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1. Informasjonsmøte

Oppstart Transporttjenester
Oslo øst 2023 – RO1

Tirsdag 8. november 2022
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Velkommen



Best på buss – Best sammen – kundens 
førstevalg

Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport

Vi gir deg en best mulig reiseopplevelse – enten du reiser 

med en av våre rute-, tur- eller ekspressbusser



Unibuss

1900 
ansatte



Unibuss-konsernet er et av Norges største busselskap og 

består av selskapene Unibuss AS (rutebuss) og 

datterselskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS.

Med om lag 1900 ansatte, er Unibuss det største heleide 

datterselskapet til Sporveien AS



Unibuss AS

Operatør Buss  
100 % konkurranseutsatt

Sporveien Oslo AS

Oslo Kommune

Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel eier 
100 % av Sporveien.

Infrastruktur og
Eiendom

Produksjon

Verksted

Unibuss Tur AS Unibuss Ekspress AS
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Rutebussene kjører på oppdrag fra offentlige 

administrasjonsselskaper.

Tilbyr markedets største utvalg av 

turbusser.

Tilbyr ekspressbuss- og flybussruter: OSL-

ekspressen, Torp-ekspressen, Værnes-

ekspressen og Lavprisekspressen



Unibuss

1927 Stiftet, har siden da stått for en stor del 

av rutebusskjøringen i Oslo.

1997 Unibuss AS etablert som eget 

aksjeselskap da virksomheten ble omdannet 

til et heleid datterselskap.

2003 Oslo kommune bestemmer at bussdrift 

skal konkurranseutsettes.

2006 Alle bussruter i Oslo er nå 

anbudsansatt.

2017 Unibuss feirer 90 år i bransjen!

Fra offentlig eid monopol til konkurranse



2%

Unibuss Rutebuss

93%

5%

Unibuss Ekspress

Unibuss Tur 

▪ Torpekspressen kjører mellom Oslo og Torp Sandefjord Lufthavn

▪ Værnesekspressen kjører mellom Trondheim og Trondheim 

Lufthavn (Værnes)

▪ OSL-ekspressen kjører mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen 

(OSL)

▪ Lavprisekspressen kjører Oslo – Kristiansand – Stavanger, og er 

Europas første lavprisbusstilbud med bestilling og betaling over nett

▪ Unibuss er et av de markedsledende busselskapene i Oslo og en 

sentral kollektivtrafikkoperatør på Østlandet

▪ Konkurrerer om busstjenester på anbud, på vegne av konsernet

▪ I 2017 feiret Unibuss 90 år i bransjen, og er en stolt og betydelig 

aktør i det norske kollektivtransportmarkedet

▪ Unibuss Tur AS er ansvarlig for konsernets turbussvirksomhet siden 

1996

▪ Unibuss Tur tilbyr markedets største utvalg av busser med turbusser 

med opp til 58 seter, minibusser, rutebusser og veteranbusser

▪ Fra 2017 er selskapet også offisielt medlem av Global Passenger 

Network (GPN) med representasjon i 37 land verden over



Unibusskonsernet

Øystein Svendsen

Administrerende  
direktør 

Jørgen Langhelle 
Pedersen

Driftsdirektør

Henrik Anderberg

Teknisk direktør 

Kjell Knarbakk

Viseadministrerende 
direktør

Pernilla Rosenquist

HR-direktør 

Åse Hardang

Økonomidirektør

Mattias Hildingstam

Utviklingsdirektør

Mats Marheim

Plandirektør
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Kjell Knarbakk

Viseadm. direktør

Vårt løsningskonsept



Oslo Øst 2023
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Oppstart 10. desember 2023

Varighet 10 år + inntil 2 år

Oslo Øst - nordøst (RO1)

Oslo Øst - sørøst (RO2)



Ruteområde 1 – Nordøst
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Brubakk
veien

17 leddbusser

59 solobusser

Linje 25 (leddbuss) 

Linjene 51/56/58 + 
60-69 (solobuss) 

230 MNOK

290 førere



Vårt løsningskonsept

• Felles trafikkledelse i Oslo-området
– Lokalisert på Alnabru – bemannet 24/7

• Felles funksjoner med Indre by
– Geografisk nærhet

– Sammenfallende kontraktsperiode

• På Brubakkveien bussanlegg
– Driftskoordinatorer og bemanning

– Gruppeledere og instruktører

• Vask og vedlikehold
– Vask i egenregi

– Vedlikeholdsansvarlig

– Vedlikeholdsavtale med bussleverandør (vedlikehold utføres på Brubakkveien)
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Vårt løsningskonsept

• El busser med god rekkevidde og høyt sikkerhetsnivå

• Lading på depot
– Unibuss ansvarlig for strøm på bussanlegget fra transformator-stasjon

• Levering av digitale tjenester til Ruter

• IT-baserte løsninger i planlegging og drift
– Optimering av løsninger (skift og turnuser, bemanning, lading m.m.)

