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Sammendrag: 

Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000 
Effekter av informasjonstiltakene 

Informasjon er viktig 
Informasjon om kollektivtilbudet forenkler planleg-
gingen av en reise og er dermed med på å redusere en 
betydelig barriere mot å reise kollektivt.  

Vi vet at informasjon er viktig. Det eksisterer også 
mye kunnskap, tilegnet gjennom flere prosjekter, om 
god utforming og design av informasjon. Selv om det i 
dag satses mer på informasjon til trafikantene enn før, 
er det et stort potensial for ytterligere å intensivere og 
målrette trafikantinformasjon.  

Satsing på informasjon gjennom tiltakspakkene 

Gjennom tiltakspakkene i 11 byområder er det gjen-
nomført en rekke informasjons- og markedsførings-
tiltak, blant annet oppgradering av holdeplassinforma-
sjon, avisannonser, rutehefter til alle husstander, 
markedsføring gjennom lokalradio. I fem av tiltaks-
pakkene er det utviklet egne profilprogrammer. I tre av 
tiltakspakkene var systemer for sanntidsinformasjon 
med som en del av satsingen, to av disse er operative 
også i etterkant.  

De fleste bruker informasjon tilsendt i posten som 
informasjonskanal 

De fleste av passasjerene ble oppmerksomme på end-
ringene i tilbudet via rutehefte eller annen informasjon 
tilsendt i posten. Informasjon som sendes direkte til 
hver husstand er altså den viktigste kanalen. Oppslag 
på bussholdeplassen var også en viktig informasjons-
kanal, over en tredjedel svarer at de ble klar over 
endringene på denne måten.  

Venner og kjente er viktige formidlere av 
informasjon 

Venner og kjente er en like viktig informasjonskanal 
som annonser eller omtale i avis. Det tyder på at 
andres erfaring med kollektivtilbudet, som formidles 
uformelt gjennom venner og kjente, kan ha en vesent-
lig betydning for om en velger å ta i bruk et nytt tilbud 

eller ikke. Med andre ord: En av de beste markeds-
føringskanalene er fornøyde passasjerer!  

Ulike trafikantgrupper bruker ulike informasjons-
kanaler 

En multivariat analyse viser at ulike trafikantgrupper 
bruker ulike informasjonskanaler. Avisannonser eller 
omtale i lokalavis når først og fremst ut til dem som er 
eldre enn 25 år. Avisannonser har vært en viktig 
informasjonskanal for dem som reiser mer som følge 
av endringene i tilbudet enn før. Avisomtale legges 
merke til av menn, mens kvinner leser informasjon 
tilsendt i posten. Oppslag på bussholdeplassen ser ut til 
å egne seg bedre for å nå de yngre brukerne enn de 
som er eldre. Venner og kjente er en viktig informa-
sjonskanal for de yngre brukerne og for dem som går 
på skole eller er studenter. Rutehefter/informasjon i 
posten og informasjon gjennom venner og kjente er en 
viktig informasjonskanal for dem som har endret sin 
bruk av buss.  

Passasjerene i Kristiansand er mest fornøyd med 
endringene i ruteinformasjonen 

Det er stor geografisk variasjon i passasjerenes til-
fredshet med endringer av ruteinformasjonen som 
følge av tiltakspakkene. En multivariat analyse viser at 
passasjerene i Kristiansand, på Hundvåg, i Larvik og 
Ålesund er mest tilfreds med ruteinformasjonen etter 
endringene. Det er spesielt i Kristiansand at passa-
sjerene er tilfredse. 

De yngste er mer fornøyd med endringene i 
ruteinformasjonen enn de eldre 

Det er også forskjeller mellom trafikantgruppene. De 
eldste er minst fornøyd med forbedringene av rute-
informasjonen, de yngste er mest fornøyd. De yngste 
(under 18 år) er i utgangspunktet mer kritiske til 
kollektivtilbudet enn de som er over 18 år, men de har 
altså i større grad lagt merke til og er mer tilfreds med 
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endringene av tilbudet. Dette gjelder både med hensyn 
til ruteinformasjon og andre sider av tilbudet 

Ruteinformasjon har betydning for bruk av buss 

De som reiser kollektivt oftere etter endringene, mener 
at ruteinformasjonen er forbedret, mens de som reiser 
sjeldnere, mener at den er dårligere. Norheim og 
Kjørstad (2004) fant at forbedret ruteinformasjon har 
en positiv effekt på økt bruk av buss også sett i forhold 
til andre typer tiltak for å forbedre tilbudet. Rute-
informasjon har faktisk omtrent like stor effekt som 
reisetid og bytte. Dette understreker nok en gang at 
god informasjon er et viktig – og sannsynligvis 
undervurdert – tiltak for å få flere til å reise kollektivt.  

Trafikantene ønsker sanntidsinformasjon  

Systemer for sanntidsinformasjon var en del av 
tiltakspakkene i tre områder. I to av områdene er 
systemene operative også etter tiltakspakkeperioden 
(Tromsø og Kristiansand). Et stort flertall av passa-
sjerene er svært tilfreds med sanntidsinformasjonen. 
De mener at informasjonen er enkel å forstå, og at det 
er lett å lese på skjermene. Et stort flertall mener at det 
er nyttig med sanntidsinformasjon, at den bør være 
tilgjengelig på alle holdeplasser, at sanntid gjør det 
enklere å reise. 40 prosent mener sanntidsinformasjon 
vil føre til at de vil reise mer kollektivt. En kan ikke 
nødvendigvis ta passasjerenes svar på en slik hypo-
tetisk problemstilling for ”god fisk”, men svarene sier 
likevel noe om at det er mange som vektlegger sann-
tidsinformasjon høyt. Betalingsvilligheten sanntids-
informasjon er imidlertid ikke spesielt stor.  

 
 


