. 

 

2.1.2 Verdikort 

Verdikortet er et upersonlig kort som kan brukes for å betale for flere passasjerer, og som ikke er knyttet til 
en bestemt reiseperiode eller en bestemt reisestrekning. Ved første gangs bruk av verdikort medfølger en 
kortavgift på 50 kroner. Hos Buskerud Kollektivtrafikk kan passasjerer lade kortet med en valgfri verdi i hele 
hundre kroner, minimum 200 kroner. Bruk av verdikort gir voksne passasjerer 25 % rabatt på enkeltreiser 
(sammenlignet med enkeltreiser på papirbillett), men gir ikke rabatt til barn, honnør, hund eller sykkel.  

 

2.1.3 Periodekort 

Reiser betalt med periodekort stod per mars 2011 for 15 % av billettinntektene. I følge kundeundersøkelsen 
reiser 9,3 % av passasjerene med periodekort. Periodebilletten er upersonlig og gir rett til ubegrenset antall 
reiser innenfor de sonene man betaler for. Billetten kan kjøpes for inntil 10 soner med 14 eller 30 dagers 
gyldighet. Ved bruk av periodekort får studenter 40 % rabatt på sine reiser med Buskerud Kollektivtrafikk. 
Studentkortet benyttes på samme måte som øvrige periodekort, men forutsetter at passasjer identifiserer seg 
som student. 



 

PROSJEKTNR 
60R108 

RAPPORTNR 
SINTEF A20164 

VERSJON 
2011.2 10 av 76 

 

 

2.1.4 Ungdomskort 

Ungdomskortet hos Buskerud Kollektivtrafikk gjelder frem til fylte 20 år, og har ingen nedre aldersgrense. 
Kundeundersøkelsen viser at ca 24 % av passasjerene i Buskerud benytter ungdomskort, som står for 18 % 
billettinntektene. Ungdomskortet gir adgang til å reise ubegrenset med alle busslinjene i Buskerud (med 
unntak av ekspressbusser og nattbuss), samt lokaltog og eventuelle tilbringer- og bestillingsruter. Videre 
gjelder særbestemmelser knyttet til fritidsreiser i visse områder, for elever ved enkelte skoler og skjøter med 
Ruters ungdomsbillett for Oslo og Akershus. Ungdomskortet kan, mot tillegg, oppgraderes til også å gjelde 
lokaltog i Oslo. Dette tillegget er på 330 kr, og kommer i tillegg til den ordinære prisen på 300 kr.  

 

Med overgangen til nytt elektronisk billettsystem vil ungdomskortene være uten navn og bilde, og 
passasjerer med ungdomskort må derfor kunne legitimere seg på bussen dersom det skulle være tvil rundt 
deres alder. 
  

Tabell 1. Pris for enkeltreise betalt med 
enkeltbillett og verdikort. Etter sone 
(kr) 

Sone Enkeltbillett Verdikort 

1 28 21,00 

2 35 26,25 

3 48 36,00 

4 68 51,00 

5 89 66,75 

6 109 81,75 

7 129 96,75 

8 150 112,50 

9 170 127,50 

10 200 150,00 

 
 

Tabell 2. Pris for periodekort med 30 
og 14 dagers varighet. Etter sone (kr) 

Sone Periodekort

30 dager 

Periodekort 

14 dager 

1 780 390 

2 890 445 

3 1 020 510 

4 1 150 575 

5 1 480 740 

6 1 810 905 

7 2 130 1 065 

8 2 460 1 230 

9 2 800 1 400 

10 3 430 1 715 
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2.2 Salgskanaler 

Per i dag har Buskerud Kollektivtrafikk fem salgskontorer, lokalisert i Drammen, Ål, Hønefoss, Kongsberg 
og Hokksund. Tabell 3 gir en oversikt over salgskontorer, hvilke produkter som omfattes og hvilken aktør 
som driver hvert enkelt kontor. Alle billettprodukter er tilgjengelige hos samtlige salgskontorer I tillegg til 
salgskontorene er bussene en sentral salgskanal. I tillegg til enkeltbilletter kan samtlige kortprodukter 
fornyes på bussen. 

 

Tabell 2 Salgskontorer Buskerud Kollektivtrafikk 

Salgssted Produkter Utsteder 

Drammen 

 

Alle produkter, inkl. togbillett til ungdomskort Buskerud Kollektivtrafikk 

Ål, Hallingdal 

 

Alle produkter, utsteder ungdomskort Fjord1/Hallingdal Billag 

Hønefoss 

 

Alle produkter, utsteder ungdomskort  

Kongsberg Alle produkter, inkl. togbillett til ungdomskort, utsteder 
ungdomskort 

 

Turistkontor 

Hokksund 

 

Alle produkter, inkl. togbillett til ungdomskort Nettbuss 

 
Mange steder er salgskontorenes viktigste oppgave utstedelse av kort. Det meste av salg og påfylling skjer i 
dag på bussen. Kundeundersøkelsen viser at bussene utgjør den viktigste kanalen for påfylling av kort, og 
hele 78 % av respondentene som benytter kort fyller på sine kort her. Dersom man også inkluderer 
passasjerer som reiser med enkeltbillett, viser kundeundersøkelsen at 85 % av Buskerud Kollektivtrafikks 
passasjerer kjøper og fyller på sine billetter på bussen. Mer om dette følger i kapittel 5.4. 

 

2.3 Informasjonskanaler 

Enhver bedrift som skal selge sine tjenester er avhengig av at den potensielle kundemassen er kjent med 
disse tjenestene. For et kollektivselskap vil dette si at personer som befinner seg i nærheten av deres rutenett 
er kjent med ruter, traseer, avgangstider, produkter, priser, salgssteder mv. Hos Buskerud Kollektivtrafikk er 
internett en sentral informasjonskanal som gir informasjon om rutetabeller for både buss, båt, tog og ferje, 
skoleskyss, billetter og priser. Videre gir nettsidene til selskapet informasjon om planlagte avvik og hvor 
man skal henvende seg dersom man har spørsmål. På nettsidene er det også mulig å søke frem 
reiseinformasjon om en konkret reise man ønsker å foreta en gitt tid på døgnet. Internett er den mest brukte 
informasjonskanalen, og kundeundersøkelsen viser at 68 % av passasjerene benytter internett for å finne 
informasjon om traseer og rutetider. 
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Nettsidene opplyser videre om salgskontorer for kjøp av kort og billetter. Selv om disse sannsynligvis også 
yter en viss service overfor kundene, finnes servicekontorer kun i Drammen og Kongsberg. I tillegg kan 
passasjerene innhente informasjon gjennom ruteopplysning på telefon, Ruteopplysningen 177, og gjennom 
tradisjonelle informasjonskanaler som rutehefter, tabeller, og produkt og prisoversikt på holdeplasser. 
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3 Salgs- og distribusjonssystem hos Trafikanten Møre og Romsdal 

Trafikanten Møre og Romsdal ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal 
fylkeskommune og 7 trafikkselskaper i fylket. Målsettingen med samarbeidet har vært å samordne 
opplysningstjenesten om ferge-, båt- og bussruter, samt takster og rabatter i og gjennom Møre og Romsdal. 
For å dekke kollektivtilbud med både buss, hurtigbåt og ferge gikk følgende trafikkselskaper inn i 
samarbeidet da Trafikanten Møre og Romsdal ble opprettet i 1998: Fjord1, Fosen Transport, AS Sula 
Rutelag, Eide Auto AS, Atlantic Auto AS, Veøy Buss og Nettbuss. Siden 2006 har imidlertid Trafikanten 
Møre og Romsdal AS vært et frittstående aksjeselskap, heleid av Møre og Romsdal fylke. I dette prosjektet 
har vi hovedsakelig tatt hensyn til den delen av Trafikant Møre og Romsdals salgs- og distribusjonssystem 
som er rettet mot busstrafikken, da ordninger for hurtigbåt og ferje vil være mindre relevante for Buskerud.  

3.1 Billettprodukter 

Trafikanten Møre og Romsdal er i gang med omlegging av sitt billettsystem. Tidligere har alle kortprodukter 
bestått av papirkort med magnetstripe. Noen steder er disse nå erstattet med et berøringsfritt chipkort, kalt 
Kollektivkortet. Kollektivkortet er det fysiske kortet passasjerene viser når de reiser med buss eller hurtigbåt.  

 

Kollektivkortet benyttes i dag på Averøy, på Smøla, i 
Aure og Kristiansund, og på hurtigbåtene til Tide Sjø. I 
øvrige kommuner vedvarer det tidligere billettsystemet 
med magnetstriper, men i løpet av 2011 vil det nye 
billettsystemet bli gradvis innført også i resten av fylket. 
 

 

 

 

 

3.1.1 Enkeltbillett og klippekort 

Trafikanten Møre og Romsdal operer i all hovedsak med 4 ulike billettprodukter. I tillegg innvilges enkelte 
grupper, for eksempel barn, honnør, studenter mv., rabatt på enkelte produkter. Enkeltbilletten rettes mot 
passasjerer som reiser en gang i blant. Prisen på en enkeltbillett varierer i forhold til hvor langt du skal reise 
og hvor mange soner du krysser. Takstsystemet til Trafikanten Møre og Romsdal er basert på 54 soner der 
hver sone utgjør en reisedistanse på 6 km. Minstetaksten på enkeltbillett er 25 kr i 2011, og øker med 
reiselengde (takstøret multiplisert med middelavstanden i takstsonen på den aktuelle reisen pluss 6 km) (se 
Vedlegg 1). Tabell 4 viser priser for enkeltbilletter i de ti første sonene, etter lengde på reisen. Trafikanten 
Møre og Romsdal selger også klippekort for voksne med 12 klipp, der prisen tilsvarer 10 enkeltbilletter. 
Dette gir brukeren 16,7 % rabatt ved bruk av klippekort.  

3.1.2 Verdikort 

Trafikanten Møre og Romsdal tilbyr også verdikort. Dette fungerer på samme måte som hos Buskerud 
Kollektivtrafikk: Det kan benyttes på ulike reiselengder (antall soner) og kan brukes av flere personer i 
samme reisefølge. Verdikortet i Møre og Romsdal gir 17 % rabatt på enkeltbilletter.  

 
Figur 1 Kollektivkortet, Trafikanten Møre og 
Romsdal 
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3.1.3 Månedskort 

Månedskortet er et personlig kort og er kun gyldig dersom det fremvises med gyldig legitimasjon. Kortet 
gjelder for en bestemt person på en bestemt reisestrekning (et visst antall soner). Kortet gjelder fra dato til 
dato, og kan også gjelde for en halv måned. Dette tilsvarer med andre ord ordningen i Buskerud. Prisen for 
månedskortet beregnes med utgangspunkt i sonetakstene. Månedskortet er kun tilgjengelig for voksne 
passasjerer. 

 
Tabell 4 Priser for enkeltbillett og månedskort i ti første soner 

Sone Km Enkeltbillett Månedskort 

1 6 30 660 

2 12 35 700 

3 18 40 880 

4 24 50 1010 

5 30 60 1140 

6 36 70 1290 

7 42 80 1410 

8 48 90 1550 

9 54 100 1670 

10 60 115 1860 

 

Trafikanten Møre og Romsdal opererer i tillegg med to varianter av månedskortet. Den ene er utvidet 
månedskort, der passasjerer kan kjøpe månedskort med rett til fri overgang innenfor det som kalles en 
“enhetstakstsone”. En slik sone kan etableres i byer eller tettsteder med felles utgangspunkt for ruter i ulike 
retninger, og der radius i faktisk reiselengde er inntil 6 km i alle retninger fra utgangspunktet. Innenfor denne 
sonen settes en enhetstakst med fri overgang. Denne ordningen gjelder i Molde og Kristiansund. Den andre 
varianten av månedskortet kalles “miljøkort”. Miljøkort er rabatterte månedskort og kan også selges til barn 
(under 16 år). Kortet er videre gyldig kun innenfor spesifiserte områder i fylket. 

 

3.1.4 Ungdomskort 

Ungdomskortet gir rett til ubegrenset antall reiser innenfor fylket en gitt periode for passasjerer under 20 år. 
På samme måte som månedskortet er ungdomskortet personlig og kun gyldig dersom det fremvises sammen 
med legitimasjon. Kortet gjelder både buss, ferje og hurtigbåt, men ikke nattbuss og flybuss.  

 

3.2 Salgskanaler 

Som nevnt er Trafikanten Møre og Romsdal i ferd med å legge om billettsystemet, og det eksisterer derfor i 
dag to ulike billettsystemer i ulike deler av fylket. Passasjerer som reiser i områder der kollektivkortet kan 
brukes, bestiller dette via skjema som er tilgjengelig på internett. Når de mottar kollektivkortet i posten, må 
de kjøpe produkter som lagres på kortet enten hos salgskontor eller om bord på bussen. Kort som er 
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personlige og skal ha navn og bilde, må første gang kjøpes fra Trafikanten Møre og Romsdal eller nærmeste 
trafikkterminal, men kan fylles opp både på buss og trafikkterminal. Fire trafikkterminaler finnes i Møre og 
Romsdal: én i Kristiansund, én i Molde og to i Ålesund. Som en del av det nye systemet i Møre og Romsdal 
vil det videre opprettes flere steder for salg og utstedelse av kort, samtidig som det vil opprettes en nettside 
der det er mulig å kjøpe produkter til Kollektivkortet. 

 

3.3 Informasjonskanaler 

Mye informasjon ligger på Trafikanten Møre og Romsdals nettsider. Nettsidene gir informasjon om 
bussruter (både bybuss, nattbuss, regionale busser og ekspressbusser), ferje- og hurtigbåtruter, kollektivkortet 
og takster. På nettsidene får passasjerene også tilgang til reiseplanlegger for å finne fram i rutene for både 
buss, ferge og hurtigbåt.  

 

Ruteopplysningen kan selvsagt nås på telefon, men passasjerer med Trafikanten Møre og Romsdal har også 
mulighet til å benytte ruteopplysning på SMS (nr 2177). 

 

Trafikanten Møre og Romsdal tilbyr videre sine passasjerer sanntidsinformasjon på TimeEkspressen mellom 
Kristiansund, Molde og Ålesund. Passasjerene får informasjon via skjerm inne på bussen og via skjerm på 
utvalgte holdeplasser. Det finnes sanntidsinformasjon på enkelte hurtigbåtkaier, og monitorer med lydanlegg 
er plassert ved 7 avgangssteder1. I tillegg kan man følge posisjonen til den enkelte båt eller ferje i sanntid på 
nettsidene til selskapet.  

 

3.4 Erfaringer etter innføring av nytt system 

Trafikanten Møre og Romsdal er på samme måte som Buskerud Kollektivtrafikk i en tidlig fase av 
innføringen av nytt system, og står overfor noen av de samme utfordringene som Buskerud Kollektivtrafikk. 
Som i Buskerud selges en stor del av billettene på buss, hvilket særlig gjelder enkeltbilletter. Per i dag er 
trafikkterminaler og busser de eneste utsalgsstedene for kort og billetter, og én av målsettingene med det nye 
systemet i Møre og Romsdal er etablering av flere utsalgssteder. De nye, bemannede utsalgsstedene skal 
kunne både utferdige, utstede og fylle på billettprodukter. Videre anser Trafikanten Møre og Romsdal det 
som ønskelig å innføre billettautomater, men fordi fylket preges av spredt bebyggelse vil dette vanskelig la 
seg forsvare økonomisk.  

 

Selv om andelen passasjerer med enkeltbillett ikke fremstår som problematisk for Trafikanten Møre og 
Romsdal, vurderes flere løsninger for å redusere kontantbeholdningen og kontantsalg på buss. Andelen som 
reiser med enkeltbillett kan reduseres ved å øke incentivene for å benytte elektronisk billett. Én mulighet kan 
være å gi rabatt på reiser som betales med elektronisk kort. Dette forutsetter imidlertid dekning av 
inntektstap, og i følge selskapet er det i dag ikke politisk vilje til å innføre slike ordninger i Møre og 
Romsdal. 

 

                                                      
1 Edøya, Kristiansund, Molde, Haramsøya, Valderøya, Ålesund og Hareid. 
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Selskapet oppfatter det slik at mulighet for å betale med bankkort er et viktig aspekt som bidrar til å avgjøre 
hvorvidt den enkelte ønsker å reise med buss i Møre og Romsdal. I dag oppleves det til en viss grad som en 
ulempe at det ikke finnes betalingsterminaler på bussen. I Møre og Romsdal har billetteringstiden gått ned 
etter innføringen av det nye systemet, men innføring av betalingsterminal kan bidra til at billetteringstiden 
øker. For å hindre at billetteringstiden øker må det vurderes nøye hvilke terminalløsninger som benyttes. 
Terminaler som krever 4-sifret pinkode kan oppleves som lite kundevennlig og vil, særlig i perioder med stor 
trafikk, medføre lang billetteringstid. Et alternativ for Møre og Romsdal er derfor kontaktløse bankterminaler 
der betalingskortet holdes mot kortleseren på samme måte som elektroniske billetter, og der passasjerene 
betaler uten pinkode. 

 

Fordi det nye systemet fremdeles er i en tidlig fase er det vanskelig å vurdere hvilke virkninger det har hatt. 
Samlet sett har Trafikanten Møre og Romsdal fått overraskende få negative tilbakemeldinger fra 
passasjerene. Dette kan skyldes at ikke alle vet hvor de skal henvende seg, men kan også betraktes som et 
tegn på at systemet fungerer. Man kan dermed anta at det er en viss aksept for systemet i kundemassen. 
Videre er billetteringstiden lavere etter innføringen av systemet, men det er på nåværende tidspunkt 
vanskelig å si hvorvidt igangsatte og planlagte tiltak vil redusere kontantbeholdningen og flytte salg fra buss 
til andre kanaler. 
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4 Salgs- og distribusjonssystem hos AtB 

AtB ble opprettet som aksjeselskap i 2009, men er heleid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. AtB er et 
administrasjonsselskap med 40 ansatte som skal planlegge, bestille og markedsføre kollektivtrafikken i hele 
Sør-Trøndelag. Dette gjøres ved at selskapet legger transporttjenester i fylket ut på anbud. Det første anbudet 
om drift av busstrafikken i Trondheim tilfalt i 2009 Team Trafikk. I løpet av 2011 skal nye anbud tildeles for 
rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus.  

