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Sjåføren er en helt essensiell del 
av kollektivtransporten

• Befolkningsvekst og planer om 
økt satsing på kollektivtransport 
gjør at behovet for sjåfører er 
økende framover

• Samtidig opplever bransjen 
allerede nå utfordringer knyttet 
til rekruttering

• Behov for kunnskapsgrunnlag



Kartlegge behovet for sjåførrekruttering til 
kollektivtrafikken på kort og mellomlang sikt

• Innhente informasjon fra busselskapene i Norge

• To runder med spørreskjema for å kartlegge

1. dagens sjåførstatus

2. bransjens erfaringer med sjåførrekruttering, utfordringer framover 
og forslag til tiltak

• Utarbeide en prognose for sjåførbehov framover

• Nasjonalt, og fordelt på region



Agenda for innlegget

1. Dagens bemanningssituasjon

2. Prognose på framtidig sjåførbehov

3. Hvordan ser bransjen på framtidens 
rekruttering? 



Dagens bemanningssituasjon



Bussjåføryrket domineres av eldre menn –
kraftig pensjonsavgang i vente
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Kjønn og aldersfordeling blant dagens bussjåfører 
Prosent av antall ansatte i selskapene som har svart. N=26 selskaper

Menn Kvinner

• Kun 7 % av de ansatte 
er kvinner

• To av tre sjåfører er 
over 50 år

• Kun 5 % av de ansatte 
er under 32 år

• Gjennomsnittsalderen 
er beregnet til å være 
52 år



Regionale forskjeller i alderssammensetning

• Noe høyere alder blant 
bussjåfører i region Sør 
og i Midt

• Noe lavere alder blant 
bussjåfører i region Øst 
og Vest

• Også noe lavere alder i 
de større selskapene 
sammenlignet med de 
mindre
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Aldersfordeling blant ansatte i selskapene som har svart på 
undersøkelsen, fordelt på region. 

Prosent av antall ansatte i selskapene som har svart

Under 47 år 47-61 år 62 år eller eldre



Deltid, sykefravær og turnover

• Om lag hver 4. sjåfør jobber deltid 
• Deltid er noe mer vanlig i de mindre selskapene enn i de store

• Sykefraværet er på om lag 9 prosent
• Stabilt over tid

• Om lag 12 prosent slutter i et selskap i løpet av et år: 
• Virksomhetsoverdragelse er en viktig årsak til å slutte i et konkret 

selskap

• Pensjonsavgang er en også en viktig årsak



Prognose for framtidig sjåførbehov



Framgangsmåte for å beregne framtidig sjåførbehov

• Prognose for framtidig 
sjåførbehov: 
• Naturlig avgang

• Befolkningsvekst

• Oppnåelse av nullvekstmålet 
for persontransport: 
«All vekst i persontransport i 
storbyene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og 
gange» 

• Man trenger mer enn en 
sjåfør for å fylle ett helt 
årsverk, 
pga. deltid, sykefravær mv. 

• I våre beregninger har vi 
beregnet behovet for framtidig 
årsverk

Vi får antall sjåfører ved å 
gange antall utførte årsverk 
med 1,2



Naturlig avgang gir i seg selv økt ansettelsesbehov
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Naturlig avgang

Som følge av naturlig 
avgang vil det i 2030 være 
behov for en økning på 
3 821 utførte årsverk 
bare for å opprettholde 
dagens bemanning

3 821



Befolkningsvekst gir økt etterspørsel etter 
kollektivtransport, og dermed behov for flere sjåfører

2015 2020 2025 2030
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Naturlig avgang

Videre er det behov for 
en vekst på ytterligere 
833 utførte årsverk 
pga. økt produksjon som 
følge av befolkningsvekst, 
i hovedsak knyttet til 
byområdene

3 821

833



Nullvekstmålet krever kraftig satsing på 
kollektivtransport i byområdene

«All vekst i personbiltrafikken i 
storbyområdene skal tas av 
kollektivtransport, sykkel og 
gange»
• Totalt må antall kollektivreiser vokse 

med 
54 % i de ni største byområdene 

• Men regionale forskjeller: 

Nullvekstmålet kan nås på flere måter:

