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Forord 

På oppdrag fra Finnmark fylkeskommune har Urbanet Analyse oppdatert strategien for 

utvikling av kollektivtilbudet i Finnmark fra 2013. Vi har sett på utvikling i befolkning, 

reisevaner og reisebehov. Videre har vi vurdert hvordan kollektivtilbudet i Finnmark samsvarer 

med reisevanene og transportbehovet i fylket. Det pekes også på forhold som kan skape større 

samsvar mellom reisebehov og kollektivtilbudet. I tillegg til alle kommuner i Finnmark er 

relevante kommune i Troms tatt med i analysene for å vurdere om det er reisestrømmer som 

på en bedre måte kan betjenes med kollektivtransport på tvers av dagens fylkesgrense. 

Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse i løpet av våren og høsten 2019. Prosjektleder 

fra Urbanet har vært Katrine N. Kjørstad. Hun har utarbeidet rapporten i samarbeid med 

Ingunn O. Ellis. Johannes Raustøl har kjørt RTM-modellen. Maria Amundsen og Gunnar 

Berglund (Asplan Viak) har utarbeidet kartillustrasjoner. Ingunn Opheim Ellis har kvalitetssikret 

prosjektet. 
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Sammendrag 

Finnmark fylkeskommune er i gang med planlegging av fylkets andregenerasjonsanbud for 

kollektivtransporten i fylket. I den forbindelse ønsket de en utredning som gir et oppdatert 

bilde av kollektivtilbudet og bruken av det, etter mal fra «Strategi for utvikling av 

kollektivtransporten i Finnmark» fra 2013.  

For å tegne et bilde av reisebehov og reisestrømmer er det benyttet data om 

bosettingsmønster, befolkningsutvikling og pendlerstatistikk fra Statistisk sentralbyrå, om 

reisestrømmer i dag og i framtiden fra den regionale transportmodellen (RTM), samt 

datagrunnlag om påstigninger i kollektivtransporten fra StatusQ. 

Lav forventet befolkningsvekst og fortsatt sentralisering 

Fra 2012 til 2018 økte Finnmarks befolkning med 3 prosent, noe som gir en lavere 

befolkningsvekst enn landet som helhet, som har hatt en befolkningsøkning på 6 prosent i 

samme periode. Fram mot 2030 er befolkningen forventet å vokse med ytterligere 1 prosent i 

Finnmark.  

Drøyt ¾ deler av befolkningen bor i dag i byer og tettsteder. Det har vært en økende 

sentralisering fra 2012 til i dag, og det er forventet en ytterligere sentralisering framover.  

Nesten hele befolkningsveksten fra 2012 til 2018 har kommet i de tre største bykommunene, 

og den største veksten framover er også forventet å komme her. Befolkningsprognosene viser 

også en forventet nedgang i flere kommuner, først og fremst i de minste kommunene i vest.  

Finnmark er et stort fylke i areal, og i snitt bor det 2 personer per kvadratkilometer. Til tross 

for at majoriteten av befolkningen bor i tettbygde områder, er byene og tettstedene spredt 

over et stort areal, noe som gir store avstander mellom kommunesentrene og tettstedene. 

Dette har betydning for reisestrømmene og for hvordan man kan tilrettelegge et best mulig 

kollektivilbud i fylket.  

Majoriteten av reisene er lokale reiser innad i egen kommune 

Hvor de store reisestrømmene går legger føringer på hvor det også kan være et 

markedsgrunnlag for kollektivtransport.  

Hele 97 prosent av reisene i Finnmark er lokale, og starter og ender i samme kommune. Dette 

skyldes at de aller fleste reiser som foretas er lokale daglige reiser, og at avstanden mellom 

kommunene og tettstedene er relativt stor. Der det bor flest foretas det naturlig nok også flest 

reiser. Bosatte i Alta står for nesten 30 prosent av reisene som foretas i Finnmark. Dette er 

dobbelt så mange reiser som i Hammerfest og Sør-Varanger. Befolkningen i disse tre 

kommunene står for nesten 60 prosent av alle reisene i Finnmark.  
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De største regionale reisestrømmene går mellom de største bykommunene  

Av reisene som gjennomføres mellom de ulike kommunene går de største reisestrømmene 

mellom de største bykommunene eller til nærmeste nabokommune. Den største 

reisestrømmen er mellom Hammerfest og Alta. I tillegg er det noen reiser som går mellom Alta 

og Kvænangen og Nordreisa i Troms.  

