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BAKGRUNN 
 
DET HANDLER OM Å SYNLIGGJØRE ET GRØNT SKIFTE 
GJENNOM MÅLRETTET SATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT 
 
Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har et mål om å gjøre det enklere, mer effektivt, intuitivt og mer kundetilpasset å 
bruke kollektivtilbudet i Østfold. Det viktigste tiltaket for å nå en slik målsetting er å forenkle og forbedre selve 
tilbudet. Fylkestinget i Østfold vedtok i 2015 en økt satsing på kollektivtrafikk gjennom prosjektet "Østfold tar 
bussen".  
 
UTFORDRING 
OMFATTENDE UTBEDRINGER INNEN INFORMASJONSTJENESTER I KOLLEKTIVTRAFIKKEN 
 
Østfold Kollektivtrafikk har ikke tidligere hatt en designmanual med felles retningslinjer for utforming av 
holdeplasser, ruteinformasjon og annen kommunikasjon rettet mot sine kunder. Ansvaret for holdeplassene 
ligger hos de som eier veiene, som kan være enten kommunen, fylkeskommunen eller staten. På dagens 
holdeplasser, knutepunkter og terminaler er det derfor svært varierende hva slags informasjon som tilbys 
kundene og hvordan denne informasjonen er utformet.  
 
Prosjektet omfattet utarbeidelse av ny visuell profil, retningsinformasjon og kart på holdeplasser og 
trafikknutepunkt. Den viktigste informasjonskanalen for busstilbudet er digitale søketjenester på nett og mobil 
med sanntidsinformasjon på nett og mobil, i bussene og på utvalgte holdeplasser. Målgruppen i prosjektet var 
nye brukere/passasjerer, fordi om informasjonssystemet oppfattes som enkelt og lett forståelig av denne 
gruppen, vil det også fungere godt for eksisterende brukere.  
 
Kunden skal oppleve at det er enkelt å planlegge reisen, finne riktig buss, avgangstid, holdeplass og betale sin 
billett. Denne enkeltheten skal bidra til å gjøre det attraktivt å reise kollektivt.  
 
Premisser for prosjektet var at alle rapporter (erfaringer og resultater) fra Ruter, ØKT og andre selskaper som 
er tilgjengelig skal brukes som grunnlag i arbeidet, bla. Ruters teknologiske plattform for fremtidig, effektiv 
kommunikasjon og dialog med kundene. Det var et mål i størst mulig grad å basere trafikkantinformasjonen på 
Ruter sine løsninger. En viktig del av oppdraget handlet om å videreutvikle en plattform som ekspanderer og 
justeres med den teknologiske utviklingen, kundegrunnlaget, samarbeidspartnere og kollektivtilbudet. 
Prosjektet måtte i tillegg dekke Hvalersambandet samt bestillingstilbudet Flexx (www.flexx.no). 
 
HOVEDUTFORDRINGER 
UTFORDRINGER SOM ER SENTRALE FOR LØSNING OG PROSESS. 
 
BEFOLKNINGSVEKST- OG MANGFOLD 
Store samfunnsendringer og trender i tillegg til interne endringer i fylkes- og kommunelandskapet, som fylkes- 
og kommunereformen, fører til at Østfold står overfor helt nye problemstillinger og ansvar knyttet til 
befolkningsvekst og -mangfoldet. På den ene siden oppdraget å utvikle et balansert kollektivtilbud, på den 
andre siden å tilrettelegge for informasjon og dialog mellom mennesker fra ulike kulturer og grupper. Disse 
samfunnsendringen skjer raskt. Fylket vil stå overfor store demografiske og kulturelle endringer de neste 
tiårene. Befolkningen vil bli mer variert i forhold til språk, etnisitet, kulturell bakgrunn, utdanning og alder.  
Mangfoldet, språk og flerkulturaliteten er viktig innsikt i arbeidet med visuell identitet og informasjons- og 
kommunikasjonsuttakene i tråd med retningslinjer for universell utforming. 
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TEKNOLOGI 
Sterkere markedskrefter, ny teknologi og nye medieformer er andre trekk ved samfunnet som setter sitt preg 
på transport-Norge. Det offentlig transport-Norge må forberede seg på et stadig sterkere innslag av ny 
teknologi og teknologiske virkemidler. En av utfordringene til offentlige virksomheter og etater er at 
teknologien utfordrer tradisjonelle måter å jobbe og kommunisere på, og stiller krav til fleksibilitet og 
endringsvilje hos dagens og fremtidens medarbeidere. Ny teknologi og digitalisering kan bidra til å stimulere til 
at flere tar del i ØKTs dialog og attraheres av kollektivtilbudet. 
Den nye teknologien fører med seg brukerutfordringer og muligheter som visuell identitet og informasjons og 
kommunikasjonsuttakene må ivareta. 
 