 

Selv om AtB kjøper inn faktiske transporttjenester fra andre transportører, er AtB er ansvarlig for salg av 
billetter til både buss, båt og ferge. Videre er selskapet ansvarlig for den nødvendige infrastrukturen for 
gjennomføring av tjenestene. Dette inkluder terminaler, billettsystem og it-løsninger.  

 

4.1 Billettprodukter 

Siden 1. juli 2008 har busspassasjerer i Sør-Trøndelag reist elektronisk. Passasjerer som ikke reiser med 
enkeltbillett (papirbillett) benytter et elektronisk billettkort kalt Trønderkortet, eller t:kort. t:kort er et 
elektronisk reisekort for alle som reiser kollektivt i Trøndelag, og kan benyttes på alle kollektivmidler med 
unntak av tog. Den som ønsker å bruke t:kort bestiller kortet på internett, og etter levering må kortet 
aktiveres på ett av AtBs salgskontorer. Deretter er det opp til den enkelte å avgjøre hvilke billettyper hun 
eller han ønsker å laste inn på kortet, og flere billettprodukter på samme kort kan være aktive samtidig. 
Billettene må være betalt før man benytter kortet på bussen.  

 

4.1.1 Enkeltbillett 

Enkeltbilletter (papirbillett) selges på bussen og kan gi både honnør- og barnerabatt. For regionbusser 
varierer prisen mellom 33 og 170 kroner avhengig av hvor langt man reiser, men ved reiser innenfor Stor-
Trondheim koster en enkeltbillett kjøpt på buss 30 kr. 

 

Enkeltbilletter kan også betales elektronisk ved bruk av t:kort. Her vil pris avhenge av hva slags 
billettprodukt som er lastet inn på kortet. Tabell 5 viser priser for enkeltbillett etter ulike billettprodukter. 
Tabellen viser at enkeltbilletter som betales med elektronisk reisekort koster mindre enn enkeltbilletter som 
betales på buss, og at billetter betalt med visse billettprodukter (reisekonto) har betydelig lavere pris. 
Forskjellene billettproduktene imellom utdypes under.  

 
Tabell 5 Priser ulike typer enkeltbilletter, AtB 

Billettype Pris 

Ordinær enkeltbillett region 33-170

Ordinær enkeltbillett Stor-Trondheim 30

Enkeltbillett med t:kort (5 %) 28,50

Enkeltbillett autoreise, verdi (15 %) 25,50

Enkeltbillett autoreise, reisekonto (25 %) 22,50
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4.1.2 Reisekonto  

AtBs kunder har to alternativer for å fylle på sine t:kort. De kan møte opp på salgskontoret for å betale for 
billetter som de ønsker å fylle på sitt kort, eller de kan benytte det som omtales som reisekonto. Med 
reisekonto kan passasjeren selv betale ulike typer reiser og administrerer kontoen via internett. Kontoen kan 
fylles på via nettbank, e-faktura eller tilsendt faktura. 

 

Passasjerer over 18 år kan opprette reisekonto ved ett av AtBs kundesentre eller på selskapets nettside, og 
kontoen gir passasjerene maksimal rabatt ved kjøp av billetter. Etter at reisekontoen er opprettet, får 
passasjeren en egen side på selskapets nettsider der det er mulig å fylle på reisekontoen med ønsket beløp og 
velge de billettproduktene man har behov for. Reisekontoen er som sådan ikke nødvendigvis en billett, men 
et verktøy for å administrere egne billetter. Reisekontoen kan imidlertid også brukes som billett selv om den 
ikke er knyttet til spesifiserte billettprodukter. Ved bruk av reisekonto kan passasjerene benytte sitt 
elektroniske t:kort for å betale enkeltbillett på bussen, og oppnår da rabatten spesifisert i tabell 5.  

 

4.1.3 Autoreise  

t:kort med autoreise fungerer som et elektronisk klippekort, og er rettet mot personer som reiser ganske ofte. 
Kortet benyttes for å betale enkeltreiser innenfor et gitt område eller sone, og vil gi 15 % og 25 % rabatt ved 
bruk av henholdsvis verdikort og reisekonto. Passasjerer som har t:kort reisekonto kan selv legge inn et gitt 
beløp som kan benyttes til autoreise i kortet via internett.  

 

4.1.4 Periodekort 

AtBs periodekort gjelder som andre steder for et ubegrenset antall reiser innenfor et visst antall soner og 
dager. Det er opp til den enkelte å avgjøre når reiseperiode skal benytte og slutte, og perioden starter 
automatisk første gang passasjeren bruker kortet. Kortet har en minimumsvarighet på 7 dager, og en 
maksimumsvarighet på 180 dager.  

 

Passasjerer som benytter seg av reisekonto kan selv legge periodekort inn på sitt t:kort, mens andre 
passasjerer kan kjøpe produktet ved ett av AtBs kundesentre. Kortet er personlig, og gir rabatt på reiser. 
Rabatten øker med lengden på perioden som lastes inn i t:kortet.  

 

AtB tilbyr videre ferdig definerte periodeprodukter. Dette er periodeprodukter med ferdig definerte 
reisestrekninger, som kan kjøpes både på internett og de fleste busser.  

 

4.1.5 Verdikort 

t:kort verdi er et upersonlig kontantkort og kan benyttes for å betale enkeltreiser for en eller flere personer på 
samme reise. Produktet kan være av den størrelse passasjeren selv ønsker, og er ikke knyttet til en særskilt 
sone. Verdikortet kan benyttes både for enkeltreiser og  som autoreise (klippekort). 



 

PROSJEKTNR 
60R108 

RAPPORTNR 
SINTEF A20164 

VERSJON 
2011.2 19 av 76 

 

4.1.6 Svippkort 

Svippkortet er et billettprodukt med kort varighet, og er egnet for de som skal foreta mange reiser innenfor 
en kort tidsperiode. Svippkortet er et engangskort som kun kan fylles opp én gang, og benyttes på samme 
måte som øvrige t:kort. Svippkort kan kjøpes med en varighet på 24 eller 72 timer, og kan kjøpes for 
enkeltperson eller for familie.  

 

4.2 Salgskanaler 

Man kan identifisere 5 ulike salgskanaler hos AtB. For det første kan passasjerene som i Buskerud og Møre 
og Romsdal kjøpe enkeltbillett hos sjåføren på bussen. Det er imidlertid ikke mulig å kjøpe andre produkter 
eller fylle på elektroniske kort på bussen. Dette gjøres i all hovedsak via internett og på kundesenteret. 

 

AtBs internettløsning for administrering av billettprodukter er en svært sentral salgskanal. Som nevnt over 
har AtBs kunder mulighet for å opprette en såkalt reisekonto, som er en nettbasert ordning der passasjerene 
selv kan administrere sine kort og produkter. I dag benytter om lag halvparten av brukerne av elektronisk 
billett reisekonto. Gjennom rabatterte takster for reiser betalt med reisekonto oppfordrer AtB passasjerene til 
selv å håndtere egne reiseprodukter, hvilket vil være kostnadsbesparende for selskapet, samtidig som det 
bidrar til å redusere kontantbeholdning på bussene.  

 

Personer som ikke ønsker eller har mulighet til å administrere sine kort og produkter selv, kan henvende seg 
hos AtBs kundesentre. Her må man også henvende seg for å kjøpe svippkort. Per i dag finnes det to 
kundesentre, begge lokalisert i Trondheim sentrum og med åpningstider alle dager. Videre har Nettbuss 3 
salgskontorer for salg av t:kort. Disse er lokalisert i Trondheim, Stjørdal og Orkanger.  

 

Sist tilbyr AtB sine kunder kjøp av ferdig oppfylte t:kort på kiosker (Narvesen og 7-Eleven). Her kan 
passasjerer kjøpe t:kort for honnør eller voksen med 10 reiser. Når reisene er brukt opp må passasjeren 
imidlertid henvende seg til ett av AtBs to kundesentre for å laste nye produkter inn på kortet. Dette er med 
andre ord ikke opprettet som et engangskort, og kunden må derfor betale et gebyr på 50 kr ved kjøp av dette 
produktet.  

 

4.3 Informasjonskanaler 

AtB benytter mange av de tradisjonelle informasjonskanalene for å formidle sine tjenester til passasjerene. 
Ruteheftet utgjør for eksempel en sentral kanal, og 4 av 5 passasjerer benytter seg av ruteheftet for å søke 
informasjon av AtBs rutetider og traseer. En like stor andel benytter seg av internett. Nettsiden er i følge AtB 
selv den viktigste informasjonskilden for de fleste kundene. Kundesenteret spiller en mindre sentral rolle, 
men er særlig viktig for eldre passasjerer. Noen skaffer seg videre informasjon fra sjåføren i bussen, og dette 
gjelder i noen større grad passasjerer som reiser utenfor Stor-Trondheim.  

 

AtB har imidlertid lansert et nytt system for sanntidsinformasjon. I tillegg til å kunne søke frem avgangstider 
og traseer via mobiltelefon, gis passasjerene oppdatert informasjon på skjerm i buss og på holdeplass. Videre 
er det opprop av holdeplasser underveis på reisen. Per i dag benytter kun 1 av 10 passasjerer mobiltelefon for 
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å søke informasjon, men man kan anta at denne andelen vil øke med en økende andel smarttelefoner i 
befolkningen. Videre oppgir store deler av AtBs passasjerer at de finner sanntidsinformasjon på buss og på 
holdeplass nyttig.  

 

4.4 Erfaringer etter innføring av nytt system 

AtB har gjennomført mange endringer de siste årene og opplevde 10 % økning i antall reisende fra 2009 til 
2010. I tillegg til innføringen av elektronisk billettsystem kan økningen skyldes både omlegging av 
takstregimet og innføringen av kollektivfelt inn mot Trondheim sentrum. Som en del av evalueringen av 
AtBs sanntidssystem ble det i 2011 gjennomført en spørreundersøkelse blant passasjerer som var registrert i 
selskapets kunderegister gjennom sine t:kort. Undersøkelsen belyste blant annet hvilke forhold 
busspassasjerene betraktet som viktige. Omtrent 3 av 4 passasjerer mente at det var viktig at informasjon er 
lett tilgjengelig, og omtrent like mange at det er viktig med god ruteinformasjon underveis på reisen. Begge 
deler taler for stor kundetilfredshet med det nyetablerte sanntidssystemet.  

 

Det er imidlertid overgangen til elektronisk billettering som har størst betydning for tidsbruk og oppholdstid. 
Overgangen til t:kort har medført en markant nedgang i billetteringstiden. Tidligere måtte sjåføren manuelt 
kontrollere billettene til passasjerene, også de som benyttet månedskort, hvilket er en tidkrevende prosess 
som gjør at påstigningen tar lang tid. I dag benytter om lag 85 % av AtBs passasjerer t:kort, hvilket naturlig 
nok har redusert billetteringstid og oppholdstid betraktelig.  

 

Videre opplever selskapet internett som svært viktig for kundene. Kundene forventer enkle løsninger der 
man selv kan administrere sine kort, og det var i forkant av innføringen av t:kort forventet at den enkelte 
kunne ordne dette via internett. I dag administrerer omtrent halvparten av alle t:kortbrukere sine kort via 
internett. Undersøkelsen som ble gjennomført i evalueringen av sanntidssystemet viste at over halvparten 
mente det var viktig at billetter og periodekort kunne kjøpes på en enkel måte. Noen uttrykker imidlertid 
frustrasjon over at man ikke kan betale direkte med bankkort over internett og at det tar uforutsigbar lang tid 
fra pengene er overført til de faktisk er inne på kortet. Videre viste evalueringen at passasjerene savnet en 
enkel måte å overvåke gjenstående beløp på kortet. En undersøkelse fra 2010 viste også en noe blandet 
vurdering av reisekontoen, men dette var først og fremst i gruppen som i liten grad benyttet seg av denne, og 
man kan derfor spørre om vurderingene var knyttet til den enkeltes uerfarenhet med internettløsningen.  

 

En stor andel t:kort brukere har også bidratt til å redusere kontantbeholdningen. I tillegg selges ikke lenger 
klippekort på bussen. Klippekortene stod tidligere for størsteparten av kontantsalget, da månedskort kun ble 
solgt på salgskontor. Selv om en stor andel av AtBs passasjerer i dag benytter elektronisk billett for å betale 
sine reiser, kjøper fremdeles mange billetter på bussen. For å redusere kontantbeholdningen ytterligere 
fokuserer selskapet på innføringen av teknologiske løsninger som fremmer kontantløs billettering. Som nevnt 
er internettløsningen vært av stor betydning for andelen t:kortbrukere, og selskapet jobber nå med en ny 
nettbutikkløsning for kjøp av produkter via internett. Videre jobber selskapet med løsninger som gjør det 
mulig for kundene å benytte mobiltelefon. Selv om det i dag eksisterer ordninger for mobil 
sanntidsinformasjon, har AtB enda ikke lansert ordning for mobil billettering. AtBs kunder oppgir i 
evalueringen av den nye sanntidsordningen at de ikke er tilfredse med dagens SMS-løsning, men heller 
ønsker wap løsninger og applikasjon for smarttelefoner.  
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5 Potensial hos Buskerud Kollektivtrafikk: Teknologiske løsninger 

5.1 Innledning 

Dette kapittelet beskriver ulike tekniske løsninger for salg og distribusjon av billetter i Buskerud 
Kollektivtrafikk i tillegg til de løsningene som finnes i dag, nemlig salg via billettmaskin på transportmiddel 
og på salgskontorer. Kapittelet tar utgangspunkt i tekniske løsninger som finnes hos andre selskaper, 
løsninger som har vært presentert i forbindelse med utviklingen av Håndbok 206 Elektronisk billettering, og 
løsninger som er presentert av en norsk leverandør av billetteringsutstyr. 
 
Innføring av nye tekniske løsninger kan ha flere hensikter: 
 

 Gjøre kollektivtilbudet mere tilgjengelig for kundene gjennom nye løsninger for salg og distribusjon 
av billetter. 

 Gjøre salgs- og distribusjonssystemet mere effektivt ved å overføre salgspersonalets manuelle 
operasjoner til delvis automatiske operasjoner eller kundestyrte operasjoner. 

 Redusere salg av billetter ombord på transportmiddelet, og gjennom det oppnå redusert oppholdstid 
på holdeplasser og en bedre punktlighet. 

 Redusere salg av billetter ombord på transportmiddelet, og gjennom det redusere 
kontantbeholdningen og risikoen for ran av førere/betjening.  

 Gjøre kollektivtilbudet mere attraktivt ved å ta i bruk ny (spennende) teknologi. 
 
Gjennom de siste årene har det utviklet seg spesielt to kanaler for salg og distribusjon av billetter, og det er 
1) bruk av mobiltelefoner og 2) webløsninger (nettbutikker). Dette notatet fokuserer derfor på disse to mest 
aktuelle tekniske løsningene. I tillegg beskrives også billettautomater og forenklede 
salgs/distribusjonspunkter. 
 
Det er viktig å skille mellom salg og distribusjon av billetter. En billett kan for eksempel selges via internett 
og distribueres via billetteringssystemets kortleser ombord på transportmiddelet. En billett kan også selges 
via mobiltelefon og distribueres til den samme mobiltelefonen som har kjøpt billetten. I det første tilfellet 
lastes billetten over fra kortleseren til reisekortet (billettmediet) når kunden leser av kortet ombord i 
transportmiddelet. I det andre tilfellet er mobiltelefonen også et billettmedium og billetten ligger allerede i 
mobiltelefonene når kunden leser av billettmediet (mobiltelefonen) i transportmiddelet. 
 

5.2 Salg av billetter (produkter/reiseprodukter) 

5.2.1 Salg via internett 

Det er mer og mer vanlig å handle over internett. Og for kunder som ønsker å kjøpe billetter for 
kollektivtransport, er dette en enkel og brukervennlig løsning. NSB har lenge hatt salg av billett over 
internett, se www.nsb.no. På høyre del av den første siden som kommer opp på www.nsb.no er det en 
dialogboks for kjøp av billetter, se figur 2. Gjennom å fylle ut nødvendig informasjon i de 8 feltene blir man 
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ledet inn i en sekvens av menyer hvor man kan betale for billetten og bestemme hvor billetten skal hentes, 
f.eks. på en automat eller hos konduktøren. Det er ikke mulig å kjøpe uregistrerte billetter på denne måten, 
og det betyr at kunden må oppgi en del personlige opplysninger for å benytte denne muligheten for å kjøpe 
en billett. 

 

 
Kilde: www.nsb.no 
 

Figur 2: Del av hjemmeside for NSB 

 

Det finnes en del kollektivselskaper som har opprettet en såkalt Min side for kundene sine. Av hensyn til 
personvernet kreves det brukernavn og passord for å logge inn på en slik Min side. På Min side kan kunden 
kjøpe billetter (produkter) som lastes ned på kundens reisekort (billettmedium). Slikt kjøp av billetter krever 
altså at kunden på forhånd har opprettet en kundeprofil (Min side) hos kollektivselskapet. Min side kan også 
brukes til å fylle opp reisepenger på reisekortet eller kundens reisekonto hos kollektivselskapet. Og den kan 
brukes til kontroll av kundens bruk av kortet ved at kunden kan se alle sine kjøps- og brukstransaksjoner i 
tilknytning til reisekortet.  Kunden kan også endre sine kontaktopplysninger og preferanser mht kjøp og bruk 
av produkter.  

 

Figur 3 viser et eksempel på AtB (Trøndelag kollektivselskap) sin nettbutikk for kunder som har inngått 
avtale med AtB om bruk av reisekort (t:kortet). Ved å trykke på Velg produkt menyen får kunden opp en 
liste over produkter (billettyper) som kan kjøpes. Betalingsmiddelet er en såkalt Reisekonto, som er en 
sentralt lagret konto med kundens reiserettigheter i form av en saldo, som gjenspeiler det beløpet som 
kunden på forhånd har betalt inn, minus de billettene som er kjøpt (reisene som er foretatt). Når kunden har 
valgt produkt, vil dette produktet bli belastet Reisekontoen dersom det er snakk om en periodebillett. Dersom 
det er en enkeltbillett for en bestemt sonerelasjon vil Reisekontoen belastes hver gang reisekortet er benyttet 
for denne sonerelasjonen. 
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Figur 5 viser et eksempel på en nettbutikk for det nederlandske reisekortet OV-chipkaart. Her kan man 
bestille personlige kort, fylle opp kortet med reisepenger og kjøpe periodebilletter med ulik varighet. 
 

