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Kollektivtransporten i Norge har økt i omfang etter 2005. Hoveddelen av 
kollektivtransporten finner sted i de største byene. Prisen den gjennomsnittlige 
busspassasjeren betaler for en påstigning har gått noe ned siden 2005, sammen-
lignet med prisutviklingen i samfunnet for øvrig. Det er stor variasjon i det 
offentlige tilskuddet per passasjer. Høyest er dette i områder med spredt 
befolkning. Samtidig er det i de tettest bebygde områdene at bruken av kollektiv-
transport er størst. Det er et stort behov for samarbeid mellom, stat, fylkes-
kommuner og kommuner for å løse kollektivtransportens utfordringer på en god 
måte. Dette gjelder både i by og i spredtbygde områder. Temaer som det må 
samarbeides om inkluderer knutepunktutvikling, universell utforming og 
samordning av transport med ulike finansieringskilder og målgrupper.  
 

Statens vegvesen har som en del av forberedelsen av NTP 2014-23, gitt TØI i 
oppdrag å utarbeide en oversikt over trafikkutvikling og utfordringer for 
kollektivtransport i fylkeskommunal regi, samt for transport med ekspressbuss/ 
langrutebuss.  

Bruken av kollektivtransport har økt de senere årene. Tall fra kollektivstatistikken 
(SSB, 2012) viser at det i 2010 ble registrert 505 millioner påstigninger totalt i 
rutetransport. Det er en økning på 14,3 prosent fra 2005. Datagrunnlaget er 
mangelfullt og har behov for forbedringer. 

Hoveddelen av kollektivtransporten i Norge finner sted i Oslo og Akershus. Ser vi 
på den geografiske fordelingen av kollektivreiser fra RVU (2009), finner vi at 52 
prosent av kollektivreisene starter i Oslo og Akershus. Legger man til de andre 
storbyfylkene, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag, starter hele 75 prosent av 
kollektivreisene i disse fylkene. Hovedbildet er at kollektivbruken øker, både i og 
utenfor byområdene.  

Den gjennomsnittlige busspassasjeren i Norge betalte 10,64 kr for en påstigning i 
2010. Det er 9,2 prosent mer enn i 2005 (i løpende priser). Konsumprisveksten har 
vært på 11,9 prosent, så relativt sett har det blitt noe billigere. Det er geografisk 
sett stor forskjell på billettinntekter og offentlig kjøp per passasjer i 2010, se figur 
S1.   
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Figur S1: Billettinntekter og offentlig kjøp per passasjer i 2010, 2010-kroner. Hurtigbåt 
er ikke med. Andre storbyfylker viser til Rogaland, Hordaland og Sør- Trøndelag (SSB, 
Ruter, TØI).  

 

Nasjonalt utgjør kollektivtransport 10 prosent av alle reiser, men det er store 
geografiske variasjoner. De største tettstedene (mer enn 100 000 innbyggere) har 
en høyere andel av reisene til fots og med kollektivtransport enn de mindre 
tettstedene. Andelen kollektivreiser og reiser til fots og med sykkel er klart høyere 
i de tettest bebygde områdene i tettstedene. Det er liten variasjon i kollektivbruken 
mellom små tettsteder med ulik tetthet. Det er først når tettstedene har over 50 000 
innbyggere at tett bebyggelse ser ut til å henge sammen med høyere kollektiv-
andeler (Engebretsen og Christiansen, 2011).  

 
Figur S2: Transportmiddelfordeling etter antall innbyggere i tettstedet der reisen starter. 
Prosent. RVU (2009).  
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Kostnadene for offentlig kjøp av rutegående kollektivtransport har økt med cirka 
54 prosent mellom 2005 og 2010. Samtidig har fylkeskommunenes disponible 
midler økt med cirka 30 prosent (oppgavekorrigert) i samme periode.  

I spredtbygde områder utgjør skolereisene hoveddelen av kollektivreisene. Og 
mens skoleskyssen finansieres av fylkeskommunene, blir beslutningene om 
skolelokalisering og sammenslåing tatt av kommunene.  

Ekspress-/langrutebussene har vært i kraftig vekst de siste 15 årene. Hoveddelen 
av denne veksten har funnet sted i perioden fra og med 1998 til og med 2007. De 
siste årene har det vært en nedgang i antall passasjerer på cirka 5 prosent 
(Aarhaug mfl. 2011).  

Det er stort behov for samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer/vegholderansvar 
for å løse kollektivtransporten på en tilfredsstillende måte. Blant annet vil den 
nasjonale reiseplanleggeren som er under utvikling, kreve en betydelig felles 
innsats for å få på plass både nasjonal rutedatabank og nasjonalt holdeplass-
register. Andre viktige tema for en samordnet innsats er bedre framkommelighet 
på stamruter for kollektivtransporten i byområder, utvikling av kollektivknute-
punkter, universell utforming av reisekjeder og bedre samordning av skoleskyss 
og helsereiser. I spredtbygde områder finnes det behov for utvikling av 
bestillingstrafikk. I distriktene er dessuten kostnadene knyttet til drift av hurtigbåt 
en særlig utfordring.  

Arealbruksutvikling og lokalisering av arbeidsplasser og publikumsrettet 
virksomhet er viktig for å kunne tilby et godt kollektivtilbud, hvor fleste mulig 
kan gå eller sykle til stoppestedet/knutepunktet. Både i byområder og i mer 
landlige strøk er en felles innsats nødvendig. 
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