• Scenario A: 
• Bare ved hjelp av pisk, dvs. restriktive 

biltiltak
• Kun tilbudsøkning når kapasiteten i  

kollektivtrafikken er helt sprengt 

• Scenario B: 
• Bare ved hjelp av positive virkemidler, 

dvs. frekvensøkning

• Scenario C: 
• Ved hjelp av samlet tiltakspakke: 

gulrot og pisk, samt arealpolitikk

Region Vekst nullvekst

Region Øst 51 %

Region Sør 94 %

Region Vest 64 %

Region Midt 50 %

Region Nord 24 %

Totalt 54 %



Nullvekstmålet krever kraftig satsing på 
kollektivtransport i byområdene –
og dermed økt sjåførbehov

2015 2020 2025 2030
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• Ved bruk av pisk (sc. A) 
har vi estimert et 
behov på 
ytterligere 2 231 
utførte årsverk

3 821

833

2 231



Nullvekstmålet krever kraftig satsing på 
kollektivtransport i byområdene –
og dermed økt sjåførbehov
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• Ved bruk av pisk (sc. A) 
har vi estimert et 
behov på 
ytterligere 2 231 
utførte årsverk

• Ved bruk av 
utelukkende positive 
kollektivtiltak (sc. B) er 
behovet 10 639 
utførte årsverk

3 821

833

10 639



Nullvekstmålet krever kraftig satsing på 
kollektivtransport i byområdene –
og dermed økt sjåførbehov
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• Ved bruk av pisk (sc. A) 
har vi estimert et 
behov på 
ytterligere 2 231 
utførte årsverk

• Ved bruk av 
utelukkende positive 
kollektivtiltak (sc. B) er 
behovet 10 639 
utførte årsverk

• Dersom man tar i bruk 
en samlet virkemiddel-
pakke (sc. C) er 
behovet 6 905 utførte 
årsverk

3 821

833

6 905



Det trengs omlag 11 600 nye årsverk fram mot 2030
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11 559



Det trengs omlag 14 000 nye sjåfører fram mot 2030
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Nullvekst sc B • Basert på dagens 
bemanningssituasjon er 
det behov for om lag 1,2 
ansatte for å dekke opp 
ett utført årsverk 

• Dvs. at det fram mot 
2030 vil være nødvendig 
å rekruttere 13 870 nye 
sjåfører 

11 559

11 559 utførte årsverk => 13 870 ansatte sjåfører 



Regionale forskjeller i bemanningsbehovet

• Det naturlige avgangsnivået 
variere på tvers av regionene

• Befolkningsveksten er ulik i 
de ulike regionene

• Nullvekstmålet innebærer 
ulike vekstrater på tvers av 
regionene

Økning i antall utførte årsverk i 2030, sammenlignet med dagens situasjon. 
Scenario C – samlet virkemiddelpakke



Selvkjørende busser

• Selvkjørende busser testes 
allerede ut i en rekke norske 
byer

• Først og fremst aktuelt for små 
matebusser, i alle fall foreløpig

• På kort sikt vil teknologien 
sannsynligvis få marginale 
konsekvenser for 
bemanningsbehovet



Behov for 14 000 nye sjåfører
Hvordan ser bransjen på framtidens 
rekruttering? 



Bransjen mangler søkere med språklig 
og med faglig kompetanse 
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De viktigste utfordringene med rekruttering de siste årene. 
Antall selskaper som har oppgitt ulike svaralternativene, blant de som har opplevd utfordringer. 

N = 13 selskaper

Mange søkere manglet tilstrekkelige norskunnskaper

Mangel på søkere med riktig fagkompetanse

Manglende interesse for utlyste stillinger (få eller ingen søkere)

Det er lite attraktivt å jobbe som bussjåfør i det området hvor vi opererer

Mangel på søkere med riktig sosial kompetanse

Søkerne har ønsket fulltidsstilling, mens vi kun har tilbudt deltidsstillinger



Bransjen forventer mangel på sjåfører framover
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Forventede utfordringene med rekruttering framover. 
Antall selskaper som har oppgitt ulike svaralternativene. N = 23 selskaper

Etterspørselen etter bussjåfører kommer til å være større enn tilbudet

Mangel på søkere med tilstrekkelige språkkunnskaper

Mangel på søkere med riktig faglig kompetanse

Mangel på søkere med riktig sosial kompetanse

Mangel på søkere med tilstrekkelig lokalkunnskap



Erfarne bussjåfører er den mest vanlige 
rekrutteringskilden

• 3 av 4 selskaper rekrutterer 
erfarne bussjåfører fra andre 
selskaper og fra andre bransjer