– Trafikkledelse; overvåking, avvikshåndtering, kommunikasjon med fører

• Robuste vognløpsplaner
– Ut-/innkjøringstider, oppstillingstid, reguleringstid, personlig tid
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Ladeinfrastruktur og anlegg
Kjetil Johansen
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Brubakkveien Bussanlegg

Adresse:

Brubakkveien 16

1083 Oslo

Jernkroken

Alnabru

Stubberud

Brubakkveien
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Raske fakta for orientering!

• Tre oppstillingsarealer

• Administrasjonsbygg

• Verksted og vaskehall

• Parkeringsplasser m/u 

lading
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Oppstillingsplasser

• Oppstillingsplass med 

dedikert ladepunkt til alle 

busser

• Ladepunkt i verksted

• Kun plug-in ladere
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Parkeringsmuligheter ved 

anlegget

Flyttes til tomten ved siden av

• 50 - 60 parkeringsplasser

• Hvor av ca. 50% tilrettelagt 

med ladere
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Oppgradering av Brubakk - Anlegg 

Attraktive og moderne arbeidsfasiliteter og 

pause/-hvilerom

Ny kantineløsning

Etablering av nytt trimrom

Sykkelparkering med lading for elsykkel

Lading for privatbiler
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Oppgradering av Brubakk - Miljø 

Svanemerking av vaskehall Brubakk

Energioptimalisering anlegg

Avfallshåndtering

Unibuss skal gjennomføre en rekke tiltak for å styrke miljøprofilen og 

redusere klimaavtrykket til bussdepotet på Brubakk
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Plansystemer og 
prinsipper for 
skift og turnus
Magnus Hellesø



Brubakkveien garasje
Brubakkveien 16

Linjer som kjøres herfra:

• 25  Linderud T – Majorstuen

• 51  Tamburveien – Maridalen

• 56  Tamburveien – Solemskogen

• 58  Tamburveien – Tveita T/Bøler T

• 60  Haugerud T – Vippetangen

• 61  Tveita T – Solfjellet

• 62  Grorud T – Ammerud Ring

• 63  Grorud T – Romsås ring

• 64  Furuset T – Stovner T via Høybråten

• 65  Furuset T – Stovner T via Haugenstua

• 66  Grorud T – Helsfyr T

• 67  Økern T – Lørenskog sentrum

• 68  Grorud T – Helsfyr T via Alfaset

• 69  Tveita T – Lutvann 
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Plan- og driftssystem

• Unibuss bruker HASTUS som planleggings- og driftssystem
– Optimeringsmoduler for vognplaner

– Optimering av skift

– Optimering av turnuser

• Robuste vognplaner som hensyntar personlig tid på 

endeholdeplasser med toalett

• Oppstilling minst 2 minutter før avgang

• Kombinasjon av avløserbiler og reisetidskompensasjon

• Driftsdøgn ca. 03:00-26:00
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Reisetidskompensasjon

• Skift kan begynne og slutte på forskjellige steder

• Det gis et tillegg til arbeidstid som tilsvarer gjennomsnittlig tid det tar 

å reise mellom garasje og avløsningssted.
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Turnussystem

• Normperiode 6 uker

• Turnus vanligvis over 6 uker, noen over 2 eller 3.

• Fri annenhver helg

• De fleste kjører på flere linjer

• Turnusplaner lages i samarbeid med tillitsvalgte
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Bemanning
Mats Marheim



Bemanning i Unibuss

ORGANISERING

Driftskoordinator

Registrerer sykefravær og dekker skift som blir ledig på veldig kort sikt

Lokal Bemanningsplanlegger

Behandle fri og byttesøknader, tildele skift til førere, tildele merarbeid og overtid, m.m

Sentral Bemanningsplanlegger

Registrere ansatte, ferieplanlegging, behandle fri og byttesøknader, tildele skift til førere, m.m