 
 

Figur 5: Eksempel på nettbutikk (OV reisekort i Nederland) 
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5.2.2 Betalingsløsninger på internett 

Betaling på nett kan gjennomføres selv om det benyttes upersonlige kort, dvs. at kortet ikke er knyttet til en 
bestemt person i et kunderegister. I AutoPASS er det gjennomført både en mulighetsstudie (SINTEF rapport 
A15371) og senere en detaljspesifikasjon av hvordan en bruker med en anonym AutoPASSbrikke 
(tilsvarende et upersonlig kort) skal kunne betale for passeringer gjennom bomstasjoner uten at brukerens 
identitet blir kjent. Brukeren kan også ha sin egen Min side selv om vedkommende er ukjent for systemet 
fordi Min side er knyttet til brikkenummeret og ikke til brukeren. En tilsvarende ordning kan etableres for 
kollektivtrafikk-kunder som ønsker å kjøpe produkter over internett.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
En anonym Min side betinger at kunden sammen med kortet får utlevert en engangskode som sammen med 
kortets unike ID benyttes for 1. gangs oppkopling til min side. Innbetaling via Internett kan i hovedsak gjøres 
på tre måter: nettbank, kredittkort og e-pengekonto. 

Betaling via Nettbank  

Bankenes betalingssystem BBS sin systemspesifikasjon for OCR Giro dekker to typer innbetalinger: 

 Blankettbaserte og elektroniske innbetalinger, for eksempel Giro belastet konto, Faste oppdrag og 
AvtaleGiro 

 Informasjonstransaksjoner fra betalingsterminaler og nettbetalinger innsamlet gjennom BBS, for 
eksempel Kjøp med KID og Kjøp med fritekst 

Hver transaksjonsrekord inneholder 3 Beløpsposter (Beløpspost 1 – 3). Felt 13 – KID i Beløpspost 1 
inneholder betalingsmottakers KID (kundeidentifikasjon) inkl. kontrollsiffer. Felt 13 – KID vil derfor alltid 
være utfylt i Transaksjonstype = 19 som er Kjøp med KID. I Beløpspost 2 Felt 10 – Debet konto skal 
betalers konto fylles (eventuelt bankens interimkonto) der dette er kjent. For transaksjoner med 
transaksjonstype 18, 19, 20 og 21 vil feltet alltid være utfylt med nuller. Dette antyder at det er mulig å betale 
via nettbank og bruk av KID uten at betalingsmottaker (i dette tilfellet Produkteier som vil være Buskerud 
Kollektivtrafikk) får kunnskap om betalerens bankkontonummer. Dersom kunden (kjøper av produktet) får 
oppgitt en KID skal det tilsynelatende være mulig å betale anonymt både på etterskudd og på forskudd til 
Produkteier. Dersom kun KID-nummer overføres vil dette kunne inneholde tilstrekkelig informasjon til å 
fylle opp aktuell Reisekonto som er Produkteiers interne konto knyttet til et kort med en unik ID. Kunden må 
derfor på et eller annet tidspunkt få oppgitt et KID-nummer som skal brukes ved kjøp av produkter via 
nettbank. Hos produkteier vil dette nummeret være knyttet til et kort og ikke til en navngitt kunde slik det 
vanlige er.  

Betaling ved bruk av kredittkort 

Ved betaling med bruk av kredittkort vil kunden kunne betale for bruken av det anonyme kortet på samme 
måte som kunden kan kjøpe hvilken som helst vare i en nettbutikk. Produkteier må derfor utvikle en web-
tjeneste som gjør det mulig for en anonym kunde å betale for fremtidige eller gjennomførte reiser med 
kollektivtrafikk med et anonymt kort. En slik web-tjeneste utarbeides gjerne i samarbeid med en kort-
innløser som håndterer transaksjoner for de fleste kjente kreditt- og debitkortene. Når kortholder har tastet 
inn sine betalingsopplysninger på produkteiers 'nettbutikk' side, overføres betalingsprosessen til kort-
innløser. I Norge finnes det flere slike kort-innløsere, for eksempel Teller, Nordea og PBS.  
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I reglene for nettbutikker heter det at det i bestillingsskjemaet ("handlekurven") skal være navn på mottaker 
av den varen som kjøpes. Dette kravet må omgås eller fjernes på en eller annen måte for anonymiteten skal 
kunne bevares. I spesifikasjonen fra BBS Netaxept oppgis en rekke data som inngår i dataobjektet Result 
bl.a. følgende:  

 CustomerIP   The IP of the customer  

 PanHash   A hash of the personal account number of the customer  

 CardExpiryDate   When the card expires  

Dette kan forstås slik at betalingsmottaker ikke vil få tilgang til kundeidentifikasjon utover IP.  

Teller tilbyr brukersteder og tjenestetilbydere tilgang til Visa, MasterCard og American Express globale 
betalingssystemer, samt løsninger og tjenester knyttet til dette. På Tellers nettsted er det gitt en spesifikasjon 
av oppgjørsmeldinger. Informasjonen om kortnummeret blir gitt ”strippet”.  

 

Ut i fra spesifikasjonene fra BBS Netaxept og Teller og det arbeidet som ble gjort i AutoPASS prosjektet kan 
det se ut som om det er mulig for en kunde som ønsker å være anonym å betale for bruk av et anonymt kort 
på en anonym måte ved hjelp av kredittkort. Det er bare politiet som kan innhente nok informasjon til å 
kople all informasjon på en slik måte at en innbetaling til Produkteier kan spores tilbake til 
kredittkortkontoen. I følge Teller er det tre områder som må tas hensyn til for å sikre at detaljer om 
kortholder ikke blir tilgjengelige for brukerstedet (produkteier)2: 

 

i) Nettbutikken: Handlekurven i nettbutikken må tilpasses for Brukerstedet, slik at ikke navn, 
adresse etc. synliggjøres, men dette er det webutvikler (leverandøren av nettbutikken) og 
Brukerstedet selv som legger til rette for. Her må det foretas noe for å sikre anonymitet. 

ii) Betalingsløsningen: Når kortholder skal betale med kort, overføres kortholder til en 
betalingsside som driftes av en PSP (leverandør av nettbetalingsløsning). Kortholder legger inn 
kortdetaljer, men disse vil ikke være tilgjengelig for Brukerstedet. Brukerstedet vil ha tilgang til 
maskert kortnummer og om ønskelig en eller to referanser (for eksempel kortnummer). 
Anonymiteten ivaretas. 

iii) Oppgjørsrapporten: Innløser (Teller) tilgjengeliggjør oppgjørsrapporter til Brukerstedet. Disse 
vil ikke vise til navn på kortholder, og kortnummeret vil også her være maskert. Anonymiteten 
ivaretas. 

 

Det vil påløpe noen kostnader for betaling via kredittkort ved at kortinnløser tar en provisjon på 1,5 – 2 %. 
Det må vurderes nærmere om denne kostnaden skal bæres av Bruker eller Produkteier. 

Bruk av e-pengekonto 

Det finnes en rekke tilbud om overføring av penger til betalingsmottaker hvor denne ikke behøver betalers 
personopplysninger. Eksempler er PayPal, DIBS betaling og PayEx. Disse er utlandsbaserte selskap. Når 

                                                      
2 Sitat fra e-post fra Teller i forbindelse med innhenting av informasjon til anonyme AutoPASS brikker. Sitatet er 
tilpasset rollene i kollektivtrafikken. 
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man benytter løsningene til disse selskapene vil man kunne være sikret at betalingsmottaker ikke vil få 
adgang til informasjon om betaler. Det finnes norske eksempler på e-pengeforetak, for eksempel Buypass.  

Oppsummering 

Bruk av nettbank hvor kun KID-nummer blir overført til betalingsmottaker kan anses som den mest 
brukervennlige løsningen, dersom andre opplysninger om betaler (betalers kontonummer) ikke overføres. 

Bruk av kredittkort er nest beste løsning når det gjelder brukervennlighet. Her må det også legges til rette for 
at kun nødvendig identifisering av handelen blir foretatt. 

 

Bruk av e-pengekonto er en mer arbeidskrevende løsning for betaler, siden det krever opprettelse og 
oppfylling av e-pengekonto. Imidlertid vil denne løsningen kunne beskytte betalers personopplysninger på 
den beste måte. 

 

Kontant betaling via post i butikk eller postbanken vil gebyrmessig være å anse som en lite god løsning. Det 
kan heller ikke anses som optimalt at det må foretas personlig fremmøte for kontant betaling. 

De betalingsløsningene som er skissert for bruk av kredittkort vil trolig medføre noen kostnader til PSP og 
kortinnløser. Disse kostnadene (trolig i området 2,5 – 5 % av produktprisen) vil trolig måtte bæres av 
Produkteier.  

 

AtB selger i dag anonyme kort (t:kortet) med 10 enkeltreiser. Kunden må betale 50 kroner i depositum første 
gang kortet kjøpes. Kortet selges gjennom Narvesen og Seven – Eleven på til sammen 17 utsalgssteder i 
Trondheim. I dag kan kortet bare fylles opp hos AtB og ikke der kortet er solgt. AtB skal i løpet av høsten 
innføre en ordning hvor kunden skal kunne kjøpe produkter til anonyme kort og fylle opp kortet med nye 
reiser via internett. Dette er imidlertid ikke kommet så langt at det er mulig å si noe mer konkret om hvordan 
dette skal skje i praksis, på hvilken måte hensynet til personvernet for anonyme kunder vil bli oppfylt og på 
hvordan kunden skal overføre penger til Produkteier.  
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Figur 6: Fr
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5.2.6 Salg via betalingsterminal 

Salg av billett via betalingsterminal ombord på kollektivmiddelet har eksistert i mange år. Så lenge 
operatøren tok den økonomiske risikoen kunne kortselskapene akseptere at det ble kjøpt billetter uten 
noen form for verifisering, f.eks. PIN-kode eller underskrift. Dagens retningslinjer krever imidlertid at 
kunden benytter PIN kode og at transaksjonen faktisk godkjennes gjennom oppkopling mot en 
finansinstitusjon, f.eks. operatørens bankforbindelse. Dette har endret både på selve billetteringstiden og 
på kompleksiteten på billetteringsutstyret. Tidligere ble kortet dratt i en kortleser, kortnummeret ble 
registrert og lagret i kortleser inntil det ble ført over til kortutsteder. Nå kreves det EMV sertifiserte 
terminaler, kundens riktige PIN-kode og en oppkopling mot en finansinstitusjon som skal godkjenne 
transaksjonen. Både inntasting av PIN-kode og gjennomføringen av transaksjon tar tid og har økt 
billetteringstiden vesentlig. 

 

Betaling med kredittkort har vært sett på som ett av flere mulige tiltak for å gjøre kollektivmidlene 
kontantløse. I rapporten fra Arbeidsdepartements arbeidsgruppe om Pengehåndtering i 
kollektivtransporten (2. april 2011) sies følgende om bruk av kredittkort: 

 

Det varierer mellom selskapene om det er mulighet til å bruke kredittkort/betalingskort om 
bord eller om det er mulighet for å forhåndskjøpe billett på internett. De fleste kommersielle 
ekspressbussruter har mulighet til å betale med kort og flere selskaper har internettsalg. De 
ekspressbussene som kjører med stort innslag av fylkeskommunalt kjøp har i liten grad 
mulighet for betaling med kredittkort og internettsalg fordi salgsterminalene og systemet ikke 
støtter denne formen for salg. Krav til bruk av PIN-kode og chip gjør det mindre aktuelt å 
bruke kredittkort/bankkort i områder hvor det er mange påstigninger pr. stopp idet 
behandlingstiden er for lang med online-løsninger. 

 

Opplandstrafikk har besluttet å installere betalingsterminaler i ca. 110 busser i løpet av 
våren/sommeren 2011. Disse vil bli installert på alle langruter, på bybussen og regionruter. 
Det er også opprettet en webshop hvor man kan kjøpe utvalgte kortprodukter. 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune har det siste året hatt elektronisk billettering med mulighet 
til å betale reiser med kredittkort. I løpet av 2011 vil det bli installert nye betalingsterminaler 
i alle busser og båter slik at alle kan reise/ fylle på sine reisekort uten bruk av kontanter. 

 

I Kollektivmeldinga fra Hordaland Fylkeskommune i 2008 sies følgende om bruk av kredittkort: 

 

Både på billettautomatane og på transportmidla vil det vere eigne betalings-terminaler som kan 
brukast til å kjøpe reiseprodukt med kreditt- eller bankkort. Betaling med bank/kredittkort vil ta litt 
lenger tid enn betaling med kontantar. Det vert difor ikkje lagt opp til betaling med bank/kredittkort i 
bytrafikken i Bergen. 
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SINTEF har gjennomført intervjuer av to brukere av betalingsterminaler, to leverandører av 
betalingsterminaler og to leverandører av billetteringssystemer som inkluder betalingsterminaler.  

 

Begge brukerne (kollektivselskaper) mente at det tok mellom 20 og 30 sekunder fra kunden hadde tastet 
inn PIN-kode til transaksjonen ble akseptert med OK tilbake til betalingsterminal/billettmaskin. Alt i alt 
kunne et kjøp av en billett ta opp i mot 30 sekunder fra kunden startet betalingen med å sette inn kortet 
for tasting av PIN-kode til billetten var skrevet ut. En av brukerne mente at i tillegg til at 
billetteringstiden ved bruk av kredittkort ikke var forenlig med kravene til kapasitet og regularitet i 
bytrafikk, ville en eventuell innføring av betalingsterminal undergrave det elektroniske 
billetteringssystemet som er designet nettopp for å kunne gi høy kapasitet og god regularitet. Dersom 
muligheten til å bruke kredittkort var tilstede, ville dette redusere antall brukere med elektroniske 
billetteringskort. 

 

Den ene leverandøren av betalingsterminaler mente at teoretisk skulle en transaksjon, dvs. tiden fra 
inntastet PIN-kode til OK transaksjon, ta bare 2 – 5 sekunder. Leverandøren mente at i praksis kunne 
det ta mer enn 5 sekunder, kanskje opp mot 7 – 8 sekunder. Den andre leverandøren av 
betalingsterminaler hevdet at transaksjonen, dvs. tiden fra kundens OK etter PIN-kode til billetten var 
skrevet ut tok noen få sekunder. Avhengig av hvor rask kunden var til å sette inn kort og taste kode 
hadde de erfart at det kunne gå 7 – 8 sekunder fra kunden fikk beskjed om å sette inn kortet og trykke 
kode til billetten var skrevet ut. Den ene leverandøren av billetteringsutstyr med integrert 
betalingsterminal opplyste at de hadde registrert transaksjonstider fra tastet PIN-kode til OK transaksjon 
på 5 – 10 sekunder. Dette stemmer bra med intervjuet med den andre leverandøren. Ut fra intervjuene 
med leverandørene kan det videre sluttes at den tekniske og funksjonelle løsningen som ble brukt kunne 
ha påvirkning på transaksjonstiden. I den raskeste løsningen var det bruk en trådløs ruter ombord på 
kollektivmiddelet og den eksterne kommunikasjonen var 3G. Ruteren hadde to SIM-kort og kunne 
kommunisere via to ulike nettleverandører og automatisk skifte mellom de to leverandørene dersom det 
var feil eller dårlig dekning.  

 

Dette stemte dårlig med brukerens opplevelse av virkeligheten som lå rundt 20 sekunder. Ingen av de to 
brukerne hadde løsninger fra noen av de to intervjuede leverandørene av billetteringssystem og dette 
kan forklare noe av forskjellen som ligger mellom den oppgitte transaksjonstiden og den opplevde 
transaksjonstiden.  

 

Billetteringstiden ved bruk av kredittkort kan sammenlignes med tiden det tar å betale manuelt med 
kontanter og tiden det tar å betale med elektronisk billettkort. Det er antagelig ikke så stor tidsforskjell 
på kredittkortbetaling og manuell betaling. Tiden for manuell betaling er avhengig av om kunden har 
pengene klar for betaling og om betjeningen må veksle mye. Det har også betydning at kunden på 
forhånd vet hvor mye som skal betales, slik at en prøver å finne frem akkurat beløp og unngår å bruke 
tid på å spørre hvor mye det koster.  
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Billetteringstiden med kredittkort blir imidlertid vesentlig lengre enn med elektronisk billettkort. En 
tidsstudie gjort på linje 7 i Trondheim i august i 2011 viste at gjennomsnittlig billetteringstid for 
kundene var ca. 2,5 sekunder, dvs. tiden fra en kunde startet billetteringen til den neste kunden startet 
billetteringen på kortleser. Studien var begrenset til morgentrafikken med vante kollektivreisende som 
visste nøyaktig hvor og hvordan de skulle bruke kortet. En annen studie gjennomført i Trondheim med 
nesten 600 observasjoner viste at oppholdstiden for en buss kan litt forenklet sies å være 16 sekunder + 
2 sek pr. påstigende passasjer. Dette stemmer godt overens med tidsstudien på linje 7. Det vil med andre 
ord si at billettering med elektronisk billettkort gikk ca. 10 ganger raskere enn billettering med 
kredittkort dersom en regner en billetteringstid for kredittkort på 30 sekunder. Dersom en antar en 
sentrumsholdeplass med 15 påstigende passasjerer vil påstigningen ta 45 sekunder (regner 3 sekunder 
pr. kunde) dersom alle bruker elektronisk billetteringskort. Dersom alle brukte kredittkort med 
billetteringstid på 30 sekunder ville påstigningen ta 7,5 minutter, dvs. at bussen ville bli ca. 6,5 minutter 
forsinket i forhold til det andre scenarioet med bare elektronisk billetteringskort. Dersom en antar at 
billetteringstiden med kredittkort kan ligge ned mot 10 sekunder vil det ta 2,5 minutter å billettere 15 
personer, dvs. forsinkelsen ville blitt i underkant av 2 minutter.  

