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1 Formål  
 

Viken kollektivterminaler FKF er heleid av Viken fylkeskommune: 

«Foretakets formål er å forvalte og sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens 
kollektivterminaler, bussanlegg, holdeplasser, sjåførfasiliteter og innfartsparkeringsplasser som 
ligger i Akershus. Foretaket skal, når det er hensiktsmessig, bidra i planlegging av nye 
kollektivterminaler.» 
 

2 Overordnet mål 
 
Nasjonal transportplan slår fast at trafikkveksten som følger av forventet befolkningsvekst inn mot 
byer og tettsteder, skal tas med kollektivt, sykkel og gange. For at dette nullvekstmålet skal innfris, 
må kollektivtrafikken styrkes, og alternativene til privatbilens fleksibilitet og komfort fremstå som 
mer attraktive. Vi definerer oss derfor som en kundefokusert, verdiskapende og bærekraftig 
tilrettelegger for kollektivtransport. Vi bidrar til at folk foretrekker å reise kollektivt.  
 

3 Viken kollektivterminaler FKF 

3.1 Våre verdier 
 

seriøsitet – trygghet – fleksibilitet – samarbeid 
- dette er våre verdier.  

 

Seriøsitet betyr for oss at vi opptrer med åpenhet, langsiktighet og presisjon. Vi har respekt for at våre 
valg og prioriteringer vil ha stor betydning for svært mange mennesker hver dag. Seriøsitet betyr også 
at vi har valgt ut de av FN’s bærekraftmål hvor vi kan gjøre en særlig forskjell, og bruker disse som et 
verktøy og en rettesnor i vårt virke, fra tegnebrett via byggefase og over i daglig drift.   

Trygghet har mange dimensjoner for oss. Innad i organisasjonen legger vi ressurser i utvikling av 
lederskap og medarbeiderskap. Vi tar felles ansvar for god, åpen og tydelig kommunikasjon, og 
fremelsker kompetansedeling og tverrfaglighet. Vi har klima for å komme med og å teste ut nye ideer 
som kan drive utviklingen framover, med aksept for at ikke alle nye båter flyter. Utad betyr trygghet at 
vi skaper gode relasjoner med de reisende og våre samhandlingspartnere. Vi ønsker å opptre 
forutsigbart og oppriktig, og å være en aktør våre omgivelser kan ha høy grad av tillit til. Brukerne av 
våre tjenester skal oppleve det trygt å være reisende, kollektivoperatør eller leietaker.  
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Fleksibilitet er vår innstilling til at endring er velkomment og nødvendig, for stadig å forbedre vår 
leveranse til innbyggerne. Fleksibilitet er også vår evne til å fatte raske prioriteringer og endre kurs når 
det kreves, enten ved endrede ytre forutsetninger for vår drift, eller i det daglige når dagsplan eller 
ukeplanen krever ad hoc revisjon.  

Samarbeid er essensielt for oss. Vi er avhengige av transparens og tett samhandling med alle de ulike 
aktørene innen eller relatet til kollektivtransport. Kommuner, naboer, grunneiere, lokal 
næringsvirksomhet – det er mange som skal høres og bidra inn til beste for et bærekraftig 
kollektivtilbud. Vi vil aktivt bidra til at vi drar sammen i den retningen det enes om. At vi unngår 
silotenkning eller arbeider som kan komme i konflikt med hverandre, men kan følge de store linjene 
sammen og dra nytte av storbruksfordelene det gir. Det er sammen vi skal opprettholde, videreutvikle 
og skape bærekraftige løsninger til gode for innbyggerne.  

