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EPTAs målsetting og  
sju nøkkelfunksjoner  

EPTA-prosjektet påviste sju pilarer (eller funksjoner) i en 
AKT-modell:   

1    Reguleringsom skal utføres i nært samarbeid med 
lokalforvaltningen for å oppfylle de retningslinjene 
som gis av beslutningstakere. 

2    Planlegging som i stor grad påvirker 
transporttjenestene, og som er sterkt knyttet til og 
påvirker annen offentlig planleggingsvirksomhet (by-, 
samfunns- og, industriplanlegging)

3    Anbuds- og tildelingsprosedyre som er et 
avgjørende punkt der en dyktig AKT kan fastsette 
kriterier og premisser for et fruktbart samarbeid med 
operatører på bakgrunn av kvalitet, virkeevne og 
effektivitet.

4    Integrasjon som et strategisk tema i forbindelse med 
intermodalitet og co-modalitet med potensial til å gi 
bærekraftige transportløsninger.

5    Markedsføring av kollektivtransport - et viktig verktøy 
for å få passasjerer over fra individuelle til kollektive, 
mer effektive og bærekraftige transportmåter.

6    Styring av transporttjenestekontrakt som krever 
erfaring og fleksibilitet

7    Kontroll og overvåking er et ømtålig tema for en 
AKT. Kostnaden for disse aktivitetene bør være 
rimelige og merverdien for sluttbrukerne bør kunne 
dokumenteres. 

 

Det overordnede målet for EPTA er overføring 
av erfaringer, kunnskap og god praksis om 
kollektivtransportmyndigheter. EPTA fokuserer på å 
hjelpe mindre landdistrikter og mellomstore tettsteder 
som vurderer å etablere Administrasjonsselskap for 
KollektivTransporten (AKT). Man tar sikte på å øke 
bærekraften av kollektivtransport ved å belyse miljø-, energi- 
og økonomiaspekter ved å identifisere gode “modell(er)” for 
en AKT som et kraftig styringsverktøy. 
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Hovedtanken er at disse sju aktivitetene bør konsentreres i ett 
enkelt organ som kan støtte beslutningstakerne og engasjere 
aktuelle interessenter. Det ble arrangert opplæring for hver 
av partnerne, og en nettbasert opplæring for alle interesserte 
er tilgjengelig på EPTAs nettside: www.eptaproject.eu . God 
praksis fra hele Europa er identifisert, samlet inn og analysert 
for å støtte utarbeidelsen av en forundersøkelse for hver by 
og region i prosjektet. Forundersøkelsene har konsentrert seg 
enten om én nøkkelfunksjon eller en kombinasjon av flere av 
dem.

Regulere Planlegge Anbud/Tildele Integrere

EPTAs sju pilarer

Markedsføre Styre Kontrollere

Rollen til en kollektivtransportmyndighet (AKT)   
AKTer utgjør forbindelsesleddet mellom politiske beslutningstakere og 
kollektivtransportoperatørene.  AKTer leverer rammene for organisering og 
samordning av de ulike mobilitetsalternativene på tvers av geografiske områder 
for å sikre effektiv og komfortabel kollektivtransport av høy kvalitet.  Uansett 
om operatøren er offentlig eller privat, er AKTens rolle å ivareta offentlighetens 
interesse ved å sikre at de ulike transportmåtene er godt integrert, rimelige og 
tilgjengelige, samt å organisere dette på en måte som samsvarer med strategiske 
mål fastsatt av politikerne. 
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AKT-modell for små og mellomstore  
byområder

Det viktigste spørsmålet som EPTA ønsket å besvare, 
var hvilken modell som var mest hensiktsmessig for AKTs 
organisering og gjennomføring for små og mellomstore byer.

AKTene i noen større byområder har fått delegert myndighet 
gjennom lovgiving slik at de kan fastsette spesielle 
retningslinjer for sitt myndighetsområde med lovhjemmel for 
håndheving, og selvstyre for egen økonomi slik at de kan 
finansiere tjenester og aktiviteter. Mindre byer og landdistrikter 
har imidlertid ingen slik myndighet. Resultatet av dette er 
at det rett og slett ikke finnes kompetanse og innflytelse på 
politisk nivå, eller økonomiske ressurser eller arbeidskraft 
på driftssiden til å påta seg en aktiv rolle i alle nødvendige 
oppgaver. 