 

Dersom en antar at en buss i rushtiden har 40 passasjerer og at 50 % av disse betalte med kredittkort 
ville bussen bli forsinket med til sammen ca. 9 minutter i forhold til om alle hadde benyttet elektronisk 
billettering. Dersom andelen med elektronisk billettkort hadde vært 85 % slik den er i Trøndelag i dag, 
ville bussen bli 2,5 minutter forsinket pga. av kredittkortbetalingen. Dersom en antar en 
billetteringstiden kan ligge mer ned mot 10 sekunder for vante kunder med kredittkort vil ikke 
forskjellene bli så store. Disse scenarioene viser at forskjellen på bruk av kredittkort i forhold til 
elektronisk billettering kan være vesentlig, og de understreker også viktigheten av å få flest mulig 
kunder til å benytte elektronisk billettering, spesielt i byområder hvor muligheten til å ta igjen 
forsinkelser er små.  
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5.3.3 Distribusjon via mobiltelefon 

Billetten som er kjøpt via internett eller mobiltelefon kan distribueres ved hjelp av det mobile nettverket og 
en mobiltelefon. På samme måte som en kan skille mellom ulike typer salg av billett via mobiltelefon kan 
distribusjon også deles inn i to kategorier: 

 Billetten er distribuert som en SMS melding i klar tekst 

 Billetten er distribuert som en SMS med en todimensjonal billett (QR code ticket) 

 

Håndbok 206 anbefaler ikke bruk av SMS billettering fordi det ikke er et interoperabelt produkt. SMS 
billettering har også en del andre ulemper som gjør en SMS billett lite egnet: 

 

 Dersom SMS billetteringen skal baseres på manuell kontroll av føreren av transportmiddelet, vil 
dette ta ekstra tid på holdeplasser og belaste føreren unødig. Nye billetteringsmedia bør tvert i mot 
medføre en reduksjon i belastningen av føreren.  

 Manuell kontroll ansees heller ikke som tilfredsstillende med hensyn til å hindre sniking ved hjelp av 
manipulerte SMS billetter. Dersom kundene oppdager at de kan gå ombord i transportmiddelet med 
en manipulert billett (kontrollert av føreren) for deretter å kjøpe en virkelig billett dersom det skulle 
komme en kontrollør med maskinell kontroll, vil dette kunne åpne for omfattende sniking og 
misbruk av SMS billettering. 

 I og med at manuell kontroll ikke anbefales av hensyn til tidsforbruk, økt belastning på føreren og 
fare for misbruk, bør kontroll av SMS billettering foregå gjennom maskinell kontroll. Dette utstyret 
må monteres sammen med det 'obligatoriske' Hb 206 kompatible utstyret og vil således kunne skape 
en del forvirring blant kundene mht. å validere Hb 206 reisekort og SMS meldingen. Kostnadene for 
billetteringsutstyret vil også øke vesentlig ved at det må installeres lesere både for Hb 206 reisekort 
og SMS meldinger.  

 SMS billettering vil kunne forsinke innføringen av mobiltelefoner med NFC og Hb 206 kompatible 
billetter fordi oppbyggingen av en infrastruktur for SMS billetteringen vil måtte nedskrives før 
operatørene vil investere i NFC/Hb 206 infrastruktur. Innsatsen med å innføre mobiltelefonen som 
billettmedium bør derfor så tidlig som mulig legges i innføringen av NFC/Hb 206 og ikke i SMS 
billettering.  

 SMS billettering ble innført før NFC teknologien med tilhørende tjenester slo igjennom. Den 
sikkerheten, fleksibiliteten, omfang av tjenester og brukervennligheten som gjøres mulig ved hjelp 
av NFC vil trolig medvirke til at SMS billettering etter hvert fases ut til fordel for NFC og Hb 206 
applikasjonen. 

 

Billetten kan også sendes som et bilde i en SMS til en smart telefon. Bildet er en 
todimensjonal strekkode (QR code ticket). Bildet må maskinleses av en optisk leser 
hvilket betyr at det må integreres optiske lesere i billetteringsutstyr som brukes for å 
lese av billettmediet. Bildet til høyre er et eksempel på et slikt bilde (inneholder en 
URL til Wikipedia og ikke en billett). Teknologien er velkjent og gjennomprøvd. 
Både SAS og Norwegian bruker denne teknologien for lesing av billetter ved 
ombordstigning. iPhone har også tatt i bruk denne teknologien for å linke brukeren 
av telefonen videre til f.eks. en definert internettside. 
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5.3.4  Distribusjon via billettautomat 

En billett kan også distribueres via billettautomater. Billetten kan enten være kjøpt på internett, via 
mobiltelefon eller der og da av kunden. Dersom kunden har forhåndskjøpt billetten, kan kunden ved å oppgi 
en referanse laste ned billetten fra billettautomaten til reisekortet eller en NFC telefon, når disse kan fungere 
på samme måte som et reisekort.  

 

5.3.5 Distribusjon via Nasjonal Ordredatabase (NOD) 

Det arbeides nå med en løsning for et forenklet distribusjonsnett for å laste ned billetter som er 
forhåndskjøpte på en eller annen måte og som skal lastes ned på billettmediet, f.eks. et reisekort. Dette 
distribusjonsnettet er basert på en nasjonal database for utføring av operasjoner på et billettmedium. 
Eksempler på slike operasjoner kan være nedlasting av billetter, fornying av billetter, påfylling av 
reisepenger og sperring av kort. Til den sentrale databasen er det knyttet et nettverk av såkalte NOD-klienter. 
Slike klienter kalles også pick-up devices (PUD) siden den vanligste operasjonen er å overføre en billett til et 
billettmedium. Alle produkteiere kan legge inn en ’ordre’ i en slik database. Så snart et billettmedium, f.eks. 
et reisekort, leses av på en slik NOD-klient vil klienten kontakte databasen (online forbindelse) og laste ned 
de ordrene som er knyttet til reisekortet og utføre disse, f.eks. å overføre en periodebillett som er kjøpt på 
internett til reisekortet. Prinsippet er vist i figur 15. 

 

 
 

Figur 11: Prinsippet for Nasjonal Ordredatabase (NOD) 

Konseptet med en nasjonal ordredatabase er allerede innført i Nederland. Etter at kunden har kjøpt en billett 
på nettbutikk, se Figur 11, får kunden en beskjed om å laste ned produktet, ’pick up your order’. Kunden får 
også muligheten til å lete etter nærmeste pick-up device (PUD) tilsvarende en NOD-klient i en annen 
hjelpemeny. Figur 12 viser plasseringen av PUDs i den nederlandske byen Venlo som kan sammenlignes 
med Drammen i størrelse. 
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Figur12: Lokalisering av PUDs rundt Venlo i Nederland 
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5.4 Oppsummering 

Det salgsnettet som benyttes i BK i dag kan utvides med følgende salgskanaler: 
 

 Salg via internett. Dette krever at BK sitt sentralsystem oppgraderes med en nettbutikk som enten er 
basert på en reisekontoløsning (ny applikasjon i BK sitt sentralsystem) eller som etableres i 
samarbeid med en Payment Service Provider. 

 Salg via mobiltelefon. Her finnes det tre ulike løsninger. Salg via mobiltelefonabonnement anbefales 
ikke fordi kostnaden til teleoperatøren vil utgjøre en vesentlig del av rimelige produkter, f.eks. en 
enkeltbillett. Betaling via reisekonto krever at BK sitt sentralsystem utvides med en reisekonto 
applikasjon. Det tredje løsningen tilsvarer salg via internett og at nettbutikken også tilpasses et 
teknisk og grafisk grensesnitt for smarte mobiltelefoner. 

 Salg via billettautomater. Dette kan være en god løsning på terminaler og holdeplasser der det er 
mange kollektivtrafikanter. Automatene er ganske dyre både i investering og drift og antallet 
automater vil derfor begrenses av dette. BK sitt sentralsystem må også oppgraderes for å kunne 
kommunisere med automatene som må være online. 

 Salg via forenklet utstyr i et omfattende forhandlernett. Løsningen er et konsept som må utvikles, 
men som er meget realistisk og gir kundene en god tilgjengelighet til billetteringssystemet. 

 
Det distribusjonsnettet som benyttes i dag i BK kan utvides med følgende distribusjonskanaler: 
 

 Distribusjon via billetteringsutstyret ombord i transportmidlene. Krever oppgradering av BK sitt 
sentralsystem og også trolig av kortleserne ombord på transportmidlene. Løsningen gir meget god 
tilgjengelighet for kundene mht. å få lastet ned nye billetter og fylt på reisepenger etc.  

 Distribusjon via internett direkte til kunden. Dette alternativet er antagelig ikke så relevant enda, 
fordi det krever at kundene har egne kortlesere som kan kommunisere med billettmediet, for 
eksempel et reisekort. 

 Distribusjon via mobiltelefon. SMS billettering anbefales ikke. I og med at NSB og Ruter vil innføre 
billetter basert på QR-kode, er dette et alternativ som kan være meget aktuelt også i BK. Løsningen 
krever en oppgradering av BK sitt sentralsystem med en applikasjon som kan utstede slike billetter 
og sende de til en mobiltelefon.  

 Distribusjon tilpasset NFC telefoner ligger litt frem i tid, men vil være et meget aktuelt alternativ så 
snart utbredelsen av NFC telefoner øker. 

 Distribusjon via billettautomat krever at det etableres billettautomater som en del av salgskanalene 
og kan være en aktuell løsning dersom det etableres et salgsnett med automater. 

 Distribusjon via Nasjonal Ordredatabase (NOD) er også et meget aktuelt alternativ som NSB og 
Ruter nå jobber med. Løsningen krever et nettverk av NOD-klienter og at sentralsystemet til BK kan 
samhandle med NOD. 
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6 Potensial hos Buskerud Kollektivtrafikk: Produkter, salg og informasjon 

Dette kapittelet gjør rede for hvilke muligheter Buskerud Kollektivtrafikk har i utformingen av sitt salgs- og 
distribusjonssystem. Dette gjelder for det første utformingen av billettprodukter. Kapittelet vil gjøre rede for 
hvilke billettprodukter som benyttes, med særlig fokus på elektronisk billettering. Dette innebærer 
kartlegging av hvorfor en stor andel av selskapets passasjerer ikke benytter elektronisk billett, og hvilke 
forhold som legger til rette for økt bruk av elektroniske billetter. Kapittelet vil videre gjøre rede for dagens 
salgs- og informasjonskanaler, og hvordan involverte parter stiller seg til nye og alternative kanaler for salg 
og informasjon. Kapittelet gir også en oversikt over hvordan overgangen til nytt billetteringssystem oppleves 
med tanke på tidsbruk og brukervennlighet.  

 

6.1 Datagrunnlag 

Dette kapittelet er basert på informasjon hentet fra en rekke aktører. For det første ble det gjennomført en 
undersøkelse blant 400 av Buskerud Kollektivtrafikks passasjerer (mer om denne i punkt 6.1.1). Videre ble 
det ansett som hensiktsmessig å innhente sjåførers erfaringer med salgs- og distribusjonssystemet, samt deres 
vurderinger av alternative løsninger. Det ble til sammen gjennomført 6 intervjuer med sjåfører ansatt i 
Buskerud Kollektivtrafikk. Sjåførene jobber i ulike deler av fylket, og er fordelt mellom lokale ruter, 
regionale ruter og ekspressruter. Videre ble det gjennomført intervju med en representant fra Buskerud 
Kollektivtrafikks salgskontor.  

 

6.1.1 Kundeundersøkelse 

Det ble som en del av vurderingen av salgs- og distribusjonsnettet til Buskerud Kollektivtrafikk gjennomført 
en kundeundersøkelse i selskapets kundegrunnlag. Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju av 
Norstat i perioden 19. mai til 5. juni 2011. Til sammen 400 personer i alderen 16-84 år deltok i 
undersøkelsen. Alle som deltok i undersøkelsen hadde reist kollektivt i Buskerud de siste 14 dagene. Dette 
kriteriet ble satt for å sikre at respondentene hadde erfaring med det nye billettsystemet.  

 
Tabell 6 viser deskriptiv statistikk for utvalget som inngikk i undersøkelsen. Tabellen viser at flere kvinner 
enn menn har svart på undersøkelsen. Kvinner utgjør 57 prosent av respondentene i utvalget, men 50 % av 
befolkningen i Buskerud. Selv om skjevheter i et forholdsvis lite utvalg medfører større utslag enn i større 
utvalg, kan man anta at betydningen av kjønn vil være liten for analyser som inngår i denne undersøkelsen. 
Videre er det ikke uvanlig at kvinner er overrepresentert i spørreundersøkelser, og det er vanligvis flere 
kvinner enn menn som reiser kollektivt. Det er derfor ikke foretatt noen vekting av datamaterialet for å 
kontrollere for dette her. 

 

Tabellen viser også aldersfordelingen i utvalget. Nesten halvparten av utvalget er over 50 år, mens kun 1 av 
4 respondenter er under 30 år.  Sammenlignet med aldersspredningen i befolkningen bosatt i Buskerud er 
personer i gruppen 20-39 år noe underrepresentert, mens personer i alderen 67-79 år er noe overrepresentert i 
utvalget3. Fordi man kan anta at bruken av buss varierer innenfor befolkningen, er det imidlertid vanskelig å 
si hvorvidt disse forskjellene har betydningen for utvalgets representativitet. Videre kan metode for 

                                                      
3 Se vedlegg V2.1 for detaljert fordeling. 
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innhenting av data ha betydning for hvilke aldersgrupper som inngår i undersøkelsen. Selv om innhenting av 
data også har foregått på kveldstid og i helger, kan det være enklere for eldre aldersgrupper å delta fordi de 
ikke er i arbeid eller på skole på dagtid.  

 

Tabell 6 Deskriptiv statistikk kundeundersøkelsen 

  N % n % 

Kjønn Bosted     

     Mann 173 43,3 
     Drammen 142 35,5 

     Kvinne 227 56,8      Flesberg 2 ,5 

     Gol 4 1,0 

Alder     
     Hemsedal 1 ,3 

     16-20 år 58 14,5      Hol 5 1,3 

     21-30 år 39 9,8      Hole 12 3,0 

     31-40 år 49 12,3      Hurum 12 3,0 

     41-50 år 59 14,8      Kongsberg 29 7,3 

     51-60 år 81 20,3      Krødsherrad 1 ,3 

     61-70 år 58 14,8      Lier 26 6,5 

     71 år og over 54 13,5      Modum 14 3,5 

     Nedre Eiker 41 10,3 

     Nes 3 ,8 

     Nordre og Uvdal 5 1,3 

     Ringerike 53 13,3 

     Røyken 26 6,5 

     Sigdal 3 ,8 

     Øvre Eiker 17 4,3 

     Ål 4 1,0 

 

Tabell 6 viser hvor stor andel av respondentene som er bosatt i ulike kommuner i Buskerud. Ikke 
overraskende bor en stor del av respondentene i Drammen, Ringerike (Hønefoss) og Nedre Eiker. 
Sammenlignet med befolkningsfordelingen i Buskerud totalt sett4 er respondenter fra Drammen 
overrepresentert i utvalget. Mens drammensere utgjør 24 % av befolkningen i Buskerud, utgjør de 35,5 % av 
utvalget i kundeundersøkelsen. Mens også respondenter fra Ringerike er noe overrepresentert, er det i 
utvalget en lett underrepresentasjon av respondenter fra Kongsberg, Lier og Øvre Eiker. Videre er ingen 
respondenter i utvalget bosatt i Flå eller Rollag kommune, men disse er svært små kommuner som det vil 
være vanskelig å inkludere i en undersøkelse med lite utvalg. Skjevhetene i utvalg gjenspeiler med all 
sannsynlighet visse skjevheter knyttet til ulik bruk av kollektivtrafikk i Buskerud. Man kan anta at bruken av 
buss er større i både Drammen og Hønefoss enn i Buskerud for øvrig, hvilket vil gjenspeiles i utvalget.  

 

                                                      
4 Se vedlegg V2.2 for detaljert fordeling. 
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6.2 Kunde- og reisegrunnlag 

Selv om mange alternative løsninger for salg og distribusjon av billetter vil komme hele kundemassen til 
gode, kan man anta at visse løsninger vil oppleves som mer fordelaktig av enkelte grupper enn andre. 
Iverksetting av tiltak forutsetter videre god kjennskap til gruppen tiltakene rettes mot, og for Buskerud 
Kollektivtrafikk vil det derfor være viktig å ha god kjennskap om kundemassen og dennes reisemønster i 
utformingen av nye løsninger. Tabell 7 viser reisefrekvens blant busspassasjerer i Buskerud. Her er det verdt 
å bemerke at samtlige passasjerer som inngår i utvalget har reist med buss i løpet av de siste 14 dagene, og 
dette utvelgelseskriteriet vil kunne medføre en annen reisefrekvens i utvalget enn blant busspassasjerer i 
Buskerud sett under ett. 

 

Tabell 7 Reisefrekvens med buss 

  n % 

Daglig 113 28 

Ukentlig 118 30 

Månedlig 98 25 

Sjeldnere 69 17 

Totalt 398 100 

 

Tabellen viser at de fleste busspassasjerene i Buskerud reiser med buss daglig eller ukentlig (minst 1 gang 
per uke). Dette gjelder henholdsvis 28 og 30 % av respondentene. Videre reiser 25 % minst én gang per 
måned, mens en liten andel på 17 % oppgir at de reiser med buss sjeldnere enn hver måned.  

 

 
Figur 13 Bruk av kollektivtransport etter alder (n=397) 

 

I følge kundeundersøkelsen reiser altså mer enn 2 av 3 passasjerer i Buskerud kollektivt hver måned eller 
sjeldnere. Datamaterialet viser ingen forskjeller mellom menn og kvinner, men viser tydelig forskjeller 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

16-20 år

21-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

61-70 år

71 år og over

Bruk av buss etter alder (n=397)

Daglig Ukentlig Månedlig Sjeldnere



 

PROSJEKTNR 
60R108 

RAPPORTNR 
SINTEF A20164 

VERSJON 
2011.2 42 av 76 

 

mellom aldersgrupper. Figur 13 viser hvor ofte ulike aldersgrupper i Buskerud reiser kollektivt. Figuren viser 
at andelen som reiser daglig reduseres med økende alder5. Mens 69 % av personer i aldersgruppen 16-20 år 
reiser kollektivt daglig, gjelder dette 13 % av 71 år eller eldre. Selv om forskjellen disse gruppene imellom 
ikke er oppsiktsvekkende, halveres andelen daglige reisende også i aldersgruppen 21-30 år. Deretter synker 
reisefrekvensen igjen for gruppen over 40 år, og man kan derfor si at kjernegruppen reisende i Buskerud er i 
alderen 16-40 år.  

