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1 Sammendrag
De siste årene har elektronisk billettering blitt innarbeidet. I mange byer er det gjort en rekke ulike
tiltak for å effektivisere billettering. Forbrukerrådet vil gjennom denne testen fokusere på utfordringer
de som vanligvis ikke reiser kollektivt møter når de ønsker å kjøpe kollektivbillett i Oslo, Bergen,
Stavanger og Trondheim. Vi kan slå fast at informasjonen om priser og hvordan man skaffer billett,
ikke er god nok. At kollektivselskapene tar ekstra betalt for billetter kjøpt om bord, uten å informere
om dette på holdeplass, er for eksempel ikke akseptabelt.
Kollektivtilbudet i Trondheim og Oslo kom totalt sett best ut av denne testen på grunn av høy
tilgjengelighet på billetter kombinert med god informasjon på bussholdeplassene (se oversikt i tabell
nedenfor). Likevel var det flere forhold, også i disse byene, som ikke var tilfredsstillende. Det er
positivt at billetter er tilgjengelig på mange utsalgssteder, men det hjelper lite hvis informasjonen
ikke er tilgjengelig. I alle fire byene er det for eksempel mulig å kjøpe billett fra hvor som helst ved
hjelp av mobiltelefon, men kun i Trondheim fant Forbrukerrådet informasjon på holdeplassene som
gjorde det mulig for kundene å benytte mobil billettering når man ikke kjente til det fra før. I
Stavanger opplevdes det umulig å finne informasjon om billettpriser, eller hvordan man får tak i
billett uten å spørre personalet. Når man er om bord på bussen, skal man allerede ha gyldig billett.
Likevel er det positivt med god informasjon om bord, slik det er i kollektivtrafikken i Oslo.

Muligheter
for kjøp

Informasjon
om pris på
holdeplass

Informasjon om
bord

Informasjon
om billettkjøp
med mobil

Språk
-bruk

Automat

Totalinntrykk

Oslo Ruter

***

**

***

**

***

*

Godt

Bergen
Skyss

***

*

**

**

*

**

Blandet

Stavanger
Kolumbus

*

*

**

*

**

-

Dårlig

Trondheim
AtB

***

***

*

***

**

***

Godt

Tabellen oppsummerer brukervennlighet billettsystemet i kollektivtransporten de fire byene.
*** betyr brukervennlig. ** betyr medium. * betyr dårlig. – betyr har ikke.