MARKEDSORIENTERING, EFFEKTIVITET OG KUNDEREISEN 
I tillegg presser en situasjon med stadig mer fokus på effektivitet og brukeropplevelse fram et økt fokus på 
markedsorientering. Folk er mest opptatt av reisetid og tid er i dag vår mest dyrebare vare og en moderne 
definisjon på luksus. Andelen som bruker buss i Østfold er lav og bilandelen er svært høy. Ny digital 
Ruteinformasjon og apper m.m. løser ikke denne holdningsutfordringen alene. Men ved å forstå den helhetlige 
brukeropplevelsen, gjennom målgrupperettet interaksjons- og grensesnittdesign, åpner vi for dialog og 
interesse for budskap og tilbud. Med et brukerperspektiv og kundereisen i fokus får vi en helhetlig løsning der 
visuelle verktøy, symboler og grensesnitt underbygger hverandre gjennom stil, uttrykk og animasjon. Et 
informasjonsdesign som bygger merkevaren. 
For ØKT må det være et mål å skape et brukergrensesnitt som muliggjør rask navigasjon og forståelse av de 
forskjellige skilt og skjermbilder i det som ofte kan være en stresset situasjon for kunden. 
 
 
SAMARBEID OG ARBEIDSPROSESSER 
En annen utfordring handler om samarbeid. Østfold er et mangfoldig fylke, hvor kollektivtrafikken har mange 
funksjoner og oppgaver, samt ulike interessenter, premissgivere og målgrupper. Da er behandlingen av partene 
og deres involveringsgrad svært viktig. I forvaltnings- og utviklingsarbeidet med informasjonssystemer må vi 
hensynta andre prosesser i organisasjonen, og vurdere arbeidet i et større og helhetlig perspektiv. ØKT skal 
utvikle et tett og dynamisk samspill internt og knytte til seg samarbeidspartnere i utvikling av kollektivtilbudet. 
Det handler om samarbeide med NSB, Ruter og kommersielle bussoperatører, sjåførenes servicebidrag samt 
ruteplanleggerne i ØKT som sitter på premissene for enkel og intuitiv kollektivtrafikk. Og til slutt handler det 
om hvordan vi kommuniserer med kundene, og skaper sømløse opplevelser som demonstrerer at det er enkelt 
og attraktivt å reise kollektivt. Det krever en prosessmodell som er inkluderende med tydelige roller og 
beslutningsorgan. Kommunikasjons- og informasjonslinjer innen organisasjonen må ivaretas i arbeidsmodellen 
Forstå Formulere Fortelle.  
 
 
INNSIKT 
ØKT ER RUSTET FOR DEN DIGITALE FREMTIDEN 
ØKT vil tilby alle kunder helhetlig og tilrettelagt informasjon som gir oversikt over alle transportvalg i fylket. På 
informasjonsplattformer skal kundene ikke bare finne informasjon om kollektivtrafikk, men etterhvert også 
informasjon om gang- og sykkelveier og innfartsparkering. ØKT vil delta i og bidra til nasjonalt samarbeid for å 
bedre informasjonsflyten på tvers av fylker, transportformer og kollektivselskaper. (Lokalt Ruter, nasjonalt 
EnTur). 
 
RUTEINFORMASJON 
Rutetider finner kundene i dag i flere kanaler: på holdeplass, på skilt ute der kunder ferdes, på internett, i 
reiseplanlegger på nett og mobil. Det er mange kanaler som skal samkjøres for lik informasjon og avvik oppstår. 
ØKT har valgt å avvikle analoge rutetabeller og kundene finner i dag oppdatert informasjon på nett, mobil og 
app. Appen er et samarbeid i Østlandssamarbeidet og er utviklet for Østlandsområdet i regi av Ruter.  
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SANNTIDSINFORMASJON – MEST AV ALT ØNSKER KUNDENE SEG BEDRE INFORMASJON NÅR HENDELSER 
OPPSTÅR 
Den viktigste informasjonskanalen for busstilbudet vil fortsatt være digitale søketjenester på nett og mobil med 
sanntidsinformasjon på nett og mobil, i bussene og på utvalgte holdeplasser. ØKT drifter i tillegg en 
ruteopplysningstjeneste på telefon 177. Østfold har om lag 3-3.500 bussholdeplasser som betjenes av ordinære 
busslinjer, skolebusser eller bestillingstilbud. Utforming av og utstyr på holdeplassene varierer fra ingenting på 
steder med liten trafikk, til større knutepunkter/terminaler med leskur, informasjonstavler, belysning, 
sittebenker mv.  
 
KONTANTFRIE BUSSER  
Stortinget vedtok i juni 2014 at det skal innføres felles nasjonal billettering i kollektivbransjen. 
Utfordringene med å forstå betalingssystemet og føle seg sikker på at man velger riktig billett, er fremhevet 
som en av de største barrierene mot å reise kollektivt hos potensielle kunder. ØKT bør søke å ligge i front på 
forenkling av billettsystemet. ØKT har så langt lansert nettbutikk og mobilbillett som innebærer 
at betalingen flyttes ut av bussene og bussen at kommer raskere frem. 
 