Innenfor EPTA har man, i tillegg til å undersøke hvor 
hensiktsmessige de ulike strukturmodellene er for en AKT i 
mellomstore byområder og små landdistrikter, også undersøkt 
gjennomførbarheten av de ulike funksjonene innenfor EPTAs 
pilarer gjennom åtte forskjellige forundersøkelser. Denne førte 
til en rekke hovedfunn: 

u	 Nivået for AKTens involvering må basere seg på 
driftsomfanget. Generelt sett kan AKTen ta ansvar for 
flere funksjoner desto større del av befolkningen som 
skal omfattes.  

u	 Utformingen og tildelingen av kontrakt er viktig for AKTer 
av alle størrelser.  Det er her AKTene har mulighet 
til å påvirke hvem som driver tjenestene og måten 
operatørene fungerer på.

u	Mellomstore og små byer har ikke ressurser til å avsette 
betydelig arbeidskraft til å drive markedsføring og 
overvåking, og fokuserer ofte på godkjenning og styring 
av operatørstyrt tjenesteovervåking, og på aktiviteter i 
forbindelse med integrasjon mellom operatører, metoder 
og sektorer.  

u	 AKTer i mellomstore og små byer har få eller ingen 
innspill til policyutforming, ettersom planleggingen 
foregår på et høyere nivå (ofte nasjonale eller regionale 
myndigheter), og betales gjennom nasjonal eller 
kommunal finansiering. Det er derfor avgjørende 
med en bedre kommunikasjon og integrasjon 
mellom AKTen og disse eksterne avdelingene på 
planleggingsstadiet. EPTA-prosjektet har påvist behovet 
for en mer formalisert mekanisme der lokale behov 
og anliggender blir sterkere representert i policy- og 
planleggingsprosessen. Anbefalingen fra EPTA er at 
det bør nedsettes et utvalg for planlegging på policy- og 
strategisk nivå. Sammensetningen av dette utvalget 
bør bestå av AKT-representanter, beslutningstakere 
fra nasjonale/regionale myndigheter/politikere, 
lokalpolitikere, lokale embetsmenn samt ekspertgrupper 
(f.eks. fra universitet, tredje sektor osv.) som kan gi råd 
og innspill til planleggings- og beslutningsprosessen.

u	 Planleggingsutvalget på policy- og strategisk nivå 
vil også kunne styre beslutninger om finansiering og 
pengeinnsamling/forbruk, noe som kan gi demokratiske 
og lokalt forankrede finansieringsmuligheter for 
kollektivtransporten. Lokalt valgte representanter i 
utvalget sikrer at preferansene til lokalbefolkningen 
blir ivaretatt.  Dette ville kunne føre til en mer 
fleksibel og lokalfokusert pengestrøm som gjør det 
enklere for AKTer å reagere på behovene i egen 
befolkning, enn om de hadde nasjonale eller regionale 
finansieringsbegrensninger.
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Modell for en AKT for en mellomstor 
eller liten by