På t-banestasjonene i Oslo og bybaneholdeplassene i Bergen er det god informasjon om billettpriser
og hvordan man kjøper billett. I tillegg gjør egne automater tilgjengeligheten til billetter god. Det
skulle bare mangle, siden man ikke kan kjøpe billett om bord på bybane og t-bane. Informasjon om
priser og hvordan man kjøper billetter på forhånd er nødvendig, spesielt når man tar ekstra betalt for
billett kjøpt om bord. Derfor er det behov for bedre informasjon, også for bussreisende.
Nye typer billetter og betalingsmidler styrker behovet for informasjon. At kollektivselskapene utvikler
hvert sitt vokabular for billetter, forvirrer. Ord som «reiseprodukter», framstår mer relevante for
leverandør enn for kunde, og ord som «enkeltskyss» kan med fordel erstattes med «billett».
Selskapene bør i stedet benytte selvforklarende, kjente og gjerne felles begreper. «Stammespråket»
som hvert kollektivselskap utvikler, kombinert med at hvert selskap opererer med hver sine
billettyper og måter å betale på, kan dessuten gjøre det krevende å nå målsettingen om et samkjørt
og sømløst kollektivsystem i hele landet.
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2 Test og metode
Denne rapporten gjenspeiler enkelte uerfarne kollektivreisendes opplevelse en dag i november/
desember 2013. Samtidig illustrerer testen hvilken informasjon de kollektivreisende møter i de fire
største byene i Norge, og hvor lett tilgjengelig billetter er.
God informasjon og lett tilgjengelige billetter er viktig for alle kollektivreisende. At terskelen for å
reise kollektivt den første gangen er lavest mulig, kan dessuten bidra til å gjøre kollektivtransport til
et attraktivt alternativ for flere. Den uvante kollektivkunden kan belyse svakheter som vante brukere
ikke legger merke til.
I rapporten «Inn i det ukjente» fra 2009, beskrev Statens vegvesen hindringer turister møtte i
kollektivtrafikken i Oslo. Forbrukerrådet har ønsket å fokusere på noen av de samme
problemstillingene fire år etter, men med hovedvekt på billetter. Som i Vegvesenets rapport, har vi
også benyttet en variant av metodikken «medreisestudier». Dette har medført at en representant fra
Forbrukerrådet har fulgt en kunde på en kollektivreise, og har registrert de ulike hendelsene knyttet
til informasjon og billetter på veien. Vi har valgt testpersoner som bor i eller nær byene hvor testen
foregår, men som ikke vanligvis reiser kollektivt.
De seks testpersonene er rekruttert via den såkalte snøballmetoden og er i hovedsak kjente av
ansatte på Forbrukerrådets regionkontorer eller kjente av kjente. Kollektivkundene som har deltatt i
testen, er fire kvinner og to menn fra 45 til 69 år, med hovedvekt på personer i sekstiåra. De har
varierende bakgrunn. To er pensjonister, mens resten er yrkesaktive. Personene som har deltatt,
har det til felles at de ikke til vanlig reiser kollektivt. Ut over det har de ulik erfaring med
kollektivtransport: Mens en ikke kunne huske noensinne å ha løst kollektivbillett, var det noen som
hadde kjøpt billett samme uke.
Forbrukerrådet har undersøkt flere busser og holdeplasser både i sentrum, knyttet til knutepunkter,
og i boligområder. Reisemålene utenfor sentrum er valgt ut fra kriteriene at det går busser ofte, og at
det er mellom 5 og 20 minutter fra sentrum. Selv om det finnes trikk, t-bane og bybane i byene det er
snakk om, er reisene i denne testen foretatt med buss, siden alle byene har dette tilbudet. Testene
er gjennomført på hverdager mellom klokken 10 om morgenen og 16.30 på ettermiddagen.
I alle byene har det blitt foretatt reiser med buss med uerfarne kollektivreisende fra knutepunkt i
sentrum og ut i boligområder og tilbake. På veien har kunden blitt bedt om å utføre en rekke
oppgaver i tillegg til å observere og kommentere generelt. Kunden har lett etter informasjon og
forsøkt å skaffe billetter ved holdeplasser, ombord og på kundesenter i tillegg til å teste
billettautomater. Kunden har i hovedsak funnet fram til informasjon og billetter på egenhånd ut fra
spørsmål fra den medreisende fra Forbrukerrådet. Vi har tatt utgangspunkt i den informasjonen som
kunden finner, men hvis medreisende fra Forbrukerrådet ser mer informasjon enn kunden, er dette
omtalt. Vi har valgt ikke å evaluere innholdet på nettsidene, men bruker informasjonen fra nettsiden
som bakgrunnsinformasjon


I Oslo foretok en testperson bussreise fra Nationaltheatret til Frogner kirke og tilbake. I Oslo
er det reiseselskapet Ruter som opererer kollektivtrafikken for Oslo kommune.



I Bergen foretok en testperson bussreise fra Bystasjonen til Haukelandsveien og fra
Haukeland Sør og tilbake til Småstrandgaten. I tillegg ble bybanestoppet Byparken,
ruteinformasjonen på Bystasjonen og bussholdeplassene i Olav Kyrres gate besøkt. I
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Bergen er det selskapet Skyss som opererer kollektivtrafikken for Hordaland
Fylkeskommune.


I Trondheim foretok en testperson bussreise fra Søndre gate ved Trondheim Sentralstasjon
til Lade kirke og en annen fra knutepunktet Prinsenkrysset til Vollabakken og tilbake. Både
kundesenter på Sentralstasjon og i sentrum ble oppsøkt. I Trondheim er det AtB som
opererer kollektivtrafikken for Sør Trøndelag fylkeskommune.



I Stavanger ble det foretatt en testreise fra Byterminalen til Hillevåg og en reise fra
Byterminalen til Tiurveien ved Madlakrossen. Begge reisene med retur til Byterminalen. I
Stavanger er det Kolumbus som opererer kollektivtrafikken for Rogaland fylkeskommune.

Forbrukerrådet kan ikke utelukke at det finnes informasjon som verken kunden eller den
medreisende har fått med seg, men i så fall har informasjonen vært lite synlig. Vi kan ikke utelukke
at det finnes andre steder i disse byene hvor kundene får bedre og mer tydelig informasjon (eller
dårligere for den saks skyld), eller at kollektivselskapet mellom primo desember 2013 og medio
januar 2014 har gjort forbedringer.