 

 
Figur 14 Formål med bussreiser (n=400) 

 

Bruk av ulike transportmidler er gjerne knyttet til den enkeltes reisebehov og hvilket transportmiddel den 
enkelte anser som mest egnet til å dekke hans eller hennes behov. Figur 14 viser hva passasjerene mener 
vanligvis er formålet med bussreisene de foretar i Buskerud. Selv om figuren viser at jobbreiser er det mest 
utbredte formålet, gjelder dette under 1 av 3 passasjerer. Det vil si at en stor andel velger andre 
transportmidler for å komme seg til/fra jobb. Dette henger naturlig nok sammen med plassering av den 
enkeltes arbeidssted og prioriteringer knyttet til tidsbruk, men man kan også anta at det ligger et visst 
uutnyttet potensial for arbeidsreiser blant busspassasjerene i Buskerud. Det er ikke overraskende gruppen 
som oppgir arbeidsreiser eller skolereiser som vanligste formål med sine reiser som har høyest 
reisefrekvens6, og en økning av denne gruppen vil dermed ha særlig effekt på antallet bussreiser. 

 

 

 

   

                                                      
5 Forskjeller mellom aldersgruppene er statistisk signifikante (kji 81.197, p<.001). 
6 Se vedlegg V.3.1 
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6.3 Billettprodukter 

6.3.1 Produktfordeling 

Tidligere tall fra Buskerud Kollektivtrafikk har vist at enkeltbilletten utgjør den største produktkategorien 
(jfr. kap. 2.1). Tabell 8 viser fordelingen av billettprodukter blant Buskerud Kollektivtrafikks busspassasjerer 
slik den fremkommer av kundeundersøkelsen. Den viser også hvor stor andel av inntektsgrunnlaget de ulike 
produktene står for7. Tabellen viser at omtrent halvparten av kundene vanligvis benytter enkeltbillett når de 
reiser med buss i Buskerud.  

 

Videre oppgir 23,7 % at de reiser med ungdomskort, mens 9,3 % reiser med periodekort. Brukere av 
verdikort utgjør den minste andelen med 6,3 % av alle passasjerer. Nesten 1 av 10 passasjerer oppgir at de 
benytter en annen billett enn noen av de overnevnte. De fleste av disse oppgir at de reiser med honnørbillett. 
Dette er i utgangspunktet ikke et eget produkt, men en rabatt som tilfaller visse grupper reisende. Fordi 
respondentene ikke oppgir om de benytter honnør enkeltbillett eller betaler honnørbillett med verdikort er det 
imidlertid vanskelig å plassere disse i en av hovedkategoriene. De øvrige respondentene som svarer “annet” 
benytter 24-timersbillett, skolekort og miljøkort. 

 

Tabell 8 Billettprodukter 

Kundeundersøkelse 
Andel av 

inntektsgrunnlag

  n % % 

Enkeltbillett 203 51,1 43,2 % 

Ungdomskort 94 23,7 18 % 

Periodekort 37 9,3 15,1 % 

Verdikort 25 6,3 23,7 % 

Annet 38 9,6  

Totalt 397 100 100 

 

Som for reisefrekvens viser datamaterialet ingen forskjeller mellom menn og kvinner, men det er tydelige 
forskjellige i hvilke produkter som benyttes i ulike aldersgrupper. Figur 15 viser hvordan de ulike 
billettproduktene fordeler seg innad i hver aldersgruppe. Figuren viser at bruken av enkeltbilletter er særlig 
utbredt i den eldste aldersgruppen, og man kan se en viss økning med økende alder. Gjennomsnittsalderen 
blant personer som vanligvis reiser med enkeltbillett er 7,5 år høyere enn blant øvrige passasjerer. 

 

Enkeltbilletter benyttes av over halvparten av passasjerene i alle aldergrupper med unntak av den yngste og 
personer i alderen 30-41 år. For øvrig utgjør verdikortet et sentralt produkt for samtlige grupper med unntak 
av den yngste gruppen, som ikke overraskende i større grad benytter seg av ungdomskort. Dette innebærer at 
man kan anta en naturlig overgang mot mer bruk av elektroniske billetter etter hvert som de eldste 
passasjerene faller fra. Man kan imidlertid ikke si at bruken av enkeltbilletter er en ren alderseffekt, da 

                                                      
7 Tallene er oppgitt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. 
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andelen som benytter seg av enkeltbilletter er høy i nesten samtlige alderskategorier. Videre ser man at 
andelen som benytter elektronisk billett synker fra den yngste til den nest yngste aldersgruppen, hvilket taler 
for at passasjerer som blir for gamle til å reise på ungdomskort enten går over til å betale enkeltbillett eller 
går over til å benytte andre transportmidler enn buss. Den store andelen unge passasjerer med elektronisk 
billett forsvinner dermed når de ikke lenger har mulighet til å benytte ungdomskort. Man står med andre ord 
overfor utfordringer knyttet til å redusere bruken av enkeltbilletter i alle aldersgrupper.  

 

 
Figur 15 Billettprodukter fordelt på aldergrupper (n=396) 

Bruken av ulike billettprodukter varierer innad i Buskerud fylke. Figur 16 viser hvor stor andel av passasjerer 
i ulike kommuner som benytter ulike billettprodukter. Drammen, Kongsberg og Ringerike er skilt ut som 
egne kategorier da disse kommunene har store kommunesentra, mens de øvrige kommunene inngår i samme 
kategori. Dette fordi utvalgene fra disse kommunene er så små at det ikke vil gi mening å se på resultatene 
for seg selv.  

 

Figuren viser tydelig at bruken av enkeltbilletter er lavere i Drammen enn ellers i fylket, samtidig som 
Kongsberg skiller seg ut med særdeles høy andel enkeltbilletter. Hele 87 % av passasjerene i Kongsberg 
reiser vanligvis med enkeltbillett. Med unntak av Kongsberg er videre bruken av periodekort forholdsvis lik i 
de ulike kommunene, mens Drammen nok en gang skiller seg ut med en større andel verdikort.  
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Figur 16 Billettprodukter fordelt på kommune (n=363) 

 

6.3.2 Elektroniske billetter 

Som vist over reiser en stor andel av busspassasjerene i Buskerud med enkeltbillett. Med utgangspunkt i 
dette datamaterialet kan man anslå at halvparten av busspassasjerene ikke har elektronisk busskort. Tabell 9 
viser hva respondentene oppgir som hovedårsak til at de ikke benytter elektroniske billetter på sine reiser. 
Tabellen viser at den største årsaken til at respondentene ikke benytter elektronisk billett er deres reisevaner. 
Til sammen 59 % av respondenter uten elektronisk billetter, forklarer dette med at de reiser sjelden. 
Nærmere analyser bekrefter at reisefrekvensen blant personer med elektronisk billett er langt høyere enn 
blant passasjerer uten elektronisk billett8. 
 

Tabell 9 Hovedårsak til at respondentene ikke benytter elektronisk billett (n=203) 

  n % 

Reiser så sjelden 120 59,1 

Kjenner ikke til elektroniske billetter 24 11,8 

Enklere å betale med enkeltbillett 11 5,4 

Ingen av de elektroniske produktene passer mine behov 9 4,4 

Vet ikke hvordan bruke elektronisk billett 3 1,5 

Vet ikke hvordan skaffe elektronisk billett 1 0,5 

Annet 35 17,2 

Totalt 203 100 

 
Tabellen viser videre at 12 % oppgir at de ikke kjenner til de elektroniske billettproduktene, mens i overkant 
av 5 % mener det er enklere å betale med enkeltbillett. Sist utgjør kategorien “annet” omtrent 17 % av 
gruppen som ikke reiser med elektronisk billett. Respondenter som inngår i denne kategorien forklarer at de 

                                                      
8 Se vedlegg V.3.2 
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ikke benytter elektronisk billett fordi de sjelden kjører buss og fordi de ofte kjører bil i stedet, men de fleste 
gir ingen tydelig forklaring på hvorfor de ikke benytter elektronisk billett.  

 

Tabellen over tyder altså på at enkelte busspassasjerer ikke kjenner til den elektroniske billettordningen. 
Dette gjelder også rabattordningen som inngår ved bruk av elektroniske verdikort. Utvalget sett under ett 
oppgir 43 % at de kjenner til rabattordningen for verdikort. Kjennskapen til ordningen er imidlertid langt 
lavere blant passasjerer som reiser med enkeltbillett. Mens 60 % av passasjerer som benytter elektroniske 
billettkort kjenner til ordningen, gjelder dette kun 29 % av passasjerer som ikke benytter elektronisk billett9.  

 

Kjennskap til rabattordningen kan være avgjørende for hvorvidt passasjerene benytter elektroniske billetter 
eller ikke. Tabell 10 viser hvor stor andel av passasjerer som i dag ikke har elektroniske billetter, som ville 
ha benyttet seg av denne muligheten dersom det medførte rabatt.  

 

Tabell 10 Overgang til elektroniske billett med rabatt (n=203) 

  n % 

Ja 123 60,6 

Nei 58 28,6 

Vet ikke 22 10,8 

Totalt 203 100 

 

Tabellen viser at nesten 61 % av alle passasjerer som i dag ikke benytter elektronisk billett, ville brukt 
elektronisk billetter dersom det medførte rabatt. I tillegg oppgir omtrent 11 % at de ikke vet om de ville brukt 
elektronisk billett. Med utgangspunkt i dette datamaterialet, kan man derfor anslå at om lag 70 % av 
passasjerer som i dag ikke benytter elektronisk billett vil gå over til eller vurdere å gå over til bruk av 
elektronisk billett, dersom ordningen rabatteres. Med tanke på at en slik ordning allerede eksisterer, kan 
Buskerud Kollektivtrafikk ved å gjøre ordningen bedre kjent og mer tilgjengelig blant sine passasjerer, kunne 
øke andelen passasjerer med elektronisk billett. Mer om informasjon til passasjerene følger i kapittel 6.5.  

 

Busspassasjerer i Buskerud ser ut til å være fornøyd med billettproduktene de tilbys, sett under ett. Figur 17 
viser hvordan passasjerene vurderer tilbudet av billettprodukter. Figuren viser at under 10 % av passasjerene 
oppgir at de er lite eller svært lite fornøyd med produktene som tilbys. Omtrent 1 av 4 passasjerer oppgir at 
de er verken fornøyd eller misfornøyd, mens i underkant av 65 % sier de er litt eller svært fornøyd med 
billettproduktene.  

 

                                                      
9 Forskjellen er statistisk signifikant (kji 35.586, p<.001) 
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Figur 17 Vurdering av billettprodukter. Prosent (n=365) 

 

Kundeundersøkelsen ga passasjerene mulighet til å kommentere hvordan de opplever det nye billettsystemet. 
Den tydeligste tilbakemeldingen har vært behovet for å få oversikt over restbeløp ved betaling med 
verdikort. Denne tilbakemeldingen kommer også fra salgskontor, og det er tilbakemeldinger angående 
verdikortet som preger både kundeundersøkelsen og samtalene med sjåførene. Som nevnt opplever 
passasjerene det som tungvint at de ikke automatisk får oppgitt restbeløp ved bruk av verdikort. Videre 
oppleves selve bruken av kortet som tungvint, fordi passasjerene må presisere overfor sjåføren på bussen at 
de ønsker å betale med verdikort. Dette tar tid, og noen ganger medfører passasjerenes uerfarenhet med 
systemet at det tar lang tid å få registrert kortet på billettmaskinen.  

 

En annen konkret tilbakemelding angående verdikortet gjaldt muligheten for å ha flere billettprodukter på 
samme kort. Både passasjerene selv og salgskontoret påpekte ulemper ved at kun ett billettprodukt kan være 
aktivt i gangen, hvilket medfører at brukere av periodekort, kun kan bruke verdidelen av kortet når den 
perioden de har betalt for har løpt ut. Utover dette ga kundeundersøkelsen få kommentarer knyttet til 
billettproduktene. 

 

Én passasjer ga imidlertid ønske om eget reiseprodukt for honnør. I dag må passasjerer som skal reise med 
honnørbillett enten kjøpe enkeltbillett eller betale med verdikort. For å bruke verdikortet på bussen må 
passasjerene taste flere trykk på kortleseren for at den skal forstå at de bruker verdikort, og de må henvende 
seg til sjåføren for å få honnørpris. Dette kan medføre både fysiske og psykiske barrierer for reisende med 
honnørbillett, for eksempel eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Et eget billettprodukt for denne 
gruppen, for eksempel et eget periodekort som gjør at de slipper å henvende seg til sjåføren, vil kunne øke 
incentivene til å reise med buss. 
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6.4 Salgskanaler 

Per i dag opererer Buskerud Kollektivtrafikk med to salgskanaler: salgskontorer og salg på buss. Tabell 8 
viste at halvparten av passasjerene i Buskerud reiste med enkeltbillett, og samtlige av disse kjøper derfor sine 
produkter på bussen. Videre skjer påfylling av periodekort, verdikort mv. inne på bussen, hvilket medfører 
potensielt stor kontantbeholdning hos den enkelte sjåfør. Kundeundersøkelsen viser at 78 % av passasjerene 
med elektroniske billetter fyller på sine kort på bussen. Om lag 14 % fyller på hos salgskontor, mens de 
resterende 8 % benytter buss og salgskontor om hverandre. Dette viser at det i Buskerud er stort potensial for 
reduksjon av kontantbeholdning ved vurdering av alternative salgskanaler. 

 
De fleste av passasjerene i Buskerud sier de er fornøyd med nåværende muligheter for å kjøpe billetter eller 
fylle på elektronisk billett. Omtrent 68 % av sier de er litt eller svært fornøyd med dagens salgskanaler. 
Nesten 15 % sier de er litt eller svært lite fornøyde, mens de resterende 18 % er verken fornøyde eller 
misfornøyde. Mange stiller seg imidlertid positive til salgskanaler som per i dag ikke finnes i Buskerud.  

 

 
Figur 18 Vurdering av mulige salgskanaler. Prosent 

 
Figur 18 viser hvordan passasjerene vurderer mulige kanaler for salg av billetter og påfyll av kort. 
Passasjerene ble bedt om å ta stilling til hvorvidt de var helt uenig, litt uenig, verken enig eller uenig, litt enig 
eller helt enig i at det burde vært mulig å kjøpe eller fylle på kort via internett, i automat, via mobiltelefon 
eller ved flere utsalgssteder (for eksempel kiosker). Figuren viser at en stor del av passasjerene stiller seg 
positive til samtlige forslag. Muligheten for å benytte internett virker å være mest ettertraktet: 70 % av 
passasjerene er litt eller helt enig i at det burde være mulig å benytte internett for salg og påfylling av 
produkter.  

 

Deretter følger muligheten for salg over mobiltelefon. Til sammen 60 % er litt eller helt enig i at denne 
muligheten burde vært tilgjengelig. Bruk av automat ser ut til å være litt mindre ettertraktet enn de øvrige 
alternativene, mens også her er halvparten av passasjerene positive. Figuren viser også at en liten del av 
passasjerene sier seg i uenig i at det burde vært mulig å kjøpe billetter via disse salgskanalene. Mindre enn 1 
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av 4 passasjerer sier seg uenig i de ulike mulighetene, men også her viser figuren en tendens til at muligheten 
for bruk av automat er minst populær.  
 

 
Dette kommer tydelig frem når respondentene blir bedt om å vurdere hvilken salgskanal de mener er best for 
å kjøpe billetter eller fylle på kort. Tabell 11 viser hvor stor andel av passasjerene som foretrekker de ulike 
løsningene. Tabellen viser tydelig at internett er den mest foretrukne løsningen, og 37 % av passasjerene 
mener dette er den beste kanalen for kjøp og påfylling av billetter og kort. Deretter følger mobiltelefon, som 
vurderes som det beste alternativet av om lag 22 %.  

 
Figur 19 Vurdering av beste salgskanal etter alder (n=399) 

Figur 1910 viser hvordan de ulike salgskanalene rangeres innad i aldersgrupper. Figuren viser at internett er 
den mest foretrukne salgskanalen i samtlige aldersgrupper frem til fylte 60 år. De to eldste aldersgruppene 
stiller seg imidlertid mer positive til salgskontor og andre utsalgssteder. Begge alternativene foretrekkes av 
en beskjeden andel i de øvrige aldersgruppene. Mobiltelefon ser videre ut til å være minst ettertraktet i de to 
eldste gruppene. 
 

                                                      
10 Forskjellene er statistisk signifikante (p<.001) 
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  n %

Internett 149 37,3

Mobiltelefon 87 21,8

Andre utsalgssteder 66 16,5

Salgskontor 59 14,8

Automat 39 9,8

Totalt 400 100
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Figur 2 Vurdering av beste salgskanal etter billettype. Prosent (n=397) 

Datamaterialet viser også signifikante forskjeller11 i foretrukne salgskanaler mellom passasjerer som reiser på 
enkeltbillett og passasjerer som reiser med elektronisk billett. Figur 20 viser hvilken salgskanal disse 
gruppene mener er den beste. Figuren viser at internett vurderes som den beste salgskanalen i begge grupper, 
men internett skiller seg særlig ut blant personer som i dag benytter enkeltbillett. Videre foretrekkes andre 
utsalgssteder i større grad blant passasjerer med enkeltbillett enn passasjerer med elektronisk billett.  
 

6.4.1 Skifte til elektronisk billett 

Figuren over viser at personer som i dag reiser med enkeltbillett i større grad enn andre vurderer internett og 
andre utsalgssteder som de beste salgskanalene. Figur 21 viser hvor stor andel av passasjerer som i dag ikke 
har elektronisk billetter, som ville gått til anskaffelse av dette ved opprettelsen av ulike salgskanaler. Noe 
overraskende ser ikke flere utsalgssteder ut til å være et særlig større incentiv for skifte til elektronisk billett, 
enn mulighet for å kjøpe billett og fylle på kort på automat.  
 
I tråd med funn ovenfor, viser figuren at mulighet for kjøp av billetter og påfyll av kort via internett og 
mobiltelefon har størst potensial for å få passasjerer til å gå fra bruk av enkeltbillett til elektronisk billett. En 
av fire passasjerer som i dag ikke har elektronisk billett, vil skaffe seg dette dersom det blir mulig å kjøpe og 
fylle på elektroniske produkter via internett. Videre vil 1 av 5 gjøre det samme dersom det opprettes 
løsninger for kjøp via mobiltelefon. Det er imidlertid verdt å bemerke at gruppen som påvirkes av løsninger 
for mobiltelefon er den samme som påvirkes av kjøp via internett. Med unntak av én respondent finner man 
samtlige tilhengere av løsninger for mobiltelefon blant tilhengerne av internettløsninger. Det vil si at 
behovene til passasjerer som taler for løsninger for mobiltelefon også vil få sine behov dekket ved innføring 
av salg på internett.  
 