SØMLØST 
Kunder i kollektivtrafikken er ikke opptatt av fylkesgrenser. Det bør være en ambisjon at kundene ikke skal 
møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at reisen foregår med flere transportmidler og 
operatører eller krysser en geografisk eller administrativ grense. «Sømløst i sør» - samarbeidsavtale mellom 
Østfold fylkeskommune, Ruter og NSB skal sikre et helhetlig kollektivtilbud langs Østfoldbanen og binde 
sammen buss, tog, trikk og t-bane. Det gjør man gjennom å planlegge helhetlig ut fra kundenes behov – og 
sikre gode knutepunkter som binder sammen kollektivtrafikken. 
 
 
PROSESS OG LØSNING 
DET SKAL VÆRE ENKELT Å REISE KOLLEKTIVT 
 
Vår løsning bygger på brief sammen med noen hovedutfordringer, som vi mente var kritiske for utvikling av en 
helhetlig visuell identitet og intuitive informasjons- og kommunikasjonsløsninger, sammen med verktøy og 
arbeidsprosesser vi har god erfaring med fra organisasjoner med komplekse informasjons- og 
profilprogrammer. 
 
Presset på tid ga føringer for når og hvordan de ulike utfordringer og oppgaver måtte løses. Vi initierte en 
parallell arbeidsprosess der vi utvikler visuell identitet og digital designmanual basert på eksisterende 
piktogrammer og fonter fra Brakar, Ruter og NSB, samtidig med analyserer med utforsking og tilrettelegging av 
en plan for fremtidig trafikantinformasjon. Ved oppstart etablerte vi to arbeidsgrupper med løp frem mot 
årsskiftet. En arbeidsgruppe for visuell identitet og en arbeidsgruppe for kundereisen som utforsket fremtidens 
trafikantinformasjon. Disse to gruppene samarbeidet underveis gjennom iterative prosesser og samordnet 
erfaringer og kunnskap for prosess og endelig leveranse. 
 
KUNDEREISEN 
Vi gjennomførte feltundersøkelse for å lære mest mulig om ØKT sitt tilbud, deres brukere og andre nødvendige 
elementer for å forstå den fysiske og den digitale brukerreisen. I forkant satt vi opp hypoteser vi ønsket å teste 
for å se mulige forbedringsrom basert på ØKT sine egne visjoner. Feltundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp 
av to metoder: Observasjon og Intervjuer av reisende (Vox pop). 
 
Etter gjennomført feltundersøkelse, følgende anbefalinger: 
 
Informasjon på alle kontaktpunkt med mal på visuelle element 
Noe av usikkerheten man som reisende opplever skyldes at informasjonen man møter er svært 
varierende med tanke på innhold, utforming og plassering. 
For å sikre tydelig og gjenkjennbar informasjon til de reisende anbefaler vi ØKT å utarbeide en 
designmanual som definerer hva slags informasjon de reisende skal møte i hvert enkelt kontaktpunkt, 
når de skal møte den og hvordan denne informasjonen skal utformes.  
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Rutekart / rutetilbudet i Østfold 
Rutekart med oversikt over det samlede rutetilbudet i Østfold bør utarbeides. Dette er noe flere 
uttrykker at de savner. Kartet bør være stilisert, og ikke geografisk tro. Hensikten er å få oversikt over 
ruter og knutepunkter, ikke destinasjoner.  
 
Intervjuer av bussjåfører 
Vårt inntrykk er at bussjåførene sitter med mye dybdekunnskap. Vi ønsker å undersøke hvordan 
bussjåførene kan få en enda bedre tilknytning til arbeidsgiver og bli enda bedre ambassadører. 
 
Personas 
Vi anbefaler å revidere dagens målgrupper ved hjelp av å skape ØKT sine “personas”.  
 
Definisjon av en brukersentrert tjeneste 
Her ønsker vi å se på hvordan vi kan forbedre tjenesten rettet direkte mot de viktigste passasjerene deres.  
 
Digital brukertesting av app og nettsider 
Beboere uttrykker usikkerhet rundt digitale tjenester, hvorav mange går så langt å benytte tjenester 
som Ruter for å finne riktig buss, mens andre bruker gode gamle rutetabeller. Anbefaler 
finjusteringer i dagens tjeneste og brukeropplevelsen.  
 
Brytepunkt-analyse 
For å forstå hvorfor brukere faller av gjennomfører vi en analyse av brytepunkt. Her ser vi på faktorer 
som gjør reisen vanskelig og hvorfor mulige passasjerer benytter andre transportmidler.  
 
Informasjonsarkitektur 
Som en del av arbeid med designmanual bør det utarbeides et tydelig informasjonshierarki som 
definerer hvordan trafikkinformasjonen på alle kontaktpunkter skal prioriteres i fht oppbygging, 
rekkefølge og logikk. Dette sikrer at de reisende møter informasjonen som er logisk som fremstår på 
samme måte uavhengig av hvor og når de reiser. 
 
Språk og begreper 
Det bør lages en språkveileder og begrepsliste som definerer hvilke begrep og hva slags språk som 
skal benyttes av ØKT.  
 
 
LØSNING OG RESULTAT 
 
https://okt.profil.dinamo.digital/manual/om-%C3%B8kt-og-tid 
 
 
 
 
 