4 Funn og anbefalinger
4.1

Å skaffe billett før reisen

I alle byene er det dyrere å kjøpe billett om bord enn å kjøpe billett på forhånd. Derfor ville vi
undersøke hvor lett kundene fikk tak i billetter på forhånd. Det finnes etter hvert flere muligheter for å
kjøpe billett til kollektivtrafikken: kundesentre i sentrum, nettbutikker, applikasjoner for mobiltelefon
(mobilapper), SMS, kiosker, butikkjeder, turistkontor og billettautomater er alle mulig i en eller flere
av de fire byene. I alle byene kan man skaffe billett om bord med kontanter (se oversikt i tabell).

Utsalgssteder for enkeltbillett
Oslo
Om bord med kontanter
X
Mobilapplikasjon
X
Billettautomater
X
Kundesenter
X
Diverse kiosker
X
NSB kontor/ automater
X
SMS
Turistinformasjon
Enkelte dagligvarekjeder
*Selger billetter, men ikke enkeltbilletter uten
elektronisk reisekort

Bergen
X
X
X
X
X
X

Trondheim
X
X
X
*
*

Stavanger
X
X
*

X
X
X

De ulike byene har ulike varianter og kombinasjoner for hvor og hvordan man kan skaffe billett. Et
eksempel er kioskkjeden Narvesen. I Oslo kan man kjøpe flere typer kollektivbilletter i denne
kioskkjeden, mens man i Bergen kun kan kjøpe enkeltbilletter der. På Narvesen i Trondheim kan
man kjøpe andre typer billetter, men ikke enkeltbilletter, mens man i Stavanger ikke har tilgjengelige
kollektivbilletter i kioskene.
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Et annet eksempel er kollektivselskapenens egne kundesentre. I Trondheim og Stavanger fikk man
ikke kjøpt enkeltbilletter på kollektivselskapets kundesentre. I Trondheim endte den uerfarne
kollektivbrukeren opp med å kjøpe et «T-kort» med flere hundre kroner i reisepenger da han
forsøkte å kjøpe enkeltbillett på kundesenteret. På kundesenteret i Stavanger fikk kundene beskjed
om at man kun kan kjøpe billett om bord med kontanter. Det fantes ikke billettautomater. I
forbindelse med besøk på kundesenteret etter avsluttet reise med en av kundene, viste det seg
likevel å være mulig å kjøpe enkeltbillett med mobilapplikasjon. Eneste informasjon om dette, var
brosjyrer på skranken på kundesenteret.
I Stavanger ble sonesystemet opplevd som veldig komplisert da en av de reisende var hos
kundesenteret og ville vite hvor mye reisen ville koste. Hun fikk beskjed om at reisen hun skulle
foreta var innen samme sone, og at det veldig omfattende og rotete sonesystemet var i ferd med å
bli ryddet opp i. I alle fall en av testpersonene i Stavanger mente å ha mottatt reisekort i posten fra
Kolumbus noen år tidligere. Selv om dette ikke hadde vært i bruk, opplevdes det som en service, og
bidro til at kunden kjente til systemet med elektroniske reisekort.
På kundesenteret i Bergen var kunden sikker på at det måtte
være mulig å kjøpe enkeltbillett på kundesenteret, mens
medreisende fra Forbrukerrådet antok at det ikke var tilfellet,
siden ikke noe av informasjonen tilgjengelig tydet på det. Det
viste seg å være mulig å kjøpe billett på kundesenteret i
Bergen, selv om det framsto utelukkende som
«ruteinformasjon» (se bilde).
Alle de fire byene har en mobilapplikasjon som gjør det mulig å
kjøpe billett på forhånd også når man er langt fra et
utsalgssted. Trondheim skilte seg positivt ut ved at det var
både QR-kode som gjør nedlastning av appen tilgjengelig på
holdeplassene (se bilde nedenfor), og generell informasjon om
hvordan man går fram for å kjøpe «mobillett» på de fleste
holdeplassene som ble besøkt. Slik informasjon var ikke
tilgjengelig på holdeplassene i de andre byene.

Kundesenter Bergen: Kundesenteret
framsto utelukkende som
ruteinformasjon.

Siden kundene som deltok i denne testen reiser kollektivt
sjeldent, opplevde de det som en høy terskel å laste ned en
applikasjon på mobilen for å kjøpe billett. Noen hadde
dessuten ikke smarttelefon. Siden app ikke ble opplevd
som aktuell måte å skaffe billett på av kundene som deltok i
denne testen, ble ikke appen i seg selv testet i denne
Trondheim: Informasjon på holdeplass om
sammenheng.
"mobillett"