                                                      
11 Signifikans p<.001 
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Figur 21 Skifte til elektronisk billett ved opprettelse av salgskanal. Prosent (n=122) 

 
Hvorvidt passasjerene stiller seg positive til mobiltelefon som salgskanaler henger videre sammen med 
hvilken kjennskap de har til mobiltelefon som verktøy. Kundeundersøkelsen viser en signifikant korrelasjon 
mellom hvordan man vurderer mobilen som salgskanal og hvorvidt man eier en smarttelefon. Smarttelefoner 
er mobiltelefoner der brukeren kan installere og kjøre avansert programvare. I tillegg til å kunne ringe og 
motta samtaler, har mobiltelefonen en eller flere funksjoner som avspilling av musikk, foto, video, 
internettleser, kart og GPS. Til sammen 26 % av respondentene oppgir at de har smarttelefon, mens 70 % 
oppgir at de har annen mobiltelefon. Fire prosent sier at de ikke har mobiltelefon i det hele tatt.  

 

Datamaterialet viser at personer som eier en smarttelefon oftere er eng i at det burde vært mulig å kjøpe 
billett og fylle på kort via mobiltelefon, enn personer som ikke eier en smarttelefon. Videre vurderer de i 
større grad mobiltelefon som den beste salgskanalen, samtidig som de i større grad enn andre vil gå over til 
bruk av elektronisk billett dersom det bli mulig å kjøpe billetter og fylle på kort via mobiltelefon.  

 

Ulike salgskanaler ble også diskutert i passasjerenes åpne kommentarer i kundeundersøkelsen. Dette gjaldt 
særlig muligheten for å benytte bankkort på bussen. Både samtalene med sjåførene og kundeundersøkelsen 
viser at enkelte passasjerer ønsker en slik mulighet, og noen presiserer også at de ønsker mulighet for å fylle 
på kort via bankterminal. Bussjåførene gir imidlertid uttrykk for at de ikke ønsker at bankterminal skal 
benyttes på annet enn lengre, regionale ruter, da bruk av bankterminal er tidkrevende og vil øke 
billetteringstiden. Det vil være særlig aktuelt dersom enkeltbilletter skal kunne betales med bankkort, men 
man kan vurdere hvorvidt bankterminal kun for påfylling av kort vil medføre uforholdsmessig økning i 
billetteringstid. 

 

Sjåførene diskuterte også salgskanaler som kan bidra til å redusere kontantbeholdningen. Selv om ingen av 
sjåførene som deltok i denne undersøkelsen opplevde kontantbeholdningen som risiko, og i svært liten grad 
kjente til situasjoner der sjåfør var utsatt for fare på grunn av kontantbeholdningen, påpekte flere at det er 
påfylling av kort fremfor salg av enkeltbilletter som utgjør den store utfordringen. Enkelte sjåfører presiserte 
fordelen ved billettprodukter med varierende utløpsdato (for eksempel periodekort fra dato til dato) slik at 
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påfylling av kort spres over en lengre tidsperiode. Selv om dette vil ha mindre effekt enn å fjerne påfylling 
på reisekort på kollektivmidlet, vil det gjøre det vanskeligere for utenforstående å kalkulere når 
kontantbeholdningen er størst.  

 

6.5 Informasjonskanaler 

Som vist over var en betydelig andel av busspassasjerene i 
Buskerud ikke klar over at bruk av verdikort medførte rabatt 
på reiser. Videre oppga flere av disse at de ville ha benyttet 
elektronisk billett dersom det medførte rabatt. Dette viser at 
mangelfull kjennskap hos passasjerene kan ha betydning for i 
hvor stor grad busselskapet når sine målsettinger.  

 

Kollektivselskaper er avhengige av at personer som befinner 
seg i nærheten av deres rutenett er kjent med ruter, traseer, 
avgangstider, produkter, priser, salgssteder mv. God og 

effektiv informasjon kan påvirke den enkeltes valg av transportmidler, og økning av antallet busspassasjerer 
fordrer at potensielle passasjerer gjøres kjent med de produkter og tjenester kollektivselskapet tilbyr. Tabell 
12 viser hvor stor andel av busspassasjerene i Buskerud som benytter ulike informasjonskanaler. 

 
Tabellen viser at internett er den mest brukte informasjonskanalen, og 2 av 3 passasjerer benytter denne for å 
søke informasjon om rutetider, traseer, priser og billetter. Videre utgjør ruteheftet en viktig 
informasjonskanal, og 1 av 3 benytter ruteheftet når de søker informasjon. Noen passasjerer innhenter også 
informasjon på holdeplassene, mens kun små andeler benytter ruteopplysningen og kundesenter eller 
salgskontor for å skaffe informasjon. Sist viser tabellen at 7,2 % av passasjerene oppgir at de henter 
informasjon andre steder enn gjennom de overnevnte kanalene, og disse passasjerene referer i all hovedsak 
til informasjon de får på bussen eller av bussjåføren.  

 

Busspassasjerene i Buskerud ser ut til å være fornøyd med måten dagens informasjonskanaler fungerer på. 
Kun 11 % er helt eller delvis uenig i at det er enkelt å finne den informasjonen de trenger, mens over 70 % er 
helt eller delvis enig i at det er enkelt å finne informasjonen de har behov for. Passasjerene stiller seg 
imidlertid positive til innføring av flere informasjonskanaler. Respondentene i kundeundersøkelsen ble spurt 
om det burde være mulig å få informasjon på mobiltelefon eller via oppdateringer på skjerm på holdeplass. 
Figur 22 viser hvorvidt respondentene var helt uenig, litt uenig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt 
enig i dette. Skjerm med oppdateringer på holdeplass ser ut til å være et særskilt populært alternativ. Nesten 
80 % av respondentene er helt eller delvis enig i at det burde vært en slik skjerm på holdeplassene. Kun 13,5 
% er uenig i at slike skjermer burde være tilgjengelige.  

 

Figuren viser også at en stor del av passasjerene stiller seg positive til å få informasjon på mobil. Over 60 % 
er helt eller delvis enig i at det burde være mulig å få informasjon på mobiltelefon. Denne løsningen møter 
imidlertid noe mer motstand enn skjermer på holdeplass, og i overkant av 20 % av respondentene er helt eller 
delvis uenig i at man burde kunne få informasjon på mobiltelefon.  

Tabell 12. Informasjonskanaler (n=400) 

  n % 

Internett 272 68 

Rutehefte 119 29,8 

Holdeplass 56 14 

Ruteopplysning 177 30 7,5 

Kundesenter/salgskontor 19 4,8 

Annet 29 7,2 
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Figur 22 Vurdering av informasjonskanaler. Prosent (n[holdeplass]392, n[mobil] 389) 

 

Som for salgskanaler viser datamaterialet at passasjerenes vurdering av mobiltelefon som informasjonskanal 
henger sammen med hvorvidt de eier smarttelefon. Personer som eier en smarttelefon er langt mer positive til 
informasjonsløsning for mobil enn andre. Mens nesten 80 % av personer med smarttelefon stiller seg 
positive til å få informasjon på mobiltelefon, gjelder dette kun 45 % av personer som ikke har smarttelefon12.  
 

6.6 Overgang til nytt system 

6.6.1 Tidsbruk  

Bruken av billettprodukter og salgskanaler henger sammen med hvordan systemet for salg og distribusjon av 
billetter er utformet. Eksempelvis kan et system som forenkler bruken av elektroniske kort bidra til reduksjon 
i andelen passasjerer som reiser med enkeltbillett. Det vil dermed være interessant å undersøke hvordan det 
nye elektroniske billettsystemet i Buskerud oppleves av passasjerene, da dette kan legge føringer på den 
enkeltes reisevalg og valg av billettprodukt.  

 
Figur 23 viser hvordan passasjerene vurderer tidsbruken etter innføringen av det nye billettsystemet. De 
fleste oppgir at de ikke har opplevd noen endring verken i billetteringstid eller reisetid. Videre viser figurene 
at andelen som mener tidsbruken er redusert er omtrent like stor som andelen som mener den har økt.  

 

                                                      
12 Se vedlegg V.3.3 for detaljert oversikt.  
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Figur 23 Tidsbruk etter omlegging. Prosent (n [billettering] 249, n[reisetid] 268) 

 
Noe av den samme tendensen ser man også i intervjuene med sjåfører i Buskerud. Mange av sjåførene mener 
det nye systemet ikke har medført noen endringer i billetteringstid. Mens ekspederingen av enkelte produkter 
tar lengre tid enn før, har billetteringstiden gått ned for andre produkter. Noen sjåfører mener imidlertid det 
nye systemet har stor betydning for tidsbruken, og enkelte anslår at billetteringstiden er doblet. Man kan 
imidlertid anta at økt tidsbruk i slike tilfeller henger sammen med at både sjåfører og passasjerer er uerfarne 
med det nye systemet. Sjåførene påpeker at passasjerenes uerfarenhet med verdikortet ofte medfører bruk av 
lengre tid til billettering, men det kommer også tydelig frem av intervjuene at sjåfører som har erfaring fra 
lignende systemer i mindre grad opplever tidsbruk som et problem.  
 

6.6.2 Brukervennlighet 

Ett nytt system for billettering kan medføre endringer som passasjerene i startfasen kan oppleve som lite 
brukervennlig. Figur 24 viser hvordan respondentene i kundeundersøkelsen vurderer brukervennligheten til 
det nye billettsystemet sammenlignet med det gamle. Selv om flesteparten av passasjerene ikke opplever 
noen endring, viser figuren at mange passasjerer opplever at det nye systemet gir mer brukervennlighet.  
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Figur 24 Brukervennlighet etter omlegging. Prosent (n [vanskelighetsgrad] 234, n [tilpasset behov] 238) 

 
Dette kommer særlig frem i passasjerenes vurdering av hvor enkelt eller vanskelig det nye systemet er å 
bruke. Mens kun 22 % mener det nye systemet er vanskeligere å bruke enn det gamle, mener 42 % at det nye 
systemet er enklere å bruke. Trettiseks prosent opplever ingen endring i systemets vanskelighetsgrad. 
Samtalene med sjåførene bekrefter tendensene i figur 22. Selv om det har oppstått visse misforståelser 
knyttet til validering av verdikortet mener sjåførene at passasjerene i all hovedsak har taklet overgangen bra 
og er godt kjent med hvordan det nye systemet fungerer.  

 

Figur 24 viser videre at 20 % av busspassasjerene mener at det nye systemet er mindre tilpasset deres behov 
enn det tidligere systemet, mens 27 % mener det nye systemet passer deres behov bedre. Over halvparten av 
respondentene mener imidlertid at det ikke har vært noen endring i hvorvidt systemet er tilpasset deres 
behov. 
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6.6.3 Samlet vurdering 

Selv om figur 23 og 24 viser at enkelte passasjerer opplever tidsbruken og brukervennligheten som dårligere 
med det nye systemet, opplever passasjerene fremdeles det nye systemet sett under ett som bedre enn det 
tidligere. Tabell 13 viser passasjerenes helhetlige vurdering av det nye systemet sammenlignet med det 
gamle. Tabellen viser at nesten 58 % mener det nye billetteringssystemet er bedre enn det tidligere, mens om 
lag 16 % mener det er dårligere enn det gamle. Det betyr at over 84 % av passasjerene mener det nye 
systemet er like bra eller bedre enn det tidligere systemet.  

 
Tabell 13 Samlet vurdering av nytt billetteringssystem 

   n  % 

Dårligere  39  15,6 

Ingen endring  67  26,8 

Bedre  144  57,6 

Totalt  250  100 
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7 Økonomiske vurderinger 

7.1 Endringer i inntektsgrunnlag som følge av toprissystem 

Innføring av toprissystem er én mulighet for å redusere andelen passasjerer som kjøper og betaler billetter på 
bussen. I dag må for eksempel passasjerer som reiser kollektivt i Oslo betale 13 kr mer for sin enkeltbillett 
dersom de kjøper den om bord på bussen eller trikken, sammenlignet med de som kjøper sin billett på 
forhånd. Dersom færre passasjerer betaler for sine billetter vil dette som nevnt ha stor betydning for 
kontantbeholdningen på bussen, samtidig som man kan anta at billetteringstiden vil gå ned. Toprissystemet 
kan imidlertid få en viss betydning for busselskapets inntektsgrunnlag. 

 

Uten detaljert oversikt over det helhetlige passasjergrunnlaget i Buskerud er det vanskelig å gi et presist 
anslag på hvordan en eventuell innføring av toprissystem vil virke inn på Buskerud Kollektivtrafikks 
inntektsgrunnlag, men med utgangspunkt i passasjergrunnlaget i kundeundersøkelsen vil det i det følgende 
gis et konkret eksempel på hvordan inntektene kan endres som følge av toprissystem. Omleggingen til 
toprissystem kan enten bestå i økning av prisen for enkeltbilletter som kjøpes om bord på bussen (alternativ 
A), eller ved å redusere prisen på enkeltbilletter som kjøpes på forhånd (alternativ B).  

 

7.1.1 Alternativ A 

I dag betaler passasjerer i Buskerud 28 kr for en enkeltbillett når de reiser innenfor én sone. I Oslo er denne 
prisen 27 kr dersom billetten kjøpes før man går om bord i bussen, men koster 40 kr dersom den kjøpes om 
bord på bussen. I dette regneeksempelet benyttes den samme taksten for passasjerer i Buskerud i et antatt 
toprissystem.  

 

Med dagens prissystem vil de 203 passasjerene som i kundeundersøkelsen oppgir at de vanligvis reiser med 
enkeltbillett gi en billettinntekt på kr 5684 for én tur. Dette utgjør sammenligningsgrunnlaget for et antatt 
fremtidig toprissystem. Tabell 14 viser hva inntekten for disse passasjerene vil være dersom 25, 50 og 75 % 
av passasjerer i benytter forhåndsbetalte enkeltbilletter. Til grunn for utregningen ligger en antakelse om at 
enkeltbilletter som kjøpes på forhånd vil ha samme pris som i dag (28 kr), mens passasjerer som kjøper 
enkeltbillett om bord på bussen må betale 40 kr. 

 
Tabell 14 Inntektsendring som følge av toprissystem. Alt A 

Forhåndsbetalte Om bord Inntekt Økning
25 % 75 % 7 511 kr 32 % 
50 % 50 % 6 902 kr 21 % 
75 % 25 % 6 293 kr 11 % 

 
Med utgangspunkt i overnevnte forhold vil innføring av toprissystem i dette tilfellet medføre en 
inntektsøkning på mellom 11 og 32 % avhengig av hvor stor andel av passasjerer som benytter 
forhåndskjøpte billetter. Fordi billetter betalt om bord på bussen koster mer enn forhåndsbetalte billetter vil 
billettinntektene naturlig nok øke med et økende antall passasjerer som kjøper sine billetter på bussen. Så 
lenge prisen på billetter solgt om bord øker og mer enn 0 passasjerer kjøper billett om bord på bussen vil 
toprissystemet medføre en inntektsøkning.  
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7.1.2 Alternativ B 

Som alternativ til å øke prisen på enkeltbilletter som kjøpes om bord på bussen, kan man innføre redusert 
takst på enkeltbilletter som kjøpes på forhånd. Utgangspunktet for dette regneeksempelet er at dagens pris 
for enkeltbillett kjøpt på bussen (28 kr) beholdes, men at prisen for forhåndskjøpte enkeltbilletter reduseres 
til 18 kr. Som vist over vil alle de 203 passasjerene i kundeundersøkelsen som i dag benytter enkeltbillett 
samlet betale 5684 kr for én tur under dagens takstregime. Tabell 15 viser hva inntektsgrunnlaget for denne 
gruppen vil være ved omlegging til takstregime med redusert pris for forhåndskjøpt billett, forutsatt at 25 %, 
50 % og 75 % reiser med forhåndsbetalt billett. 

 
Tabell 15 Inntektsendring som følge av toprissystem. Alt B 

Forhåndsbetalte Om bord Inntekt Reduksjon
25 % 75 % 5 177 kr 9 % 
50 % 50 % 4 669 kr 18 % 
75 % 25 % 4 162 kr 27 % 

 

Tabellen viser at man ved reduksjon i prisen på forhåndskjøpte billetter uansett vil oppleve en viss nedgang i 
inntektsgrunnlaget. Denne nedgangen vil videre være større jo flere passasjerer som velger å benytte 
forhåndskjøpte billetter, og ved valg av alternativ B vil man få en konflikt mellom inntektsgrunnlag, 
billetteringstid og kontantbeholdning. Med dette som utgangspunkt vil en prisøkning for billetter kjøpt om 
bord på bussen, som eksemplifisert i alternativ A, være mest hensiktsmessig. Dette vil ikke bare medføre 
økning i inntektsgrunnlaget, men gir også passasjerene større incentiver for å kjøpe enkeltbilletter før de går 
om bord på bussen. Ved en reduksjon av prisen på forhåndskjøpt billett som i alternativ B, vil ikke 
passasjerene få noen ekstrautgift ved å kjøpe billett om bord på bussen. Motsatt vil en prisøkning på billetter 
kjøpt om bord på bussen kunne oppleves som en unødvendig økonomisk belastning. Man kan anta at 
passasjerer vil bli mer oppmerksomme på ordninger som hindrer at de må betale mer enn ordninger som gjør 
at de kan betale mindre. 

7.1.3 Endring i kontantbeholdning ved alternativ A 

Dersom man kun tar hensyn til genererte billettinntekter vil det i et toprissystem som skissert i alternativ A 
være økonomisk hensiktsmessig med en stor andel passasjerer som kjøper billett om bord på bussen. Det er 
imidlertid viktig å ta i betraktning at forhåndskjøpte billetter kan medføre en viss reduksjon i billetteringstid, 
men også at kontantbeholdningen om bord på bussen vil reduseres betraktelig med en stor andel 
forhåndsbetalte enkeltbilletter. Tabell 16 viser hvor mye man kan forvente at kontantbeholdningen reduseres 
dersom en viss andel av passasjerene med enkeltbillett i kundeundersøkelsen betaler sine billetter før de går 
om bord i bussen.  

 
Tabell 16 Endring i kontantbeholdning ved toprissystem 

Forhåndsbetaling Endring kr Endring %
25 % + 406 + 7 
50 % -1624 -29 
75 % -3654 -64 
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Tabellen viser for det første at dersom 25 % av passasjerene som i dag kjøper enkeltbillett om bord på bussen 
i stedet betaler sin billett på forhånd, vil dette med utgangspunkt i kundeundersøkelsen gi en 7 % økning i 
kontantbeholdningen. Dette skyldes at passasjerer som betaler sine billetter om bord på bussen betaler så 
mye mer enn passasjerer som kjøper sine billetter i forkant, at mer enn 30 % av passasjerene må ha 
forhåndskjøpte billetter for at dette skal gi utslag i kontantbeholdningen.  