 

3.2 Hvem vi er, og vår nåsituasjon 
 

Foretakets ansvarsområder omfatter per april 2022 drift, forvaltning og utvikling av: 

• Bussholdeplasser 
• Bussterminaler, inkludert Oslo bussterminal 
• Fergeterminaler med tilhørende kaianlegg 
• Innfartsparkering 
• Sykkelhotell og sykkelparkeringer 
• Bussanlegg 
• Knutepunkter 
• Sjåførfasiliteter 
• Infrastruktur for mikromobilitet 

 

Å utvikle løsninger for kollektivtransport innebærer store investeringer, og er en viktig del av en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Våre leveranser til befolkningen representerer inngangen og 
utgangen på kollektivreiser, og er bindeleddet mellom den reisende og kollektivoperatøren. Dette 
er et felt som krever kunnskap både om de reisende og deres behov, og om alle de ulike offentlige 
og private aktørene som jobber med kollektivtransport i et komplekst reisesystem. Det krever 
innovasjon, kompetanseutvikling og evne til helhetlig tenkning med de reisende i sentrum.  
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Vår ytre organisering pr. april 2022: 
 

 
 

 

Vår interne organisering pr. april 2022: 
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Internkontroll, kvalitet og sikkerhet er grunnleggende i alt vi foretar oss. For dette feltet har vi ved 
overgangen ved 2022 etablert en egen funksjon: kvalitetsrådgiver. Målet er å utbedre 
systematisering av foretakets aktiviteter gjennom blant annet: integrert kvalitetssystem, 
risikobasert tilnærming, og å sørge for at styrende dokumenter er tilgjengelig. Hensikten er å 
unngå lovbrudd, og hindre at foretaket utsetter seg for unødig fare. VKT skal være oppdatert og i 
forkant innen dette viktige feltet. 
 
Økonomi: Vi har en kostnadseffektiv drift, der vi bestreber oss på å få maksimalt ut av hver 
skattekrone som er oss betrodd. Vi er fleksible i forhold til å skalere driften ut fra det de ytre 
forutsetningene tilsier. Vi følger de krav og føringer som tildeles oss i årlig eierskapsmelding og 
tildelingsbrev. Vi benytter oss av fylkeskommunens fremforhandlede rammeavtaler, så langt det 
er mulig i vår drift. Vi bidrar til god utnyttelse av offentlig budsjett. I tillegg ser vi etter 
supplerende finansiering i form av reklameinntekter, tomteutnytting og tilrettelegging for 
næringsvirksomhet i form av servicetilbud til de reisende ved våre kollektivknutepunkter.  
 
Anskaffelser: Vi følger Viken fylkeskommunes anskaffelsesstrategi, og Vikenmodellen. Målet med 
anskaffelsesstrategien er at vi, ved å stille konkrete krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal 
drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning. Samtidig skal innkjøpene 
ivareta effektivitet, kvalitet og riktige priser. Bærekraft og risikostyring er to hovedelementer som 
ivaretas av juridisk rådgiver anskaffelser hos oss.  
 
Prosjektstyring: Ultimo 2021 besluttet vi å skille områdene utvikling og prosjekt, ved å opprette en ny 
prosjektavdeling. Endringen skal bidra til økt fokus og kompetanse på portefølje- og prosjektstyring, og 
sørge for strukturert, effektiv og profesjonell gjennomføring av prosjektene. Vi skal bygge et 
kompetansemiljø for prosjektledelse som sikrer at vi ivaretar eiendomsporteføljen på en best mulig 
måte, og sørge for at vi får mest mulig samfunnsnytte ut av hver krone som brukes. 
 

Utvikling: Vi vil videreføre vår aktive og strategiske rolle i samfunnsutviklingen, og sørge for helhetlig 
forvaltning og drift av eiendomsporteføljen som til enhver tid disponeres. Kjerneaktiviteten i 
eiendomsforvaltningen vil være den kontinuerlige vurderingen av ressurseffektiv bruk av arealer, 
energi og klimavennlige løsninger. Dette er med på å sikre funksjonelle og framtidsrettede 
eiendommer og infrastruktur, som ivaretas og utvikles i tråd med våre kunders og leietakeres behov. 
Vårt fokus på arealeffektivitet og innovative løsninger, legger samtidig til rette for å optimere 
mulighetene som ligger i å generere økte utleieinntekter eller salgsinntekter. 