Driftsplanlegger

Lager vognplan, skiftplan og turnusplan

Oppdragsgiver

Leverer ruteplanen

Unibuss



Bemanning i Unibuss

SELFSERVICE

Se din arbeidshverdag

Unibuss

Forsinkelse og tapt matpause Søke ferie Søke fri mot timekonto

Søke ekstratjenester Søke om tjenestebytter Organisere private bytter



Bemanning i Unibuss

FERIE I UNIBUSS

Unibuss

Vinter- og vårferie

• Uke 1 til uke 22

• Søknadsfrist = 10 oktober

• Alle avvikler minimum 1 uke

Sommerferie

• Uke 23 til 39

• Søknadsfrist = 10 mars

• Alle avvikler 3 uker

Høstferie

• Uke 40 til uke 52

• Søknadsfrist = 10 juni

• Alle avvikler minimum 1 uke

• Unibuss vil ha kontakt med dagens arbeidsgiver i forkant for å 

tilpasse/bistå i ferieplanleggingen

• Som hovedregel avvikler alle i Unibuss 1 uke ferie på vinter/vår, 3 

uker i hovedferieperioden og en uke på høsten

• Dersom man ønsker å avvikle en lenger ferie utover 

hovedferieperioden vil dette bli prioritert i vinter/vår (uke 1 til uke 22)



Bemanning i Unibuss

BYTTE- OG TIMEBANKSØKNADER I UNIBUSS

Unibuss

Private Bytter

• I SelfService er det mulig å 
bytte tjeneste med en annen 
fast ansatt

• Her bestemmer systemet, og 
våre bemannere har ingen 
påvirkning på dette

• SelfService vil godkjenne 
byttet dersom hviletid 
tilfredsstilles

Tjenestebytte

• I SelfService er det mulig å 
søke om tjenestebytte

• Det er kun mulig å søke 
tjenestebytte på en dag du 
allerede har en arbeidsdag

• Det er våre bemannere som 
behandler søknaden om 
tjenestebytte

• Det må foreligge en god 
begrunnelse dersom 
søknaden skal innvilges

Timebank

• Man kan både søke arbeid 
mot timebank og fri mot 
timebank i SelfService

• Dersom du søker en 
ekstratjeneste, kan du selv 
velge om du vil jobbe til 
timebank

• Dersom du ønsker en fridag, 
søker også dette i 
SelfService

• Vi søker alltid å godkjenne 
søknad om fri mot timebank, 
men vi anbefaler alltid å 
legge inn søknad i god tid i 
forveien
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Virksomhets-
overdragelse
Per Christian Bing



Protokoll mellom Connect Bus AS og Unibuss
Drøftelsesmøte mellom Connect Bus AS og Unibuss etter Arbeidsmiljøloven §16-5(1) gjennomført 
29.09.20222

Unibuss

Fra Unibuss AS Tillitsvalgte Unibuss

HR-dir. Pernilla Rosenquist Mukhtar Ahmad (FF)

Driftsdirektør, Jørgen Langhelle 

Pedersen

Eli Hetlevik (YTF)

Driftssjef, Robert Sebro Jose Freire (FLT)

HR-Rådgiver, Per Christian Bing Lars Sæther (YTF funksjonærer)

Fra Connect Bus AS Tillitsvalgte Connect Bus AS

Terje Draugsvoll, HR-sjef Uthayakumar Aiyathurai (FF)

Bent Kjersem-Drageset, Managing Dir. Jan-Inge Mathisen (YTF)

Per Arne Engen, Seniorrådgiver HR Tommy Pedersen (YTF-F)

Ida Nelson, lønnsmedarbeider



Drøftelsesmøte mellom Nobina AS og Unibuss etter Arbeidsmiljøloven §16-
5(1) gjennomført 10.10.2022

Fra Unibuss AS Tillitsvalgte Unibuss

Jørgen Langhelle Pedersen, dr.dir Mukhtar Ahmad (FF)

Driftssjef, Robert Sebro Eli Hetlevik (YTF)

HR-Rådgiver, Per Christian Bing Jose Freire (FLT)

Lars Sæther (YTF funksjonærer)

Fra Nobina AS Tillitsvalgte Nobina AS

Jan Volsdal, Adm. Dir Victor Høy Ree-Lindstad(YTF)

Hans W Storrøsten, HR-dir Vidar Halvorsen (FF)

Ronny Lindesteg, Regionsdir Knut Trondsen (FLT)

Vidar Borgersen, regionsdir. Tom Sandberg (HVO)

Helene Kristoff, HR-BP

Unibuss
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Overdragelse av anbud "Transporttjenester Oslo øst 2023,
Ruteområde 1 nordøst"

AML § 16-5 (a) Grunnen til 

overdragelsen 

• Unibuss AS ble tildelt kontrakt for Oslo 

Øst, Ruteområde 1 nordøst i anbud 

«Transporttjenester Oslo øst 2023» 

med virkning fra og med 10.12.2023

• Kontrakten er i dag ivaretatt av 

operatørselskapet Connect Bus AS og 

Nobina(linje 25).