 

Tabellen viser derfor at kontantbeholdningen vil reduseres med 29 % dersom halvparten av passasjerene 
velger å kjøpe sin enkeltbillett før de går om bord på bussen. Reduksjonen vil videre mer enn dobles dersom 
75 % benytter forhåndsbetalte enkeltbilletter.  

 

Selv om det her ikke er gitt eksempler på økonomiske virkninger som følge av at også periodekort, 
ungdomskort mv. inkluderes i toprissystemet, kan man anta at dette vil gi større utslag både når det gjelder 
inntektsgrunnlag og kontantbeholdning.  

 

7.2 Endringer i inntektsgrunnlag som følge av overgang til elektronisk busskort 

Hvordan bruken av elektroniske busskort påvirker inntektsgrunnlaget kommer an på karakteristikker ved 
passasjerene som går over til elektroniske busskort og hva slags elektroniske produkter de velger å benytte 
seg av. Dersom passasjerer skifter til periodekort vil dette for eksempel ha en annen virkning enn om de 
bytter til verdikort. Ved skifte til periodekort vil antallet turer den enkelte passasjer reiser i løpet av en 
periode avgjøre hvilke økonomiske virkninger en overgang vil medføre.  

 

For å eksemplifisere mulig endring i inntektsgrunnlaget ved overgang fra enkeltbilletter tar vi her 
utgangspunkt i de 203 enkeltbillettbrukerne i kundeundersøkelsen, og antar at de i dag betaler 28 kr per tur. 
Som vist over gir dette et inntektsgrunnlag på 5684 kr per tur. Dersom disse går over til å bruke verdikort, 
som gir 25 % rabatt på enkeltreiser, vil det ved lik reisefrekvens forekomme en viss nedgang i 
billettinntektene. Overgang til elektronisk busskort vil riktignok gi en viss inntekt med tanke på gebyr for 
opprettelse av busskortet, men det vil over tid være reisefrekvensen som bestemmer den økonomiske 
virkningen. Ved bruk av verdikort betaler passasjerer i Buskerud 21 kr per tur. 

 
Tabell 17 Endring ved overgang til verdikort 

Enkeltbillett Verdikort Endring kr Endring %
25 % 75 % -1066 -19 
50 % 50 % -711 -13 
75 % 25 % -356 -6 

 
Tabell 17 viser hvilke endringer man kan forvente dersom visse andeler av passasjerene velger å benytte 
verdikort fremfor enkeltbillett. Tabellen tar ikke hensyn til gebyr ved første gangs bestilling av elektronisk 
busskort. Tabellen viser at jo flere personer som skifter fra enkeltbillett til verdikort jo større vil reduksjon i 
inntekt være. Det er videre verdt å bemerke at man ved skifte til elektronisk busskort oppnår en prosentvis 
reduksjon i kontantbeholdningen som tilsvarer andelen passasjerer som går over til elektronisk busskort. 
Dette forutsetter imidlertid at salg av elektroniske produkter skjer utenfor bussen. Dersom det fremdeles vil 
være mulig å fylle på elektroniske produkter på bussen kan man anta at kontantbeholdningen om bord på 
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bussen øker fordi flere passasjerer vil være brukere. Dersom man imidlertid lykkes i flytte salg av 
elektroniske busskort utenfor bussen, vil overgang fra enkeltbillett til for eksempel verdikort medføre 
redusert kontantbeholdning. Det er likevel viktig å understreke at etablering av salgskanaler for busskort 
utenfor bussen vil være det viktigste tiltaket for redusert kontantbeholdning.  

 
Det er vanskelig å gi et eksakt anslag på hvor stor andel av passasjerene som i fremtiden vil velge å reise 
med elektronisk busskort. Kundeundersøkelsen som inngår i dette prosjektet viser at 60 % av de som i dag 
reiser med enkeltbillett vil vurdere å skifte til elektronisk billett dersom det opprettes nye salgskanaler. 
Dersom samtlige av disse går over til å bruke elektronisk busskort, vil dette medføre en brukerandel på 
nærmere 80 % 13. Buskerud Kollektivtrafikk vil dermed nærme seg samme andel elektroniske brukere som i 
AtB, der opp mot 85 % av passasjerene reiser med elektronisk kort. Dersom samtlige av disse kjøper og 
fyller på sine kort utenfor bussen vil dette ha særskilt stort betydning for kontantbeholdningen. 

 

7.3 Kostnader ved kommisjonær/forhandlernett 

Kostnadene for opprettelse av et forhandlernett vil være knyttet til investering i utstyr som skal plasseres hos 
forhandlerne og provisjon til forhandlerne. I vår beskrivelse av et forhandlernett har vi sett for oss noen 
forenklede selvbetjente billett-terminaler hvor kunden kan betale med bankkort, kredittkort eller med 
reisepenger på et reisekort. En av leverandørene vi har kontaktet i denne sammenheng mener at slikt utstyr 
kan koste rundt 100.000 kr. pr enhet. Driftskostnadene for slikt utstyr kan ligge rundt 10 – 15 % av 
innkjøpsprisen pr. år.  De selvbetjente terminale kan brukes både til å betale for produkter og å laste ned 
produkter som allerede er kjøpt, for eksempel via internett. Mht. provisjonen har vi fått opplyst fra AtB at 
Narvesen og Seven – Eleven tar 5 % provisjon for salg av t:kort med 10 turer. Forhandleren gjør ikke noe 
annet enn å selge de initialiserte kortene og har ikke utstyr for å fylle på nye reiser. En må forvente at 
provisjonen vil ligge en del høyere dersom forhandleren skal bistå kundene med bruk av billett-terminalene, 
ha oppsyn med terminalene og kunne utføre noe førstelinje vedlikehold. Størrelsen på provisjonen vil først 
kunne fastlegges etter at forhandlerens ansvarsområder og oppgaver er beskrevet mer detaljert og etter at 
forhandlinger er gjennomført med potensielle forhandlernettverk. Mulig mersalg for forhandleren vil være en 
av flere faktorer som vil spille inn mht. forhandlerens fastsettelse av provisjonen.  

 

Vi har ikke nok grunnlag til å si noe om omsetningen hos forhandlere fordi erfaringsgrunnlaget ikke finnes 
og fordi bruken av slike selvbetjente billett-terminaler vil henge sammen med hvilke andre salgs- og 
distribusjonskanaler som blir etablert. En meget god web-shop og etter hvert gode muligheter for 
kommunikasjon reisekort – privat PC vil for eksempel redusere behovet for og bruken av de selvbetjente 
billett-terminalene. Det vil imidlertid alltid være behov for slike billett-terminaler av hensyn til de som 
ønsker å være helt anonym og ikke etterlate seg noen elektroniske spor som for eksempel en IP adresse på en 
privat PC.  

  

                                                      
13 I dag reiser 194 av passasjerene i kundeundersøkelsen med elektronisk billett. Dersom 60 % av enkeltbillettbrukerne 
(122 personer) skifter til elektronisk billett vil disse 316 utgjøre 79,5 % av hele utvalget. 
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7.4 Vurderinger knyttet til billettautomater 

En billettautomat koster i størrelsesorden 200.000 kroner. Her kan det imidlertid være en del variasjoner 
avhengig av leverandør og funksjonalitet på automaten, f.eks. hvilke betalingsmidler automaten skal 
akseptere. Mulige betalingsmidler er mynter, sedler, bankkort, kredittkort og elektroniske billettkort med 
verdier. Kostnadene for driften avhenger mye av hvilke betalingsmidler som aksepteres. Dersom en 
aksepterer mynter og sedler kreves det mye pengehåndtering hvilket er relativt kostbart. Det kreves også et 
nærmest 24/7 opplegg for vedlikehold for slike automater med strenge krav til utrykkingstid og 
feilhåndtering. Billettautomatene krever også et baksystem som kan utgjøre en vesentlig investering. 
Leverandøren av billetteringssystemet kan levere mere nøyaktige priser når billettautomatenes funksjoner og 
antall er nærmere spesifisert. 

 

SINTEF har intervjuet ett kollektivselskap som har automater og ett selskap som skal installere automater. 
Det selskapet som har automater har installert ca. 40 automater. De har valgt å sette opp automatene i større 
knutepunkter og typiske hovedstoppesteder i bydeler. En del av automatene er installert på stoppesteder for 
en bane hvor kjøp av billett kun kan foregå på stoppested og ikke på banen. 

 

 Det selskapet som skal installere billettautomater vil bare installere slike automater på sentrumsterminalen. 
Det ser derfor ikke ut til å være noen felles strategi for hvor og hvor mange automater som installeres. Det 
synes allikevel som et felles trekk at det installeres automater der man erfaringsmessig vet at det er mange 
påstigende passasjerer samtidig, eksempelvis på en sentrumsterminal.  

 

Noen kriterier for hvor det kan settes opp automater kan være: 

 Typiske knutepunkter hvor det er mange påstigende 

 Holdeplasser hvor det erfaringsmessig er en stor andel som kjøper billett om bord med kontanter, 
eksempelvis holdeplasser med kunder som reiser sjeldent. 

 Holdeplasser der det er mange ukjente som kan ha behov for å finne ut av hvilken billett som er den 
riktige å kjøpe før man går om bord på et kollektivmiddel 

 Holdeplasser der det gjerne er videoovervåking slik at risikoen for hærverk og innbrudd reduseres 

 

Det er vanskelig å fremskaffe statistikk på bruken av slike automater fordi det er mange variable som i hvert 
enkelt tilfelle avgjør om en kunde benytter en automat: 

 Er automaten eneste mulighet for å få kjøpt billett, dvs. ikke salg om bord 

 Er billetten om bord vesentlig dyrere enn billetten i automaten 

 Tar automaten et betalingsmiddel som kunden har der og da 

 Er det kort avstand mellom automaten og holdeplassen 

 

Dersom svaret på minst 3 av spørsmålene er ja, er det grunn til å forvente at en stor andel av de som tidligere 
kjøpte billetten kontant om bord, vil kjøpe billetten på automaten. Dersom svaret er nei på ett eller flere, vil 
sannsynligheten for at kontantbetalende kunder heller benytter automaten reduseres. Dersom svaret på alle 
spørsmålene er nei, er det grunn til å forvente meget liten eller ingen bruk av automaten. 
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8 Løsninger for Buskerud Kollektivtrafikk 

8.1 Teknologi og etterspørsel 

Målsettingen med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan nåværende og fremtidig utforming av salgs- og 
distribusjonssystem hos Buskerud Kollektivtrafikk påvirker effektivitet og tilgjengelighet, herunder tidsbruk, 
brukervennlighet og kontantbeholdning. Videre skal prosjektet vurdere hvordan man kan gå frem for å 
påvirke disse forholdene. Dette kapittelet gir en kort oppsummering av dagens situasjon, og diskuterer 
Buskerud Kollektivtrafikks muligheter for videre utvikling av salgs- og distribusjonssystemet. Tidsbruk, 
brukervennlighet og kontantbeholdning er tre forhold som henger tett sammen. De påvirkes alle av 
utformingen av og de teknologiske løsningene som inngår i billetteringssystemer, salgskanaler og 
informasjonskanaler. Det betyr at diskusjoner knyttet til de ulike aspektene som inngår i salgs- og 
distribusjonssystemet vil være noe overlappende. 
 
Tilbakemeldinger knyttet til tidsbruk etter innføring av nytt system i Buskerud Kollektivtrafikk er noe 
tvetydige. De fleste passasjerene mener tidsbruken er uendret både med tanke på billetteringstid og reisetid, 
og blant både passasjerer og sjåfører ser man en viss uenighet i hvorvidt tidsbruken har gått ned eller opp. 
Denne tvetydigheten kan til en viss grad tilskrives at dagens system fremdeles er nytt, og at uerfarenhet med 
det nye systemet både blant passasjerer og sjåfører gjør at det av enkelte oppleves som tidkrevende og 
vanskelig. 
 

8.1.1 Billettprodukter 

Både i Trøndelag og Møre og Romsdal har billetteringstiden gått ned som følge av elektronisk billettering, 
hvilket også vil ha betydning for reisetid. Fordi man fremdeles er i en tidlig fase etter innføring av nytt 
system i Buskerud, er det vanskelig å sammenligne med de andres selskapenes erfaringer. Buskerud 
Kollektivtrafikk kan imidlertid dra nytt av disse erfaringene i styrking av egne strategier. 
 
Et viktig middel for reduksjon av billetteringstid er utstrakt bruk av elektroniske billetter. Mens 85 % av 
busspassasjerene i Trøndelag benytter elektroniske kort, gjelder dette i følge kundeundersøkelsen som inngår 
i dette prosjektet, kun 49 % av passasjerene i Buskerud14. Økt bruk av elektroniske kort gir videre dobbel 
gevinst fordi det også vil bidra til å redusere kontantbeholdningen på buss. Dette prosjektet viser stort 
potensial for å øke bruken av elektroniske billetter i Buskerud. En stor andel av passasjerene reiser med 
enkeltbillett, og mange mener at enkeltbilletten passer deres reisebehov best fordi de reiser sjelden. Man kan 
anta at dette er personer som kunne ha dekket sine reisebehov også med elektronisk verdikort, men som ikke 
nødvendigvis er klar over at dette er mulig. 
 

8.1.2 Informasjon 

Kundeundersøkelsen viste at mange passasjerer ikke kjenner til de elektroniske billettene, ikke vet hvordan 
de skal brukes eller hvor de fås kjøpt. Dette kan henge sammen med en noe ulik bruk av informasjonskilder 
mellom personer som bruker og ikke bruker elektroniske kort. Personer som reiser på enkeltbillett bruker i 

                                                      
14 Fordi omleggingen i Møre og Romsdal foreløpig kun omfatter deler av fylket vil det ikke være hensiktsmessig å 
trekke Møre og Romsdal inn i sammenligningen. 



 

PROSJEKTNR 
60R108 

RAPPORTNR 
SINTEF A20164 

VERSJON 
2011.2 63 av 76 

 

mindre grad internett for å søke informasjon, og det er særlig på nettsidene til Buskerud Kollektivtrafikk at 
man finner inngående informasjon om ulike billettprodukter. 
 
Mangelen på informasjon gjelder også bruk av verdikort. Under 1 av 3 passasjerer som reiser med 
enkeltbillett er klar over at bruk av verdikort gir rabatt på reiser, mens over 2 av 3 sier de vil vurdere å skifte 
til elektronisk billett dersom det medførte rabatt. Dette kan tyde på et visst informasjonsunderskudd i 
kundemassen, og viser et tydelig potensial for økning av andelen brukere av elektronisk billett.  
 

8.1.3 Salg og distribusjon 

Bruk av elektronisk billett er ikke bare knyttet til produktutforming og kunnskap, men henger også sammen 
med tilgjengelighet. AtB har i utformingen av sitt salgs- og distribusjonssystem lagt stor vekt på enkle 
løsninger som gir kundene stor selvstendighet. Internettløsningen har vært sentral i AtBs salgssystem og vil 
etter hvert utvides med løsning for mobil billettering. Det finnes en rekke teknologiske løsninger som 
muliggjør salg via internett og mobiltelefon. Salg via internett krever at Buskerud Kollektivtrafikk sitt 
sentralsystem oppgraderes med en nettbutikk som enten er basert på en reisekontoløsning (ny applikasjon i 
Buskerud Kollektivtrafikk sitt sentralsystem) eller som etableres i samarbeid med en Payment Service 
Provider.  
 
Kundeundersøkelsen viser at de samme løsningene er populære blant Buskerud Kollektivtrafikks passasjerer.  
Ved vurdering av alternative salgskanaler vurderer 37 % internett som den beste, og muligheten for å kjøpe 
kort og billetter via internett er en av løsningene som i størst grad vil bidra til skifte mot elektronisk 
billettering. Internett er imidlertid ikke bare en attraktiv løsning for salg av billettprodukter, men er også en 
viktig informasjonskanal. Kundeundersøkelsen viser at internett er den mest brukte informasjonskilden blant 
passasjerer i Buskerud. Til sammen 2 av 3 passasjerer benytter internett for å søke informasjon om rutetider, 
traseer, priser og produkter. Selv om de aller fleste er fornøyd med dagens informasjonssystem, stiller 
fremdeles mange seg positive til etablering av flere informasjonskanaler. Mens 80 % av passasjerene mener 
det burde være en informasjonsskjerm med fortløpende oppdateringer på holdeplass (sanntidsinformasjon), 
mener over 60 % at det burde være mulig å få informasjon via mobiltelefon.  
 
På samme måte som internett, er mobiltelefon en ettertraktet løsning for kjøp av billetter blant 
busspassasjerer i Buskerud. Kundeundersøkelsen viser at 22 % av passasjerene vurderer mobiltelefon som 
den beste løsningen, og mange oppgir at de vil skifte til elektronisk billett dersom det blir mulig å kjøpe 
billettprodukter via mobiltelefon. Man kan dermed anta at løsninger for mobiltelefon på lik linje med 
internett ikke bare vil bidra til redusert billetteringstid, men at de også vil øke brukervennlighet og 
kundetilfredshet.  
 
Det finnes tre ulike løsninger for salg via mobiltelefon. Salg via mobiltelefonabonnement anbefales ikke 
fordi kostnaden til teleoperatøren vil utgjøre en vesentlig del av rimelige produkter, f.eks. en enkeltbillett. 
Betaling via reisekonto krever at Buskerud Kollektivtrafikk sitt sentralsystem utvides med en reisekonto 
applikasjon. Den tredje løsningen tilsvarer salg via internett og at nettbutikken også tilpasses et teknisk og 
grafisk grensesnitt for smarte mobiltelefoner. Selv om det er flere muligheter for salg av billetter via 
mobiltelefon, vil distribusjon via mobiltelefon være mer utfordrende.  
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SMS billettering anbefales ikke. I og med at NSB og Ruter vil innføre billetter basert på QR-kode, er dette et 
alternativ som kan være meget aktuelt også i Buskerud Kollektivtrafikk. Løsningen krever en oppgradering 
av Buskerud Kollektivtrafikk sitt sentralsystem med en applikasjon som kan utstede slike billetter og sende 
de til en mobiltelefon. Med utviklingen av NFC-telefoner vil elektroniske billetter i mobiltelefonen være et 
meget aktuelt alternativ så snart utbredelsen av slike telefoner øker. 
 