Core PTA 
activity

Delegate 
to Operator 
via contract

Core PTA 
activity

Strategic 
PTA activity

Central and Local 
Government activity

Utvalg 
for policy- og 

strategisk 
planlegging Kjerneaktivitet 

for AKT

Deleger 
til operatør 
gjennom 
kontrakt

Kjerneaktivitet 
for AKT

Strategisk 
AKT-aktivitet

Aktivitet fra sentrale 
og lokale myndigheter

Kontraktutforming

Kontrakttildeling

Insitamenter/
bøter

Overvåking 
av hvordan 

kollektivtrans-
porttjenestene 

utføres

Tjenestelevering 

Markedsføringsaktiviteter

Fremme 
samordning 

av kollektivtrans-
porttjenester 

Samordning av 
billettpriser 

for 
kollektivtransport

Tjenestelevering 
over flere 
sektorer 

Planlegging av 
intermodale/
multimodale 

løsninger

Felles 
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for veier
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Transport 
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Funnene fra EPTA-prosjektet antyder 
at den mest kostnadseffektive 
AKT-strukturen for en liten 
eller mellomstor by synes å 
være et desentralisert byrå 
som har kontrakt med, 
eller er engasjert av, den 
regionale eller nasjonale 
myndigheten.  Hovedfokus 
er da å godkjenne og styre 
tjenester, og å tilrettelegge/
håndheve integrasjon 
mellom operatører, metoder 
og sektorer. Hvis modellen 
i figur 1 vedtas, inkludert 
opprettelsen av et utvalg 
for policy- og strategisk 
planlegging, kan AKTen 
fungere som en selvstendig 
organisasjon med en rekke 
fordeler. Det viktigste av alt er at 
kostnaden ved å opprette en slik AKT 
kan være relativt beskjeden, ettersom 
personalnivået er mye lavere enn det 
som er nødvendig for en storby-AKT der 
tjenesteutforming, overvåking og markedsføring 
generelt er mye høyere.  Byråkonseptet gir også en 
mer fleksibel bemanning.  Opprettelsen av et utvalg for 
policy- og strategisk planlegging fjerner dessuten også behovet for 
en topptung AKT-ledelsesstruktur bestående av lokalpolitikere, ettersom 
de sitter i utvalget sammen med AKT-representantene i stedet for i et 
AKT- styre. 
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EPTAs forundersøkelser

EPTAs forundersøkelsesmetodikk fokuserer på den 
ene siden på å opprette de juridiske og økonomiske 
ansvars- og organisasjonsrammene for planlegging og 
administrering av kontrakten for kollektivtransporttjenesten 
(EPTA høynivåfunksjoner), og, på den annen side, på å 
opprette en organisasjons- og driftsreferansemodell som 
skal dekke behovene til små og mellomstore byer (EPTA 
lavnivåfunksjoner).

De viktigste funksjonene som forundersøkelser av de åtte 
aktuelle byene har tatt for seg, skiller seg fra hverandre ut fra 
størrelsen på byen. Store og mellomstore byer konsentrerte 
seg om å opprette en ny kollektivtransportmyndighet (AKT), 
på anbuds- og tildelingsprosedyrer og på tjenestekontrakten. 
Mindre byer foretrakk å analysere problemstillinger i 
forbindelse med tjenesteplanlegging, integrasjon og 
markedsføring.

THEPTA (Hellas): Anbud og tildeling 
av kontrakt for busstransportjenester i 
Thessaloniki
Forundersøkelsen som ble utarbeidet av Thessalonikis 
kollektivtransportmyndighet (ThePTA) bygger på to viktige 
problemstillinger. For det første er ThePTA for tiden inne i 
en viktig omstillingsfase ettersom den vil bli omdannet til 
en felles europeisk transportmyndighet som samler alle sju 
kompetanseområdene som EPTA forutsetter (Regulering, 
Planlegging, Anbud/tildeling, Integrasjon, Markedsføring, 
Styring og Kontroll). ThePTAs kompetanseområder vil 
dermed omfatte fullt ansvar for utforming av transportpolitikk, 
prispolitikk, planleggingspolitikk for parkering og arealbruk i 
den geografiske regionale enheten Thessaloniki. Mange av 
hovedfunksjonene til en AKT dekkes allerede av ThePTA, 
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men kontrakten for tjenesteleveringen styres fortsatt av den 
sentrale regjeringen og ikke av AKT. 

For det andre vil tjenestekontrakten mellom den nasjonale 
regjeringen og den nåværende transportoperatøren (OASTH) 
som er ansvarlig for å yte kollektivtransporttjenester i 
Thessaloniki-området, gå ut rundt år 2019, noe som fører til 
en overgang fra et kollektivtransportsystem som hovedsakelig 
bygger på monopol og/eller statlig konsesjon, til et nytt som 
kjennetegnes av anbudskonkurranser.

Som følge av dette var hovedmålsettingen for undersøkelsen 
å identifisere de ulike alternativene for anbud og tildeling 
av busstransporttjenester innen ThePTAs ansvarsområde, 
nemlig Thessalonikis regionale enhet, gjennom analyse av 
de eksisterende europeiske og nasjonale rettslige rammene, 
og basert på lokale forhold, eksisterende kunnskap og god 
praksis. Parallelt tok undersøkelsen også sikte på å forbedre 
ThePTAs kompetanse for å stå bedre rustet til å møte 
utfordringene ved et deregulert kollektivtransportmarked.
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SRM (Italia): Utforming og styring av 
kontrakt for kollektivtransporttjenester
Forundersøkelsen foretatt av SRM - Reti e Mobilità Srl, 
som er Bolognas kollektivtransportmyndighet, fokuserte på 
tjenestekontrakten med operatøren, og konsentrerte seg 
spesielt om kontrollen av tjenesten som ble levert. Det er 
myndighetens ansvar å sjekke om operatøren driver den 
kontraktsfestede tjenesten i samsvar med standardene for 
kvalitet og kvantitet som angitt i tjenestekontrakten.