forbrukerrådet.no

Side 6

I Trondheim er det mulig å skaffe
billett uavhengig av om man har
smarttelefon, gjennom SMS. SMSbetaling ble diskutert med
testpersoner i andre byer, selv om
alternativet bare fantes i Trondheim.
Det opplevdes for de fleste som en
terskel å begynne med SMSTrondheim: Informasjon på holdeplass om hvordan SMS
betaling, men flere mente at terskelen billett kan anskaffes: Send SMS til 2027 med kodeord…
for SMS-betaling var lavere enn for å
laste ned en applikasjon. Utfyllende
informasjon om hvordan man går fram på holdeplass var i så tilfelle helt nødvendig. SMS-betaling
var nøye beskrevet på alle holdeplassene utenom en av de som ble besøkt i Trondheim (se bilde).
SMS fungerte imidlertid bare for en av de to kundene i byen fordi SMS-betaling var begrenset i
innstillingene på hans mobiltelefon. Kundene i Trondheim mente, uavhengig av hvorvidt de selv kom
til å benytte dette, at det var viktig at det fantes en mulighet for å kjøpe billett på forhånd, også langt
fra utsalgssteder, i og med at det var dyrere å kjøpe billett om bord. I de andre byene framsto det
ikke mulig å få tak i billett på forhånd når man befant seg på holdeplasser utenfor sentrum. Dette
skyldtes manglende informasjon.
I Oslo finnes det på noen
holdeplasser et kart som viser
utsalgssteder for billetter i
området (bildet). Et slikt kart ville
vært nyttig flere steder, både i
Oslo og i de andre byene.
I løpet av testen oppsto det ikke
problemer knyttet til validering av
billetter. Noen av kundene syntes
det var rart at noen typer billetter
skulle valideres (f.eks fra
billettautomaten i Oslo), mens
andre billetter var ferdig validert
ved kjøp (f.eks fra sjåfør i Oslo).
Alle kundene hadde dessuten et
inntrykk av at billetten var gyldig i
en times tid, noe som var riktig.

Oslo: Kart som viser utsalgssteder for billetter i området.

I alle byene var det mange muligheter for å skaffe billetter. Av de fire opplevdes forhåndskjøpte
billetter minst tilgjengelig i Stavanger i og med at enkeltbillett tilsynelatende kun kunne kjøpes om
bord på bussen, mens det opplevdes lettest tilgjengelig i Trondheim på grunn av at SMS var
tilgjengelig og godt beskrevet på holdeplassene. Samtidig er prisforskjellen mellom billetter kjøpt om
bord og på forhånd, lavest i Stavanger.
Anbefalinger:
- Når billett er dyrere om bord, må det være mulig å kjøpe billetter på en enkel måte der og da
via mobiltelefon og/ eller på utsalgssteder i nærheten som kiosker eller
dagligvareforretninger.
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-

4.2

Når billett er dyrere om bord må det informeres på holdeplassen om hvor og hvordan
billetter kan kjøpes på alternativ måte, for eksempel beskrivelse av hvordan man kjøper
billett med mobiltelefon og/ eller kart som viser nærmeste utsalgssted/ automat

Billettautomater

I Stavanger fantes ikke billettautomater for
busstilbudet. I de tre andre byene ble billettautomater
testet.
Billettautomatene i Trondheim framsto mest
brukervennlig for uvante brukere. Automatene fikk
positiv omtale, blant annet i den treffende betraktningen
«like enkel å bruke som en parkeringsautomat» og
«veldig lettvint». Det er nylig satt opp kombinerte billettog parkeringsautomater (se bilde) flere steder i byen i
tillegg til rene billettautomater på enkelte holdeplasser.
Med fire trykk og kort eller kontant betaling var billetten
sikret. En stemme forklarte dessuten hva man skulle
gjøre underveis, noe en av de reisende benyttet seg
aktivt av. Den ene kunden mente at de kombinerte
billettautomatene hadde den heldige ekstraeffekten at
de som kjører bil, blir påmint om muligheten for å reise
kollektivt hver gang de må betale for parkering.

«… like lett å bruke som
en parkeringsautomat»
Kunde Trondheim

Trondheim: Startbildet på lettvint kombinert
billett- og parkeringsautomat i sentrum.