• Kun 2 av 10 rekrutterer 
nyutdannede4 
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Arbeidstiltak/omskolering

Fra annet yrke

Fra annet sjåføryrke

Erfarne bussjåfører fra andre selskaper

Typiske rekrutteringskilder i dag (flere svar mulig). 
Prosent av selskapene som har svart på spørsmålet. N = 27 selskaper



Selskapene vil helst fortsette å 
rekruttere erfarne bussjåfører
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Erfarne bussjåfører fra andre selskaper

Fra annet sjåføryrke

Nyutdannede/lærlinger

Fra annet yrke

Arbeidstiltak/omskolering

Fra utenlandsk rekrutteringsbyrå

Rekrutteringskilder selskapene planlegger å bruke framover. 
Prosent av selskapene som har svart . N=24 selskaper

Foretrekker



Men de innser at de også må rekruttere 
blant nyutdannede og lærlinger
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Erfarne bussjåfører fra andre selskaper

Fra annet sjåføryrke

Nyutdannede/lærlinger

Fra annet yrke

Arbeidstiltak/omskolering

Fra utenlandsk rekrutteringsbyrå

Rekrutteringskilder selskapene planlegger å bruke, og foretrekker. 
Prosent av selskapene som har svart . N=24 selskaper

Planlegger å bruke Foretrekker



Selskapene ser etter pålitelige sjåfører 
som er serviceinnstilte og med gode føreregenskaper
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Pålitelighet, dvs at søkeren er ansvarsfull

Gode føreregenskaper

Serviceinnstilling

Tilstrekkelige norskkunnskaper

Fleksibilitet i forhold til arbeidstid

Evne til å håndtere stress

Positiv innstilling i hverdagen

Nøyaktighet

Evne til å skape gode kunderelasjoner

Har fagbrev

Fleksibilitet i forhold til arbeidsmengde

Lang erfaring som bussjåfør

Lokalkunnskap

De viktigste egenskapene ved søkere. N=24 selskaper. Antall svar. 



Selskapene mener det er viktig å iverksette tiltak for å få 
flere unge til å velge å utdanne seg til bussjåfører
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Iverksette tiltak for å få flere unge til å velge bussjåførutdanning

Iverksette tiltak for å styrke omdømme og status for bussjåføryrket

Styrke lærlingeordningen

Opprette låne- og finansieringsordninger for å ta bussertifikat og/eller fagbrev i voksen
alder

Antall skoleplasser må økes slik at flere kan ta fagutdanning

Kunne tilby flere heltidsstillinger

Bedre opplæringstilbud for de som ikke kan norsk

Iverksette flere rekrutteringstiltak lokalt (f.eks  ikontakt med lokale NAV-kontorer)

Mer bransjerelatert fagstoff i grunnutdanningen

Bedre lønnsvilkår (lønn, lengre ferie, tidligere/bedre pensjon)

Forbedre arbeidsvilkårene til sjåførene (fysiske forhold på arbeidsplassen)

Regelverket må endres slik at det blir lettere å ansette sjåfører fra utlandet

Viktigste tiltak for å sikre tilgang på bussjåfører de nærmeste fem årene. Antall svar. N=23 selskaper



Oppsummering av hovedfunn

• Bussjåføryrket domineres av eldre menn, dvs. at det er en 
kraftig pensjonsavgang i vente

• Bare for å opprettholde dagens produksjon er det behov for 3 821 nye årsverk 
fram mot 2030

• Befolkningsvekst og oppnåelse av nullvekstmålet i persontrafikken krever økt 
satsing på kollektivtransport, særlig i byområdene

• Å nå nullvekstmålet ved hjelp av en samlet virkemiddelpakke krever ytterligere 
7 738 nye årsverk

• Det er behov for 1,2 sjåfører for å utføre 1 årsverk –
Fram mot 2030 må det derfor ansettes om lag 14 000 nye sjåfører

• Bransjen foretrekker å rekruttere erfarne sjåfører, men ser behov for økt 
satsing for å få flere unge til å bli bussjåfører, samt ordninger for å få flere til å 
ta bussertifikat i voksen alder