Kvalitetskontroll av den tjenesten som operatøren leverer, 
er en meget kostbar prosedyre for myndigheten. Derfor har 
SRM i denne undersøkelsen utarbeidet en ad hoc-algoritme 
for optimalisering av denne aktiviteten for å kunne maksimere 
antall kontroller som hver kontrollør kan utføre i løpet av en 
bestemt tid. Resultatet er at den optimaliserte prosedyren 
kan øke antall kontrollerte tjenester i samme tidsrom med 50 
prosent hvis kontrollaktiviteten ikke overstiger 12 timer per 
dag, og med 30 prosent hvis kontrollaktiviteten varer mer enn 
12 timer per dag.

Dessuten, ved å bruke spillteorien mellom byrået og 
operatøren, har man definert den optimale verdien på 
bøtene (bøter er lagt inn i tjenestekontrakten og brukes mot 
operatørselskapet når det ikke leverer den avtalte tjenesten).

Algoritmen som er utarbeidet i denne undersøkelsen 
forbedret og optimaliserte prosedyrene som allerede var i 
bruk av andre myndigheter, og kan igjen brukes som god 
praksis i lignende tilfeller.



ALMADA (Portugal): Almadas mobilitetshus
Forundersøkelsen for Almada fokuserte på å takle 
endringene i organisasjonsstrukturen i forbindelse 
med tildeling og styring av kontrakter, og regulering av 
kollektivtransport som innføres i Portugal, og spesielt i 
Lisboa-området. Inntil nylig var det sentralregjeringen som 
tildelte og styrte alle kollektivtransportkontrakter. Almadas 
forundersøkelse tok for seg de nåværende og fremtidige 
funksjonene som Almada kommune kan ha, og identifiserte 
vilkårene og kriteriene som er nødvendige for å opprette en 
lokal kollektivtransportmyndighet.
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BRASOV (ROMANIA): Struktur og rolle for 
Brasov Metropolitan AKT 
Storbybyrået for bærekraftig utvikling av Braşov (AMB) 
er et organ tilknyttet Brasov byregion, og er den 
første organisasjonen som behandler storbyspørsmål. 
Etter forbedringen av de juridiske rammene for 
mobilitet i 2010, tar byrået (AMB) gradvis over 
rollen til kollektivtransportmyndigheten. Oppgaven 
er å regulere mobiliteten i området, samt å sette ut 
kollektivtransportaktiviteter på kontrakt til autoriserte 
operatører. 

Forundersøkelsen utarbeidet etter EPTAs rammeverk tar 
sikte på å identifisere den beste måten å opprette en AKT 
for storbyområdet Brasov på, og å beslutte hvilke funksjoner 
den bør utføre. Det skal tas hensyn til lokal og nasjonal 
lovgivning, og de nødvendige økonomiske og administrative/
tekniske ressurser skal evalueres (det skal f.eks. nedsettes et 
eget organ eller opprettes en ny AMB-avdeling). 

Undersøkelsen avdekket følgende:

•  Romanias rettslige rammer og særtrekkene ved 
Brasov storbyområde gjør det mulig å opprette et 
kollektivtransportbyrå.

•  Dagens situasjon innen kollektivtransport og betydningen 
av denne sektoren i den økonomiske og sosiale 
utviklingen, tilsier at det er et behov for å organisere et 
kollektivtransportbyrå. 

•  Modellen fra SRM Bologna er meget funksjonell og lar 
seg overføre til Brasov storbyområde.

•  To grunnleggende aspekter ved PTAen vil være 
å integrere tjenesteplanlegging på tvers av de 16 
lokalsamfunnene som deltar, og å heve standardene for 
kollektivtransport. 