 

Drift: Vi overtar stadig nye ansvarsområder, og geografiske utvidelser innenfor Akershus. Pr. april 2022 
drifter vi blant annet 2.300 terminaler og holdeplasser, mange av de nylig overtatte med et betydelig 
vedlikeholdsetterslep. Dette setter vi vår ære i effektivt og planmessig å utbedre på en 
kostnadseffektiv måte. Vi skal levere høyere kvalitet til samme kostnad eller rimeligere, og har tatt 
vellykkede grep for å utvikle VKT’s driftsmodell for å klare dette. Vi skal også være synlige for 
publikum, og setter vårt stempel der vi opererer. Med det mener vi at vi skilter med vårt navn, logo og 
kontaktinformasjon, slik at de reisende lett kan finne oss – og ser hvem som leverer merkbart høy 
kvalitet på jevn basis.  
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HR: Vi gjør løpende kompetansekartlegging, sett opp mot våre felles prognoser for framtidens behov. 
Vi videreutvikler intern kompetanse framfor å rekruttere, men rekrutterer for å dekke opp 
kampetansegap når dette trengs. Vi jobber med lederutvikling og medarbeiderskap, service og 
fagutvikling. Tverrfaglige team og rekruttering med tanke på flerbruk av personell, er en av våre 
suksessfaktorer.  

 

4   Status og utfordringer 
 
Pr. april 2022 har Covid-19 pandemien vart i to år. Etter lange perioder med krav til sosial 
distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor som følge av dette, har befolkningens reisevaner 
endret seg. Ruter AS’ analyser, viser at folk i vår region i snitt har planer om en til to 
hjemmekontordager i uken på permanent basis. Vi ser at store bedrifter rekrutterer med dette i 
mente, enkelte bransjer endog til rene hjemmekontorstillinger på forsøksbasis. Stadig flere har i 
denne perioden gått til anskaffelse av el-bil, og med det har de en opplevelse av å reise mer 
miljøvennlig enn det som faktisk er tilfellet. En personeffektiv el-buss har langt lavere miljøavtrykk 
enn tilsvarende antall mennesker i hver sin bil.  

Den store utfordringen for oss alle, er at våre myndigheter har konstatert at vi står overfor en 
klimakrise. Vi må bidra til å endre folks reisevaner tilbake til kollektivt, og vi må også sørge for 
bærekraftighet i våre anskaffelser, byggearbeider og i all vår drift.  

Våre avdelinger for utvikling og prosjekt opplever nå forsinkelser i lagte planer, på grunn av 
leveranseproblemer i byggenæringen. Dette skyldes en utfordret global logistikksituasjon som 
bunner i flere faktorer, inkludert Covid-19 pandemien, pågående krig mellom Russland og Ukraina, og 
et tankskip som satte seg fast i Suezkanalen og sperret for all trafikk over lang tid, noe som fortsatt er 
årsak til forsinkelser.   

 

5  Hovedstrategi 
 

Vi vil i den nærmeste perioden fremover sette et særlig søkelys på utvikling ved kollektivknutepunkt, 
bussanlegg, innfartsparkeringer og bryggeanlegg. Vi er opptatt av å ivareta det totale mobilitetsbildet 
til de reisende i regionen, være en sentral og kompetent samarbeids- og innspillspartner i bransjen, 
samt bidra til den grønne omstillingen i transportsektoren ved å legge til rette for innfasing av mer 
utslippsfri mobilitet så raskt det lar seg gjøre.  
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6 Visjon 
 

Vi skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig tankegang. Vi skal initiere samhandling med 
våre samarbeidspartnere, og dra veksel på vår samlede kompetanse og storbruksfordelene dette gir.  

Vi skal videreføre og videreutvikle kostnadseffektive løsninger for kunderettet infrastruktur til 
kollektivtrafikken. Vi skal bidra til utvikling av supplerende finansiering, slik at vi belaster felleskassen 
mindre, og slik at vi ikke får umulige etterslep i forhold til teknologisk og annen miljøutvikling.  

Vi skal gjennom helhetlige analyser, uniformerte løsninger, samskapende visuelt uttrykk og enhetlig 
tilrettelegging kunne tilby de reisende spennende servicetilbud, trygghet og sikkerhet, sømløshet 
mellom kollektive transportmidler. Vi skal bidra til at folk foretrekker å reise kollektivt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vi bidrar til at folk 
foretrekker å reise kollektivt 
Postadresse: Viken kollektivterminaler FKF,  

Postboks 1200, 0107 Oslo 

Sentralbord: 23 00 24 00  
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