Selv om kundene var veldig fornøyde med automatene i Trondheim, kjente de ikke til dem på
forhånd og fant dem ikke på egen hånd. Den ene kunden gikk forbi automaten som sto innenfor
busskuret ved Prinsenkrysset, da hun skulle skaffe billett og endte i stedet på kundesenteret et
kvartal lenger unna, hvor de ikke solgte enkeltbilletter. Narvesen og kundesenter henviste dessuten
ikke til billettautomater i nærheten, selv om de selv ikke solgte enkeltbilletter.
I Bergen er billettautomater å finne i tilknytning til bybanestoppene i tillegg til flere steder i sentrum,
og i Oslo er det automater i tilknytning til t-banestopp og kundesentre. Disse automatenes plassering
framstår derfor mer forutsigbar enn plasseringen på
mange av automatene i Trondheim. Både ved
Haukeland og ved Bystasjonen i Bergen skal det være
billettautomater, men verken disse eller skilting til dem
ble funnet i forbindelse med testen. Automatene ved
bussholdeplassene i Olav Kyrres gate ble imidlertid
funnet. Den reisende fra Nationaltheatret i Oslo gikk i
utgangspunktet ut fra at en automat ville være å finne i
tilknytning til busstoppene, men automaten viste seg å
være nede i nedgangen til t-banen og lite tilgjengelig
for bussreisende.
Billettautomatene i Oslo og delvis også i Bergen
opplevdes mindre brukervennlige for uvante brukere
Bergen: Billettautomat med hurtigvalg.
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av kollektivsystemet enn automatene i Trondheim. Dette fordi man måtte ta flere valg underveis, slik
som valg av sone, og om man har reisekort fra før. Noen av valgene ble dessuten opplevd som
forvirrende, slik som «har du Skysskort» (Bergen) og alternativet «Rufus Impuls» (Oslo). Fordelen
med automatene i Oslo og Bergen er at det finnes muligheter for å fylle på reisekortet sitt, noe man
ikke får gjort på automaten i Trondheim. I tillegg oppsto komplikasjoner knyttet til valg av
betalingsmåter både i Oslo og Bergen, og det opplevdes irriterende å bli sendt helt tilbake til start
når man var kommet til betaling.
At man i Bergen kunne velge f.eks. «sone Bergen voksen» som hurtigvalg, er imidlertid forenklende,
selv om det kan være vanskelig for den helt uerfarne brukeren av billettsystemet å finne fram til riktig
hurtigvalg.
Uklarhet eller problem knyttet til å bekrefte kjøp på automatene gikk igjen i alle de tre byene, og
både i Oslo og Trondheim var det problemer knyttet til oppstart med å trykke riktig sted på skjermen.
Anbefalinger:
- Det bør være (minst) like enkelt å kjøpe billett på automat som å betale for parkering – det
oppnås gjennom at man må gjøre færrest mulige valg, f.eks. gjennom hurtigvalg
- Billettautomater bør merkes/ skiltes og/ eller være på synlige/ innlysende steder for
eksempel i tilknytning til holdeplasser og kundesenter.

4.3

Informasjon om billetter og priser

Høyt antall utsalgssteder innebærer ikke nødvendigvis at
billettene er lett tilgjengelig. Dersom kundene ikke finner
automaten, eller står på holdeplassen og ikke får vite at
man kan kjøpe billett på mobiltelefon og hvordan man går
fram, er den teoretiske muligheten lite verdt for kunden.

«Det kunne godt vært
informasjon om
hvordan man skaffer
billett inne i
busskuret»
Kunde Trondheim

Det er dessuten ingen selvfølge at vante brukere av
kollektivsystemet til enhver tid er orientert om priser, billettyper og betalingsmåter. Også for vante
kollektivreisende som har glemt reisekortet hjemme, eller av andre grunner avviker fra sin vante
måte å skaffe billett på, kan informasjon på holdeplassen være viktig.
Informasjonen om billetter varierer veldig mellom de fire byene, og også internt i byene. Samtidig var
informasjonsbehovet hos de uvante kollektivreisende stort.
På kundesentrene fant kundene ingen oppslag om hva billett koster, utenom i Oslo hvor dette
framgår i forbindelse med billettautomat. På kundesentrene kunne man imidlertid finne egne
brosjyrer om billetter og priser samt rutebøker hvor denne informasjonen framgikk. På
kundesenteret i Bergen var det oppslag som viste hvor man kan skaffe billetter.
Siden disse kundene ikke var vant til å navigere i billettsystemet og var usikre på hvilke regler som
gjaldt, var holdeplassen et relevant sted å søke etter informasjon. Kundene etterlyste
gjennomgående bedre informasjon på holdeplassene og undret seg over hvor ulik informasjonen var
i sentrum og i boligområder.
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Selv om alle de uerfarne kollektivreisende med rette antok at det var mulig å kjøpe billetter om bord
på bussen, var flere usikre på dette. En fortalte at han for en tid tilbake hadde møtt opp på bussen
uten kontanter fordi han til vanlig antar at det meste lar seg betale med kort, og at han måtte gå
hjem igjen for å hente kontanter. «Selvfølgeligheter» som at det går an å kjøpe billetter om bord med
kontanter, ikke en selvfølge for alle.
Kundene visste at det var dyrere å kjøpe billett om bord. Flere antok det var «mye dyrere» enn å
kjøpe på forhånd, mens én ikke hadde reflektert spesielt omkring dette. Prisforskjellen varierer fra
7,75 kroner ekstra i Stavanger (omtalt som rabatt for dem som kjøper på forhånd) til 20 kroner
ekstra i Oslo for voksenbillett (omtalt som «ombordtillegg»). To av de reisende hadde reisekort med
penger på. Dette hadde de skaffet seg for å «slippe å styre med kontanter» og betale ekstra om
bord. Den ene av disse hadde ikke reist kollektivt på flere måneder, men ville ha reisekort i tilfelle
likevel. Resten av kundene som deltok i testen, ville «normalt» ha betalt for billett om bord.
I Stavanger lot det seg ikke gjøre å finne ut hva billettene koster og hvordan man skaffer dem uten å
spørre sjåfør eller på kundesenter. Det var en utgreiing om hvilke typer billetter som finnes på
holdeplassene utenfor sentrum, men ikke prisoversikt eller omtale av hvordan man får tak i billetter.
På disse holdeplassene utenfor sentrum sto det forklart at man sparer 25 % på å kjøpe billett på
forhånd, men hva det var 25 % av, framgikk ikke. På noen av holdeplassene fant testpersonene en
tegneserie som illustrerte at man må ha pengene klare før man går om bord (se bilde). Tegneserien
ble ikke oppfattet som informasjon.
Holdeplass Stavanger: Husk å ha
betalingen klar