 



Konseptet “Almadas mobilitetshus”, som bygger på Almadas 
lokale energistyringsbyrå, AGENEAL, tar sikte på å opprette 
en plattform der alle urbane mobilitetsaktører drøfter sine 
problemer og deler ideer og løsninger for å gjøre mobiliteten 
i Almada mer effektiv og bærekraftig. Men selv om Almadas 
mobilitetshus kan spille en direkte rolle i å støtte de lokale 
innbyggernes behov og fremme myke transportmetoder 
overfor lokale innbyggere, ble det allikevel funnet å være 
utilstrekkelig når det gjaldt å kombinere lovpålagte funksjoner 
og anbudsfunksjoner med det konseptet man så for seg for 
mobilitetshuset. Dette kunne undergrave den nødvendige 
håndhevingskraften som en kollektivtransportmyndighet må ha. 

Ettersom Almada kommune allerede har en sterk rolle og 
institusjonell vekt, ble det bestemt å utnytte disse fordelene 
og utarbeide en omfattende undersøkelse av de rettslige og 
institusjonelle rammene for regulering av kollektivtransporten 
i landet, og spesielt i Lisboa-området, for å identifisere 
og definere dets fremtidige rolle som et AKT (regulering, 
planlegging, integrasjon, styring og kontroll av tjenester).

9

ALOT (Italia):  Forretningsplan for et AKT og 
tildeling av tjenesten
ALOT er ansvarlig for å fremme infrastruktur, logistikk og 
transporttjenester i Øst-Lombardia, samt for forbedring av mobilitet. 
Forundersøkelsen for ALOT utreder en omstrukturering av territoriet 
fra fire provinser (Brescia, Bergamo, Cremona og Mantua) til tre 
AKTer med påfølgende behov for nye anbud og kontrakter for 
levering av kollektivtransporttjenester.  

I dag er de fire provinsene ansvarlige for å engasjere lokale 
kollektivtransporttjenester og å sikre kvaliteten på de leverte 
tjenestene. De leverer mange av AKT-funksjonene, men er lite 
involvert i levering av andre former for transport og integrasjon 
mellom disse og mellom provinser. De er også lite involvert i 
planlegging på høyere nivå og reguleringsmessige aspekter ved 
kollektivtransporttjenester.

ALOT produserte to forundersøkelser som kom opp med en strategi 
for en AKT for Øst-Lombardia. 

Målet for den første forundersøkelsen er å skape en modell for 
AKT som kan reproduseres og bli en del av retningslinjene for 
beslutningstakere. Resultatet bør være en modell for et multimodalt 
transportbyrå som tar sikte på å levere kollektivtransport av høyere 
kvalitet og som er mer tilpassingsdyktig, samtidig som den reduserer 
kostnadene ved levering av tjenesten. 

Målet for den andre forundersøkelsen er å identifisere de generelle 
aspektene som definerer en god tildelingsmodell for ALOT-området, 
og de spesielle aspektene som kan forbedre modellen for den 
bestemte AKTen innenfor Øst-Lombardias forskrifter. 
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RAZLOG (Bulgaria): Systemer for sykkeldeling og 
samkjøring
Den eneste formen for kollektivtransport som finnes i Razlog 
kommune er en begrenset busstjeneste. Det er nok etterspørsel 
etter en kommersiell bussrute i regionen, og dermed har 
kommunen ansvaret for å identifisere ruter og rutetabeller slik 
at man får en minstestandard for tjenesten. Denne brukes til å 
utarbeide mandatet for offentlige anskaffelser når det gjelder 
viktige bussruter.  
Behovet for, og rollen til en AKT er dermed svært forskjellig 
fra en mellomstor til stor by. Kommunen vurderer derfor å 
innføre et offentlig sykkeldelingssystem og å organisere tiltak 
for å fremme samkjøring. EPTAs forundersøkelse for Razlog 
vurderer behovet og sannsynlige kostnader ved å innføre disse 
“myke” transporttiltakene. Her fjerner man seg fra AKTenes 
tradisjonelle fokus (som er å levere kollektivtransporttjenester), 
og går over i en videre definisjon ved å skaffe alternativer til 
privat bilbruk. 
Selv om forundersøkelsen viste at innføringen av en 
sykkeldelingsordning og et formelt samkjøringstiltak var mulig, 
ville det være behov for grundig planlegging hvis dette skulle 
kunne lykkes. Som følge av dette, anbefalte forundersøkelsen 
at det opprettes et nytt aktivt kollektivtransportorgan med alle 
lokale interessenter for å planlegge, innføre og styre de nye 
tjenestene. Det ble vurdert som mer fordelaktig å opprette en 
spesialisert ikke-offentlig organisasjon til å håndtere driften av 
systemet i nært samarbeid med Razlog kommune. 