AML § 16-5 (b) Fastsatt dato for 

overdragelsen

• Connect Bus AS og Nobina AS sin 

kontrakt for busstjenester opphører 

09.12.2023.

• Arbeidsforholdet for ansatte fra Connect 

Bus AS og Nobina AS som ved 

overgangen 09.12.2023 er navngitt på 

overdragelseslisten overføres til 

Unibuss AS fra 10.12.2023.

UnibussSide 36



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(C) – DE RETTSLIGE

• Virksomhetsoverdragelse betyr i praksis at 

arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver fra 

10.12.2023.

• Ny arbeidsgiver for kontraktene er Unibuss AS. 

Hovedkontoret for Unibuss AS ligger i Oslo kommune, 

Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo.

• De aktuelle arbeidsplassene/oppmøtestedene er 

Brubakkveien garasje

• Som bekreftelse på at arbeidsforholdet er overdratt og 

hvem som er ny arbeidsgiver, skal de overdratte ha ny 

ansettelseskontrakt senest innen 20.10.2023

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(C) – DE ØKONOMISKE

• Connect Bus AS og Nobina AS utbetaler fastlønn til og med den 09.12.2023. Unibuss utbetaler fastlønn fra 

og med den 10.12.2023.

• Lønningsdato i Unibuss er den 20. i måneden. Faste ansatte får sin faste lønn utbetalt i inneværende 

måned, mens lønn for timelønnede og variable tillegg utbetales etterskuddsvis.

• Ansatte som blir overdratt beholder sin lønnsansiennitet, konkurranseansiennitet og sin kompensasjon for 

gjennomførte kompetansemoduler. 

Oppspart pensjonsbeholdning overføres til Unibuss' pensjonsselskap.

• Utbetaling av feriepenger opparbeidet i Connect Bus AS og Nobina AS i 2023 utbetales fra Connect Bus 

og Nobina 20 juni 2024.

• I sluttoppgjøret fra Connect Bus AS og Nobina AS, senest den 20.01.2024 utbetales for alle variable 

tillegg, ikke avviklede feriedager, samt oppgjør og nullstilling av timebank frem til overdragelsesdato 

10.12.2023.

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(D) – ENDRINGER I TARIFFAVTALEFORHOLD

• Unibuss AS er medlem av NHO og arbeidsgiverforeningen NHO Transport 

og har gjeldene tariffavtaler med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet; 

Bussbransjeavtalen. Dette er identisk med dagens løsning i Connect Bus AS 

og Nobina AS.

• Unibuss varsler at selskapet fra overtakelsesdato erklærer seg ubundet av 

eksisterende særavtaler i Connect Bus AS og Nobina AS som måtte gjelde 

overfor ansatte som blir overdratt. Fra samme dato vil Unibuss sine 

særavtaler bli gjort gjeldende.

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(E) – PLANLAGTE TILTAK

• All opplæring for ansatte som skjer før overdragelsesdato må foregå på den ansattes fritid. 

Unibuss vil betale ordinær lønn, inkludert eventuelle moduler og fagbrev, for medgått tid

• Frikortrettigheter opprettholdes og frikort overføres til Unibuss. Egenandel for frikort trekkes via lønn.

• Unibuss benytter Uniformpartner. Det vil være nødvendig å ta mål til bruk for bestilling av uniformer 

under perioden før oppstart.

• Unibuss har BHT-Gruppen SA som leverandør av bedriftshelsetjeneste

• Unibuss overtar personalmapper for de overdratte. Om den ansatte ønsker det, vil de tillitsvalgte i 

Connect Bus AS og Nobina AS foreta en gjennomgang av mappene. De tillitsvalgte er selv ansvarlig 

for å varsle og innhente nødvendig aksept fra de ansatte.

Connect Bus og Nobina utsteder sluttattest til de som inngår i personalmappen

• Connect Bus/Nobina og Unibuss vil utveksle aktuell informasjon for videre oppfølging av sykefravær, 

egenmeldinger og andre relevante forhold

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(F) – RESERVASJONS- OG FORTRINNSRETT

• Ansatte som ønsker det kan reservere seg fra å bli virksomhetsoverdratt.