Holdeplass Hillevåg, Stavanger: Mye tekst, men ikke informasjon
om priser og hvordan man kan skaffe billett.

På bussholdeplassene i Bergen var det ingen informasjon om hvor man kunne kjøpe billett. Det var
dessuten ingen informasjon på holdeplass om ekstra utgifter ved kjøp av billett om bord på bussen.
På bybanestoppene var det derimot god informasjon om hvordan man anskaffer billett i forbindelse
med billettautomat.
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Bussholdeplassene i Trondheim som ble besøkt i
forbindelse med testen, hadde best og mest
informasjon blant de fire byene. På for eksempel
Lade kirke holdeplass har AtB funnet plass til
informasjon om billettpriser og hvordan man kan
skaffe billett, selv på en veldig liten
informasjonsflate (bildet).
På noen holdeplasser i sentrum ble det nesten for
mye informasjon (se bilder neste side). Noe
informasjon var gjengitt to og tre ganger på ulike
måter på samme holdeplass. I tillegg pekte en av
kundene på at han syntes at en del av
informasjonen (for eksempel holdeplassnummer)
ikke var nyttig for ham som kunde, og bidro til at
det ble vel mye informasjon å fordøye.
Lade kirke holdeplass Trondheim: Liten
På noen holdeplasser i Trondheim, spesielt
utenfor bykjernen, mangler det også informasjon informasjonsflate, men god billettinformasjon
om priser og hvordan man kan skaffe billetter på
holdeplassen. Kunden som opplevde en slik holdeplass uten billettinformasjon i forbindelse med
testen, uttrykte at hun mente det godt kunne stått informasjon om hvordan man skaffer billett inne i
busskuret. På denne holdeplassen var det imidlertid god informasjon på holdeplassen rett over
veien.
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Holdeplass i Trondheim sentrum: Mye informasjon
på holdeplassene og god informasjon på flere
holdeplasser i boområder.

Holdeplass i Trondheim: Nesten identisk innhold i
«Billetter og priser» og «Slik kjøper du billett».

I Oslo var det informasjon om hva billetter koster på to av holdeplassene som lå i sentrum (se bilde
under). På den ene holdeplassen ved Nationaltheatret måtte kunden opp på tå for å lese teksten, og
på den andre måtte hun ned på knær grunnet en kombinasjon av liten skrift og ugunstig plassering
av informasjonen. Informasjon om hvordan man kan skaffe billetter, var ikke å finne på noen av
bussholdeplassene som ble besøkt. På de bussholdeplassene utenfor sentrum hvor det var langt fra
servicepunkter, automater og kiosker, var det ingen informasjon om pris og eneste informasjon om
billetter var kart som viser utsalgssteder i nærheten (se bilde).
Siden holdeplassene utenom sentrum er langt unna andre informasjonskilder, kan informasjonen på
slike holdeplasser være minst like viktig som informasjonen på holdeplasser nær knutepunkter, selv
om disse betjener flere kunder. I tilknytning til t-banestoppene i Oslo er det imidlertid oppslag om
priser og hvordan man skaffer billetter i tilknytning til billettautomater.
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Oslo: Frogner kirke - ingen billettinformasjon.

