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Bestillingen: Ny pris- og betalingsmodell skal gi økt måloppnåelse



Arbeid med prismodeller – siling av prismodeller –

anbefalinger
Fase en:
Innsikt

• Samlet informasjon om ulike 
prismodeller og systemer, både 
innenfor og utenfor kollektivbransjen

• Spesielt fokus på selskap som basert 
på ny teknologi har funnet nye måter 
å prise på

• Også kartlagt internasjonale 
kollektivselskaps modeller

Fase to:
Innledende vurdering og 

grovsiling
• En bruttoliste av prismodeller ble 

scoret opp i mot prinsippene, 
utarbeidet SWOT-analyser

• De mest relevante prismodellene 
ble tatt med videre i prosessen

Fase tre:
Dybdeanalyse og evaluering

• Basert på de mest relevante 
prismodellene ble 10 spesifikke 
prismodeller utarbeidet 

• Disse ble evaluert opp i mot 
evalueringskriteriene og hvor 
styrker og svakheter er 
synliggjort

Vurdering og sluttrapport
• BØR-selskapenes samlede 

vurdering 

• Utarbeidelse sluttrapport og 
anbefaling 

• Tiltak og tidslinjer for 

gjennomføring



Ti ulike prismodeller evaluert



Markedsandeler kollektiv og privatbil



Markedsandeler sykkel og gange



Rushtidseffekter



Overordnede resultater av evalueringen

Nr. Modell

Score

Bruker-
orientering

(40%)

Motivere til 
bærekraftig 
reiseatferd 
(25%)

Sikre 
bærekraftig 
økonomi 
(5%)

Fleksibel og 
fremtids-
rettet 
(25%)

Gjennom-
førbart 

(5%)

Totalt

1 Forenklet sone med periodebillett 4,7 3,3 3,0 3,8 5,0 3,9

2
Storsone med periodebillett og påslag for 
tog/ekspress

4,3 4,1 3,0 4,1 4,0 4,1

3
Storsone med capping, påslag for tog/ekspress og 
rushtidsdifferensiering

3,1 4,3 3,0 4,0 4,0 3,8

4
Personlig sone med periodebillett og ingen honnør i 
rush

3,8 3,0 4,0 4,4 3,0 3,7

5
Personlig sone med medlemskap og 
rushtidsdifferensiering

3,5 3,7 3,0 4,1 3,0 3,7

6 Avstandsbasert modell med kvantumsrabatt 2,9 3,0 4,0 3,7 2,0 3,2

7
Avstandsbasert modell med kvantumsrabatt  og 
gradvis tidsdifferensiering

2,4 3,3 5,0 4,0 2,0 3,2

8 Avstandsbasert modell med medlemskap 3,2 3,0 3,0 3,8 2,0 3,2

9
Tidsbasert modell med medlemskap og påslag for 
tog/ekspress

2,6 3,0 2,0 3,8 2,0 3,0

10
Tidsbasert modell med medlemskap, påslag for 
tog/ekspress og gradvis tidsdifferensiering

2,1 3,3 3,0 4,1 1,0 3,1



En videreføring av dagens sonemodell gir best 

måloppnåelse

Sonemodeller som ble evaluert:

- Forenklet sonemodell

- Storsone

- Personlig sone

• Ingen av de vurderte sonemodellene har åpenbare fordeler sammenliknet med 
dagens pris- og betalingsmodell på nåværende tidspunkt

• Dagens pris- og betalingsmodell har sammen muligheter for utvikling av et 
sømløst kundetilbud som de øvrige sonemodellene, men har samtidig fordelen 
med at man slipper investeringskostnadene og risikoene forbundet med å 
etablere en ny sonemodell



Pris er ikke viktigst for kundetilfredsheten



Pris er bare et mulig tiltak



Kontinuerlig utvikling sammen med kundene
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Utvikling av nye billettprodukter - Reis



Reis gir kunden en personlig reiseopplevelse gjennom mer 
fleksibilitet og rettferdig prising



Hva er Reis?

Reis er et nytt produkt som gir kunden en fleksibel og 
personlig reiseopplevelse.

Kundene har i lang tid etterspurt fleksible produkter som 
møter behovet for endrede reisevaner. Reis gir kunden en 
personlig rabatt som baseres på hvor hyppig kunden 
benytter seg av Ruters tilbud over tid.

Kunden kan derfor selv velge akkurat hvor ofte en skal reise, 
uten å måtte låse seg til en forhåndsdefinert periode. 



Produktets egenskaper

• One-click travel (trenger ikke være 60 minutter)

• Gir svært fleksibelt spillerom for prissetting og rabatter

• Møter behovet til de som reiser mindre og uregelmessig

• Muliggjør rask og enkel prisjustering underveis

• Gir en personlig tjeneste gjennom individuell prising

• Kan utvides til dynamisk prising, rushtid og ulike rabatter for type 

reisende (barn, student osv)



Hvem bruker Reis

Målgruppe for pilot:

• De som reiser på kontoret 1-3 dager i uken, på grunn av 

mer fleksibilitet og økt bruk av hjemmekontor

• Har førerkort

• Har mulighet for alternativer til kollektivtransport, som 

sykkel, sparkesykkel, gange og bil

• Har kontorplass i sone 1, og er bosatt i nabosonene, eller 

lenger ut



Takk for oppmerksomheten