• Frist for å benytte reservasjonsretten er 15.05.2023.

• Benytter du deg av reservasjonsretten, vil konsekvensen være at ditt ansettelsesforhold ikke overføres til 

Unibuss AS og at ditt ansettelsesforhold hos Connect Bus AS og Nobina AS opphører 10.12.2023, uten 

oppsigelsestid eller ytterligere varsel.

• Connect Bus AS og Nobina AS vil sende ut brev med mer informasjon til alle ansatte vedrørende 

reservasjonsretten.

• Ansatte som har reservert seg har fortrinnsrett til ledige stillinger de er egnet for i Connect Bus AS Nobina

AS frem til 09.12.2024 (ref. AML 16-3 (3)).

Unibuss



Timesjåfører/tilsigelser

• Unibuss har behov for de av dere som ikke er fast ansatt.

• Vi oppfordrer timesjåfører/tilsigelser til å ta kontakt med Unibuss på kontakter Unibuss via nettsiden for å 

bli tilknyttet Unibuss

• Hvor finner du mer informasjon?

• https://www.unibuss.no/oslo-øst-2023/

• Hvis du har spørsmål:

• oppstart@unibuss.no

Unibuss
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Kompetanse
og
Språkkrav
Mats Marheim



Opplæring

Opplæringen før virksomhetsovertagelsen består i 

hovedsak av tre deler: 

1. Kompetansekartleggingsamtale (kartlegger 

språkkompetanse)

2. Teori, traseopplæring og opplæring i nye systemer

3. Kjøring av nye busser

I dag skal vi snakke om språk og språkkrav
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Språkkrav 

• Ruter har satt krav om at alle bussførere må 

inneha norsk språkkompetanse tilsvarende 

nivå A2-B1 (operativt lederpersonell B2).

• Nivåene A2- B1 er referanser til 

nivåklassifiseringer i det felles europeiske 

rammeverket for språk, CEFR.

• Unibuss er forpliktet til å kartlegge 

språkkompetansen til hver enkelt sjåfør, før 

virksomhetsovertagelse, samt følge opp 

språkkompetanse i det daglige. 
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Veien til godkjent språknivå

1. Kartleggingssamtale – alle får personlig tilbakemelding èn til èn om sitt 

språknivå. 

2. De som ikke tilsvarer A2-B1 (B2 for operativt lederpersonell) vil få med 

seg en tiltaksplan fra kartleggingssamtalen. Den vil inneholde oppgaver 

du skal gjennomføre for å heve språknivået ditt. 

3. Alle med tiltaksplan vil etter en kort periode innkalles til ny samtale, og 

for å gjennomføre en språktest (NHO sin Bussnorsktest for førere) 

4. Dersom den ansatte består språktesten betyr det at den ansatte er på 

nivå A2-B1, og tiltaksplan avvikles. 

5. Dersom den ansatte ikke består språktesten vil ny tiltaksplan 

utarbeides. Et av tiltakene kan da være språkkurs. 

6. Språkkurs gjennomføres delvis lønnet, og vil avsluttes med språkprøve 

7. Vår erfaring og kunnskap tilsier at vi får de fleste til å bestå språkprøve 

etter en periode med tiltaksplan, og at vi får alle igjennom til slutt. 
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Øve til språktest- eller teste ditt eget språknivå? 

For førere benytter vi Bussnorsktesten, som er utarbeidet av 

NHO

• www.transport.no/kurs-og-kompetanse/bussnorsk-testen/

Vil du bli bedre i norsk? 

TIPS 1: Øve til prøve – Kompetanse Norge 

• https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-

proven/

TIPS 2: Bruk norsk så mye som mulig i det daglige (snakk, skriv, 

se på TV, hør på radio)

Marianne Hafnor 

http://www.transport.no/kurs-og-kompetanse/bussnorsk-testen/
https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-proven/


UnibussSide 51

Praktisk 
informasjon
Bob Sebro



KOMMUNIKASJON med Unibuss 

Hvor finner du mer informasjon?

https://www.unibuss.no/oslo-øst-2023/

Hvis du har spørsmål:

oppstart@unibuss.no

UnibussSide 52



NESTE INFORMASJONSMØTE
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Neste informasjonsmøte blir i april/mai 2023!

Informasjon kommer på:

• www.unibuss.no/oslo-øst-2023

• Fra nåværende arbeidsgiver (plakater på garasjen)
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Takk for møtet