Oslo: Nasjonalteateret: oversikt billettpriser.

Det var tydelig at flere av kollektivselskapene hovedsakelig anser holdeplassenes
informasjonsfunksjon som knyttet til rutetidene. Alle byene har i tillegg varianter av
sanntidsinformasjon på større holdeplasser og om bord.
Anbefalinger informasjon om billetter:
- Det må være informasjon på holdeplass om billettpriser og hvordan man kan skaffe billett
før ombordstigning.
- Særlig viktig er dette når det er dyrere å kjøpe billett om bord enn på forhånd.
- Et absolutt minimum er å informere på holdeplass om at det går an å kjøpe billett om bord
med kontanter og hva det koster
- Ikke glem informasjon på holdeplassene utenfor sentrum – her er gjerne holdeplassen
eneste informasjonskilde
- Informasjon på holdeplass og ellers bør være kort, konsis og kunderettet
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4.4

Informasjon og billetter om
bord

Om bord på bussene i Oslo fant
kunden forbilledlig informasjon både
på norsk og engelsk (se bilde). Det var
både informasjon om billettpriser,
hvordan man skaffer billetter, samt
lommer med flere typer brosjyrer, for
eksempel ruteoversikt og eget hefte
om reisegaranti. Tilsvarende
informasjon finner man inne på trikken
og t-banen i Oslo. Kunden måtte
likevel oppsøke informasjonen spesielt
ved å gå inn bak i bussen og sette seg
der for å få den med seg på andre
reise, etter ikke å ha fått tid til å se på
den på første reise da hun gikk inn
foran for å kjøpe billett.
Skriftlig informasjon om bord, spesielt
på bussen, har sine begrensninger
fordi det kan være vanskelig å nå
informasjonen i fart.
Om bord på bussen i Stavanger var
det informasjonsoppslag med tabeller i
liten skrift rett bak sjåfør i flere av
bussene. På grunn av plassering og
Oslo: Forbilledlig informasjon ombord.
skriftstørrelsen kom det imidlertid aldri
på det rene hva det sto på oppslaget.
For å se teksten måtte man lene seg
over personen som satt på setet rett under oppslaget. Uvøren kjørestil begrenset hvor mye den ene
testpersonen ønsket å bevege seg ombord, mens den andre reiste med en buss som ikke hadde
dette oppslaget den ene veien og ikke rakk fram den andre veien. Sannsynligvis var informasjonen
på oppslaget billettpriser.
Både i Oslo og Stavanger opplevde testpersonene å «måtte» reise gratis. Om dette skyldtes feil på
utstyr, at sjåfør ikke hadde tid til å selge billett eller ikke ville håndtere kontanter var uklart, men
kundene fikk beskjed om at de slapp å kjøpe billett. Man får legge til grunn at sjåføren hadde sørget
for at kunden ikke hadde fått problemer i tilfelle kontroll. På en annen reise i Stavanger oppstod
problemer knyttet til betaling da sjåfør ikke kunne ta imot eller veksle 200-lapp. Deretter oppstod
kommunikasjonsproblemer knyttet til 50-lapp, men betalingen gikk til slutt i orden. Ellers gikk det fint
når testpersonene forsøkte å kjøpe billetter om bord.
I alle de fire byene var det lommer med informasjonsbrosjyrer (spesielt rutebok) inne i bussen. I
Oslo, Bergen og Trondheim var disse greit plassert i hoftehøyde og ved utganger. I Stavanger ble
lommene med informasjon kun lagt merke til på én av fire turer. Da var informasjonen i knehøyde
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ved sjåfør. I Stavanger og Trondheim var det i tillegg til brosjyrer, reklameplakater om henholdsvis
ny sanntidsapplikasjon og nettbutikk, mens det i Bergen var informasjon om mobilapp om bord.
I Stavanger opplevde en av kundene språkutfordringer med sjåfør mens den andre reagerte på
uvøren kjørestil. Dette, kombinert med mangelfull informasjon om billettpriser og hvordan man
skaffer billett, samt problemer i sanntidssystemet på to av reisene, ga et dårlig inntrykk.
Ruters busser i Oslo utmerket seg med best informasjon om billetter om bord, mens de andre hadde
heller lite og mindre tilgjengelig informasjon. I Trondheim, Oslo og Stavanger uttrykte de reisende
begeistring for sanntidssystem ombord, mens kunden i Bergen opplevde at det var dårlig
informasjon om hvilken holdeplass man nærmet seg.
Anbefalinger informasjon ombord:
- Tydelige og lett tilgjengelige oppslag om bord,
- Plassert med tanke på at informasjonen skal konsumeres i fart
- Når kunden forsøker å betale med kontanter om bord og sjåfør ikke tar imot betaling, kan
ikke kunden holdes ansvarlig for dette ved eventuell kontroll.