ROGALAND (Norge): Integrasjon og 
forenkling av passasjer- og billettsystemet i 
Rogaland
Med unntak av tog, leverer Rogaland fylkeskommune 
(ROGFK) funksjonene for regulering, planlegging 
og mye av integrasjonsoppgavene i tilknytning til 
kollektivtransporttjenestene, mens selskapet Rogaland 
Kollektivtrafikk (også kjent som Kolumbus) har ansvaret for 
den daglige driften av kollektivtransportsystemet i Rogaland. 
De fungerer som AKTen for regionen, og er engasjert i 
administrasjonen av kollektivtransporttjenester inkludert f. 
eks. markedsføring og informasjon, mindre ruteendringer, 
kontraktsforhandlinger med buss- og båtoperatører, og 
utvikling av nye produkter og løsninger som gjør det lettere 
og mer attraktivt å reise med kollektivtransport. Kolumbus 
eies av Rogaland fylkeskommune. 

Kompleksiteten i kollektivtransporten, som omfatter fire 
transportformer med tre ulike operatøreierstrukturer, 
har gjort oppgaven med å skaffe et felles billettsystem 
komplisert. Det er mange problemstillinger og hindringer 
som skal overvinnes. Innenfor denne rammen fokuserte den 
forundersøkelsen som Rogaland fylkeskommune utførte på 
muligheter og hindringer for bedre integrasjon og forenkling 
av passasjer- og billettsystemet for kollektivtransporten 
i Rogaland. Undersøkelsen påviste en rekke bestemte, 
enkeltstående tiltak som Rogaland fylkeskommune skal 
vurdere for å nå dette målet. Inntil et fullt integrert passasjer- 
og billettsystem er mulig, er en praktisk løsning å innføre 
systemer der billettstrukturen virker samordnet for kunden 
gjennom integrerte kollektivtransportprodukter, mens 
billettinntektene fordeles mellom ulike tariffmyndigheter og 
kollektivtransportoperatører.
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PRAHA Suchdol (Tsjekkia): Etablere flere og 
bedre høringer med lokale partnere og det 
offentlige
Praha Suchdol er en liten kommune innenfor en mye større 
storbyregion med AKT. I dag er de ikke involvert i planlegging 
og formidling av kollektivtransporttjenester i sitt distrikt, 
ettersom dette ligger innenfor ansvarsområdet til Prahas 
AKT. Det er utilstrekkelige kollektivtransportforbindelser 
fra Suchdol inn til byen, og busstransporten har nådd 
sin kapasitetsgrense.  Forslagene fra Prahas AKT om 
endringer i transportinfrastrukturen i distriktet går på tvers av 
synspunktene til lokalpolitikerne og lokalbefolkningens behov. 
Forundersøkelsen fokuserer på utfordringer som dukker opp i 
planleggings- og policyprosessen, og tar opp spørsmålet om 
hvordan lokale behov kan kommuniseres og imøtekommes 
på en bedre måte i planleggingsprosessen til en storby-AKT.  

Praha-Suchdols forundersøkelse utvidet i vesentlig grad 
samarbeidet mellom Suchdol kommune, inkludert dennes 
viktigste arbeidsgiver, Tsjekkias universitetet for miljø-og 
biovitenskap (CULS), og Prahas kollektivtransportmyndighet 
(ROPID). Som et resultat at dette må nå Prahas AKT rådføre 
seg med Praha Suchdol-distriktet samt CULS, når de skal 
lage utkast til planleggings- og policydokumenter.  Denne 
endringen har bidratt til at AKTen forstår at samarbeid med 
lokale aktører er en nødvendig forutsetning for å forbedre 
kollektivtransportens kvalitet og bærekraft, samt forbedre 
standardene på den. Det er utarbeidet en prosedyre for mer 
formalisert innarbeiding av lokale vurderinger i planleggings- 
og policyprosessen.



Forfatterne har det hele og fulle ansvaret for innholdet i denne publikasjonen. Den gjenspeiler ikke nødvendigvis EUs 
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EPTA (Europeisk modell for kollektivtransportmyndighet som en nøkkelfaktor til 
bærekraftig transportvirksomhet) er et europeisk territorialt samarbeidsprosjekt finansiert 
av INTERREG IVC EU-programmet som varer fra januar 2012 til juni 2014.