Mer tilgjengelige elektroniske produkter vil også ha betydning for kontantbeholdningen på buss. I tillegg vil 
mulighet for kjøp av kort og billetter utenfor bussen bidra til å redusere kontantbeholdning på buss. En 
mulighet er etablering av flere utsalgssteder, for eksempel i kiosker eller dagligvareforretninger (omtalt som 
omfattende forhandlernett i kapittel 6). Selv om disse tradisjonelt selger klippekort og periodekort, kan også 
salg av enkeltbilletter innføres på disse stedene.  
 
Kundeundersøkelsen viser at over halvparten av busspassasjerene i Buskerud mener det burde være flere 
utsalgssteder for kort eller billett, og 1 av 10 av de som i dag reiser med enkeltbillett sier de ville ha skiftet til 
elektronisk billett dersom det fantes flere utsalgsstedet. Salg via forenklet utstyr i et omfattende 
forhandlernett er et konsept som må utvikles, men som er meget realistisk og gir kundene en god 
tilgjengelighet til billetteringssystemet.  
 
Billettsalg kan også flyttes fra bussen ved å benytte billettautomater som er plassert på strategiske steder som 
trafikkterminaler og holdeplasser med mange kunder. Automaten kan videre benyttes for å distribuere 
billetten som er forhåndskjøp på internett eller via mobiltelefon. Selv om mange av Buskerud 
Kollektivtrafikks passasjerer stiller seg positive til automater, er det et fåtall som mener automat er den beste 
salgskanalen og som vil skifte til elektronisk billett dersom det blir mulig å handle via automat. Ved 
vurdering av salgskanaler vil andre salgskanaler fremstå som mer attraktive sett med passasjerenes øyne. 
 
Man kan imidlertid spørre hvor god kjennskap passasjerene har til mulighetsrommet som ligger i 
billettautomater, særlig med tanke på mulighetene for å benytte automater som distribusjonspunkt for 
billetter kjøpt via internett eller mobiltelefon. Salg via billettautomater kan være en god løsning på terminaler 
og holdeplasser der det er mange kollektivtrafikanter. Automatene er ganske dyre både i investering og drift 
og antallet automater vil derfor begrenses av dette. BK sitt sentralsystem må også oppgraderes for å kunne 
kommunisere med automatene som må være online. Distribusjon via billettautomat krever at det etableres 
billettautomater som en del av salgskanalene og kan være en aktuell løsning dersom det etableres et salgsnett 
med automater. 
 
Både bruk av automat og andre utsalgssteder gjør det mulig å innføre toprissystem ved salg av billetter. 
Toprissystem er ett av syv strakstiltak som rapporten Pengehåndtering i kollektivtrafikken15 mener kan bidra 
til å redusere kontantbeholdning på buss. Toprissystemet er en differensiert takststruktur som skal gi 
passasjerer incentiver til å kjøpe billetter utenfor bussen ved å gjøre det dyrere å kjøpe billetter om bord.  
 

                                                      
15 Pengehåndtering i kollektivtransporten. Tiltak for å redusere risiko for ran og vold. Rapport fra partssammensatt 
arbeidsgruppe 2. april 2011 
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En annen løsning, som ikke er vurdert i kundeundersøkelsen, er distribusjon av billetter via 
billetteringssystemet om bord i bussen. Dette krever oppgradering av Buskerud Kollektivtrafikk sitt 
sentralsystem og også trolig av kortleserne om bord på bussen. Løsningen gir meget god tilgjengelig for 
kundene med hensyn til å få lastet ned nye billetter, fylt på reisepenger osv.  
 

8.2 Et enkelt og effektivt system for salg og distribusjon av billetter 

Med utgangspunkt i kundenes vurdering av billettprodukter og informasjonskanaler oppgir i underkant av 18 
% at de er misfornøyd med det eksisterende tilbudet i Buskerud. Dette betyr at de fleste busspassasjerene er 
fornøyd med dagens utforming. Likevel stiller mange seg positive til flere nye løsninger for salg og 
distribusjon av billetter. Både svarene fra busspassasjerene, samtaler med sjåfører og samtaler med andre 
busselskaper gir inntrykk av at samtlige parter ønsker et ryddig og effektivt billetteringssystem. Løsningene 
som er diskutert ovenfor er i så måte komplementære og integrasjon av disse kan bidra til å skape et helhetlig 
system som fungerer enkelt og effektivt. Ved utformingen av salgs- og distribusjonssystemet bør man 
etterstrebe de ordninger som skaper effektivitet i hele verdikjeden. Det vil si at tiltakene samlet sett gir økt 
effektivitet i flere ledd og på flere nivåer i organisasjonen, fra administrasjonsapparat, til salgsavdeling, til 
sjåfører og passasjerer.  
 
Det er imidlertid vanskelig å vurdere hvor stor betydning enkelttiltak har med tanke på denne type 
effektivisering. Sannsynligvis vil effektiviteten bli mer synlig ved gjennomføring av flere tiltak på samme 
tid. Dette har eksempelvis vært tydelig hos AtB. I forkant av innføringen av t:kort var det store forventninger 
knyttet til det nye systemet, og de nye løsningene ble omtalt og markedsført i lang tid før selve innføringen. 
Omleggingen var mer markant enn for eksempel den siste omleggingen i Buskerud, da ingenting av det 
tidligere systemet i Trøndelag var elektronisk. Videre var omleggingen mer omfattende fordi den også 
inkluderte innføring av internettløsning, sanntidssystem, lansering av nye billettprodukter osv. På denne 
måten fremstod omleggingen mer som en bussreform enn omlegging av salgs- og distribusjonssystemet, og 
man kan anta at det er den totale omleggingen og tiltakene samlet som har hatt betydning for 
passasjerstatistikk og kundetilfredshet.  
 
Elektronisk og effektiv billettering var ett av en rekke tiltak som skulle gjøre det enklere, billigere og mer 
effektivt å reise med buss i Trøndelag. Man kan anta at en lignende strategi også vil være hensiktsmessig for 
å øke kollektivandelen og andelen passasjerer med elektronisk billett i Buskerud. Med utgangspunkt i 
resultater lagt frem i denne rapporten og diskusjoner ovenfor, vil det for Buskerud Kollektivtrafikk være 
hensiktsmessig å vurdere alternativer presentert i tabell 18: 
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Tabell 18 Gruppering av alternativer for videreutvikling av salgs- og distribusjonssystem 

Høy prioritet Etablere løsninger for salg via internett 
 

 Distribusjon av billetter via billettsystem om bord på buss 
 

 Øke informasjonsspredning knyttet til elektroniske billettprodukter, inkludert 
rabattordninger som medfølger enkeltprodukter 
 

 Øke informasjonsspredning utenfor internett for å nå passasjerer som reiser med 
enkeltbillett 
 

Middels prioritet Etablere flere salgssteder, eksempelvis gjennom et omfattende forhandlernett 
 

 Innføring av toprissystem, eventuelt kombinert med opprettelse av flere salgssteder 
 

 Etablere løsninger for salg via mobiltelefon 
 

Lav prioritet Etablere informasjonsskjermer på utvalgte holdeplasser 
 

 Etablere informasjonstjeneste via SMS eller applikasjon for smarttelefon 
 

 
Tabellen viser forslag til gruppering av alternativer i forhold til prioritet. Gruppen høy prioritet inneholder 
alternativer som anses som mest hensiktsmessige med tanke på å øke andelen passasjerer med elektronisk 
billetter, og som dermed vil medføre hurtigst reduksjon i tidsbruk og kontantbeholdning. Internettløsningen 
gis videre høy prioritet på grunn av stor etterspørsel i kundemassen, og man bør i samband med denne 
vurdere distribusjon av billetter kjøpt på internett via billettsystemet om bord på bussen. 
 
Gruppen middels prioritet inkluderer alternativer som er viktige bidrag for å øke bruk av elektronisk billett, 
men er forslag som vil ha størst effekt som supplement til tiltak med høy prioritert. Videre er det verdt å 
bemerke at etablering av toprissystem og etablering av flere utsalgssteder med fordel kan innføres som 
samlet tiltak. Man kan videre anta at løsninger for salg av mobiltelefon kan få høyere prioritet kommende år 
etter som antallet brukere med smarttelefon og NFC-telefon øker. Gruppen med lav prioritet inneholder 
alternativer som er etterspurt i kundemassen, men som anses å ha mindre virkning enn de øvrige tiltakene. 
 
En del av dette prosjektet har også gått ut på å gi en vurdering av de juridiske konsekvensene foreslåtte 
løsninger innebærer. Med utgangspunkt i mulighetene som er presentert og drøftet i denne rapporten står 
man overfor få juridiske utfordringer. Så fremt valgte løsninger holder seg innenfor rammene spesifisert i 
Håndbok 206 og bransjenormen for personvern og it-sikkerhet i elektroniske billetteringssystemet som skal 
ferdigstilles i løpet av sommeren 2011, har ikke prosjektet identifisert noen juridiske forbehold knyttet til de 
foreslåtte løsningene.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Sonetakster 2011. Trafikanten Møre og Romsdal 
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Vedlegg 2 Vurdering av representativitet 

V.2.1. Aldersfordeling utvalg og Buskerud fylke 
 

SSB  BK 

   n  %  n  % 

16‐19 år  13337  6,4  46  11,5 

20‐39 år  65485  31,5  96  24,1 

40‐54 år  56311  27,1  101  25,3 

55‐66 år  39596  19,1  71  17,8 

67‐79 år  23114  11,1  73  18,3 

80‐89 år  10002  4,8  12  3 

Totalt  207845  100  399  100 
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V.2.2 Bostedsfordeling utvalg og Buskerud fylke 
 

SSB  BK 

   n  %  n  % 
Drammen 63582  24,3  142 35,5 

Flesberg 2592  1  2 ,5 

Flå  1000  0,5  0  0 
Gol 4572  1,8  4 1,0 

Hemsedal 2140  1  1 ,3 

Hol 4453  1,7  5 1,3 

Hole 6140  2,4  12 3,0 

Hurum 9155  3,5  12 3,0 

Kongsberg 25090  9  29 7,3 

Krødsherrad 2164  1  1 ,3 

Lier 23580  9  26 6,5 

Modum 12940  5  14 3,5 

Nedre Eiker 22917  9  41 10,3 

Nes 3445  1,3  3 ,8 

Nore og Uvdal 2524  1  5 1,3 

Ringerike 28946  11,1  53 13,3 

Rollag 1382  0,5  0 ,0 

Røyken 19264  7,3  26 6,5 

Sigdal 3524  1,3  3 ,8 

Øvre Eiker 16987  6,5  17 4,3 

Ål 4713  1,8  4 1,0 

Totalt 261110  100  400 100
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Vedlegg 3 Tabeller og figurer 

 
V.3.1 Reisefrekvens etter formål med reisen 
 

Jobb/skole Andre 

  n %   n % 

Daglig 93 57,4 20 8,5 

Ukentlig 40 24,7 78 33,1 

Månedlig 18 11,1 80 33,9 

Sjeldnere 11 6,8 58 24,6 

Totalt 162 100   236 100 

kji 121,062

p <.001
 

 
 
V.3.2 Reisefrekvens blant brukere og ikke-brukere av elektroniske billetter 
 

Ikke‐brukere  Brukere 

   n  %  n  % 

Daglig  21  10,4  91  46,9 

Ukentlig  53  26,4  64  33 

Månedlig  74  36,8  23  11,9 

Sjeldnere  53  26,4  16  8,2 

Totalt  201  100  194  100 
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V.3.3 Vurdering av informasjon på mobil, personer med og uten smarttelefon (n=388, p<.001) 
 

 
  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Helt uenig

Litt uenig

Verken eller

Litt enig

Helt enig

Vurdering av informasjon på mobiltelefon (n=388)

Smarttelefon Ikke smarttelefon



 

PROSJEKTNR 
60R108 

RAPPORTNR 
SINTEF A20164 

VERSJON 
2011.2 73 av 76 

 

Vedlegg 4 Spørsmål i kundeundersøkelse 

Bakgrunn 
0 Har du reist med buss i Buskerud i løpet av den siste måneden? 0 Nei 

1 Ja 
[hvis nei, ikke i målgruppen] 
 

1 Hvilket år er du født? [årstall] 
2 Kjønn 0 Kvinne 

1 Mann 
 

3 I hvilken kommune bor du? 1 Drammen 
2 Flesberg  
3 Flå  
4 Gol 
5 Hemsedal 
6 Hol 
7 Hole 
8 Hurum 
9 Kongsberg  
10 Krødsherrad 
11 Lier 
12 Modum  
13 Nedre Eiker 
14 Nes  
15 Nore og Uvdal 
16 Ringerrike 
17 Rollag 
18 Røyken 
19 Sigdal 
20 Øvre Eiker 
21 Ål  
 

4 Har du smarttelefon*?  
 
*Smarttelefoner er mobiltelefoner der brukeren kan installere og 
kjøre avansert programvare. I tillegg til å kunne ringe og motta 
samtaler, har mobiltelefonen en eller flere funksjoner som 
avspilling av musikk, foto, video, internettleser, kart og GPS 

0 Nei, har ikke mobil 
1 Nei, har annen mobiltelefon 
1 Ja 
-9 Vet ikke 

5 Hvor ofte reiser du med buss i Buskerud? 1 Daglig (5-7 ganger i uka) 
2 Ukentlig (minst 1 gang i uka) 
3 Månedlig (minst 1 gang i 
måneden) 
4 Sjeldnere 
-9 Vet ikke 

6 Hva er vanligvis formålet når du reiser med buss i Buskerud? 1 Reiser til/fra jobb 
2 Reiser til/fra skole eller studier 
3 Reiser for å handle 
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4 Reiser til/fra fritidsaktiviteter 
5 Reiser til/fra avtaler (frisør, 
tannlege osv) 
6 Reiser til/fra privat besøk 
7 Annet (spesifiser) 

 
Billettprodukter 
7 Hva slags billett bruker du vanligvis på din reise? 1 Enkeltbillett 

2 Periodekort 
3 Verdikort 
4 Ungdomskort 
5 Annet (spesifiser) 
-9 Vet ikke 

7a hvis 7=1 
Hva er hovedårsaken til at du ikke benytter elektronisk busskort?  

 
1 Jeg kjenner ikke til de 
elektroniske billettene 
2 Jeg vet ikke hvordan jeg skal 
få tak i elektronisk billett 
3 Jeg vet ikke hvordan jeg skal 
bruke elektronisk billett  
4 Jeg synes det er enklere å 
betale enkeltbillett 
5 Jeg reiser så sjelden 
6 Ingen av de elektroniske 
billettproduktene passer mine 
behov 
7 Annet [spesifiser] 
 

7b Kjenner du til rabattordningen for verdikort? 0 Nei 
1 Ja 

7c hvis 7=1 
Ville du brukt elektronisk busskort dersom det gjorde at du fikk 
rabatt? 
 

 
0 Nei 
1 Ja 
-9 Vet ikke 
 

8 Sett under ett, hvor fornøyd er du med de billettypene som tilbys i 
Buskerud? 

1 Svært lite fornøyd 
2 Lite fornøyd 
3 Verken fornøyd eller 
misfornøyd 
4 Litt fornøyd 
5 Svært fornøyd 
-9 Vet ikke 

 
Salgskanaler 
9 hvis 7= 2,3,eller 4  

Når du skal fylle på ditt elektroniske busskort, hvor gjør du dette? 
 

 
1 På bussen 
2 På salgskontor 
3 Begge deler, det varierer 
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10 Sett under ett, hvor fornøyd er du med mulighetene for å kjøpe/fylle 

på busskortet? 
1 Svært lite fornøyd 
2 Lite fornøyd 
3 Verken fornøyd eller 
misfornøyd 
4 Litt fornøyd 
5 Svært fornøyd 
-9 Vet ikke 

11 Hvor enig eller uenig vil du si at du er i følgende utsagn: 
 
Jeg synes det burde være mulig å få kjøpt billetter og fylt på 
busskort via internett 
 

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

12 Hvor enig eller uenig vil du si at du er i følgende utsagn: 
 
Jeg synes det burde være mulig å få kjøpt billetter og fylt på 
busskort i automater  
 

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

13 Hvor enig eller uenig vil du si at du er i følgende utsagn: 
 
Jeg synes det burde være mulig å få kjøpt billetter og fylt på 
busskort via mobiltelefon 
 

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

14 Hvor enig eller uenig vil du si at du er i følgende utsagn: 
 
Jeg synes det burde være flere utsalgssteder (for eksempel Mix, 
Narvesen, 7Eleven) for kjøp av billetter og påfylling av busskort  

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

15 Hvilket av disse synes du er den beste måten for å kjøpe billetter 
eller fylle på kort? 

1 Salgskontor  
2 Andre utsalgssteder (kiosker 
ol) 
3 Internett 
4 Automater 
5 Mobil 
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16 Hvis7=1 
Ville noen av disse mulighetene gjort at du gikk over til å benytte 
elektronisk busskort? (flere kryss mulig) 

 
0 Nei 
1 Ja, internett 
2 Ja, automater 
3 Ja, flere utsalgssteder 
4 Ja, mobil 
-9 Vet ikke 

 
Informasjon 
17 Hvor søker du informasjon om rutetider, traseer, priser og billetter? 

(flere kryss er mulig) 
1 Internett 
2 Rutehefte 
3 Kundesenter/salgskontor 
4 Holdeplass 
5 Ruteopplysningen 177 
6 Annet (spesifiser) 

18 Hvor enig er du i følgende utsagn: 
 
Det er enkelt å finne den informasjonen jeg trenger 

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

19 Hvor enig er du i følgende utsagn: 
 
Jeg synes det burde være mulig å få informasjon på mobiltelefon 
 

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

20 Hvor enig er du i følgende utsagn: 
 
Jeg synes det burde være mulig å få informasjon via oppdateringer 
på skjerm på holdeplass 
 

 
 
1 Helt uenig 
2 Litt uenig 
3 Verken enig eller uenig 
4 Litt enig 
5 Svært enig 
-9 Vet ikke 

 
Erfaringer 
I april i år innførte bussene i Buskerud et nytt, elektronisk billettsystem. Du vil nå bli stilt noen spørsmål om 
hvordan du opplever det nye systemet sammenlignet med det gamle. Dersom du ikke reiste med buss før 
innføringen av det nye systemet, kan du svare vet ikke/ikke relevant. 
 
21  Hvordan synes du billetteringen går nå, sammenlignet med tiden 

før det nye systemet ble innført? 
1 Det tar lengre tid 
2 Det tar kortere tid 
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