4.5

«Stammespråk» innen kollektivtrafikken

Alle kollektivselskapene viste seg å ha hvert sitt vokabular
om billetter i tillegg til at det fantes mange ulike typer billetter
og måter å skaffe dem på (se skjema neste side).

«Hva er ‘Rufus
Impuls’?» Kunde
Oslo

I Oslo og Bergen oppstod spørsmål av typen «Hva er Rufus
Impuls?» og «har jeg Skysskort?» da kundene forsøkte å skaffe seg billett. Selskapene opererer
med begreper som enkeltskyss, kontantskyss og skysskort som kunden ikke kjenner, og ikke forstår.
Dette blir en barriere i kommunikasjonen. Kundene i testen var ganske enkelt ute etter gyldig billett
fra ett sted til et annet, men ble møtt med en rekke nye begreper. Medreisende fra Forbrukerrådet
møtte et nytt sett med begreper hvert sted, noe som gjorde fenomenet enda mer synlig.

Bergen: Kunden var usikker på om han skulle trykke for «skysskort (alt vedr. kort, påfyll reiseprodukter,
etc)», eller «andre henvendelser» som omfattet «ruteinformasjon» da han skulle kjøpe billett.
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Vokabular om billetter
Enkeltbillett
Elektronisk reisekort
(oppladbare, kan være
registrert på person og kan
fylles med ulike produkter)

Oslo
Enkeltbillett
Reisekort
(også
Ruterkort,
tidligere
Flexus)
Reisepenger

Bergen
Enkeltskyss
Skysskort

Trondheim
Enkeltbillett
T-kort

Stavanger
Enkeltbillett
Reisekort/
Kolumbuskort

Fleksiskyss
(upersonlig),
kontantskyss
(personlig)

T-kort verdi,
T-kort
autoreise

Reisekonto

Periodekort på elektronisk
reisekort

periodebillett f.eks
30dagersbillett

Periodeskyss

T-kort
periode

Periodepass
(personlig),
flexipass
(upersonlig)

Reisekort som ikke er
oppladbare (oftest engangs)

Impulskort

Minikort

Svippkort
(også
klippekort)

Minikort

Billett ved hjelp av
mobiltelefon

Mobilbillett

Dagsbillett/ 24-timersbillett

24timersbillett

Penger på reisekort (tilsvarer
klippekort, kan være personlig
og upersonlig)

Mobillett
(omfatter
også SMS)
Dagskyss

Dagpass

Flere steder var ulike typer billetter omtalt som «reiseprodukter». For eksempel hette den eneste
brosjyren som inneholdt informasjon om billettpriser i Stavanger «Våre reiseprodukter 2013». Det er
ikke åpenbart at det er det samme som billett. Man kan spørre seg om det er mest til intern nytte
blant leverandøren av transporttjenester eller til nytte for kundene at man bruker ord som
«reiseprodukter» i stedet for «billetter og priser», som er navnet på Ruters brosjyre om billetter.
Noen av ordene som brukes på ulike billettyper er selvforklarende, slik som «mobillett» og
«reisekonto» eller «reisepenger», men det at mange ulike ord brukes for samme fenomen, kan være
forvirrende for kunder. Eget vokabular knyttet til stedet man opererer og med referanser til navnet på
kollektivselskapet er åpenbart en del av merkevarebyggingen for lokal kollektivtransport i Norge. «T»
i «T-kort» kan stå for «Trondheim eller for «t» i selskapsnavnet «AtB». «Skyss»-kortet har åpenbart
bakgrunn i selskapsnavnet «Skyss» og er dessuten relatert til reise. Men er det behov for at hvert
kollektivselskap har sitt eget ord for å fylle på penger på et elektronisk reisekort?
Det hender at kollektivselskaper bytter navn eller andre aktører tar over driften av tilbudet. Skal da
hele billettvokabularet endres hver gang? Dessuten: Overordna føringer for kollektivtransporten
tilsier at kollektivtransporten skal bli mer sømløs. Hvis felles billettering på tvers av fylkesgrenser
skal være mulig, bør både billettyper og vokabularet tilnærme seg hverandre.
Anbefaling:
- Billettbegrepene må være selvforklarende og kunderettet
- Kollektivselskapene bør tilstrebe felles navn på billettprodukter.
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