 

Figur S1: De største reisestrømmene mellom kommuner i Finnmark. Datakilde RTM region Nord 2018. 

Endringen i reiseomfang fremover kommer først og fremst i Alta og Hammerfest 

Reiseomfanget forventes å øke med nesten 5000 daglige reiser fram mot 2030. Endringen i 

reiseomfang slår først og fremst ut på interne reiser innen hver av kommunene, og først og 

fremst i Hammerfest og i Alta, der også befolkningen vil øke mest fremover. Mellom 

kommunene er endringen i antall reiser relativt liten. 

Kollektivrutene i byområdene står for ¾ deler av de ordinære kollektivreisene 

Kollektivtransporten tar en marginal andel av transportstrømmene i Finnmark, med en 

kollektivandel på 3 prosent om vi inkluderer skolereiser og på 1 prosent om vi ser bort fra 

skolereiser. Skolereiser utgjør om lag halvparten av alle kollektivreisene. I følge data fra SSB 

utføres det ca. 1,9 millioner kollektivreiser i Finnmark i 2018, en oppgang på om lag 5 prosent 

siden 2015. Det er de ordinære reisene som øker, mens antall skolereiser er redusert i 

perioden. 
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Dagens kollektivtilbud i Finnmark består i hovedsak av buss- og båttransport. Totalt var det 

nesten 950.000 påstigninger med ordinære billettslag på kollektivtransporten i Finnmark i 

2018. Av disse utgjorde buss 84 prosent.  

Det kjøres bybuss i Kirkenes, Hammerfest, Alta, Honningsvåg, Vadsø og Vardø, og i tillegg har 

noen av byene et lokalt tilbud til tettsteder i omegn, samt flybusstilbud. Bussrutene i 

byområdene står for rundt 75 prosent av de ordinære kollektivreisene. Det er flest ordinære 

påstigninger i Hammerfest; dette utgjør 38 prosent av alle reiser med bybusser og lokale 

bussruter i Finnmark. Deretter følger Alta med 27 prosent, og Kirkenes med 17 prosent.  

Langdistansetilbudet i Finnmark består av regionale ruter og ekspressbusser som ivaretar de 

lange reisene og knytter byene og tettstedene sammen. Av langrutene er det rute 064 Vardø – 

Vadsø – Varangerbotn/Tana bru - Kirkenes som har flest passasjerer med 1/3 del av alle 

påstigninger på langruter.  

I tillegg til det ordinære busstilbudet og skolerutene har Finnmark et anropsstyrt tilbud, Flexx. 

Det kjøres Flexxtilbud på 29 strekninger der det tidligere kjørte faste bussruter og hvor 

belegget var lavt og markedsgrunnlaget lite. I 2018 ble det totalt gjennomført 11 458 reiser 

med Flexxtilbudet i Finnmark, hvor Flexx-ruten i Vadsø sto for 39 prosent.  

Hurtigbåtene frakter passasjerer til/fra «vegløse samfunn», og 5 av de 8 rutene er bilførende. 

Hurtigbåtene hadde til sammen drøyt 83.000  påstigninger med ordinære billetter i 2018. De 

to største rutene er 330 VarangerXpressen og 380 SørøysundXpressen, med til sammen nesten 

30 prosent av alle påstigninger.  

Det er 6 ferjesamband som knytter vegsystemet sammen i de vestre delene av Finnmark. 

Disse fraktet nesten 138.000 ordinære reisende i 2018. Det største ferjesambandet målt i 

antall påstigende med ordinære billetter er 500 Hasvik – Øksfjord, med ca 38.000 påstigende i 

2018, dvs. 28 prosent av alle påstigninger på ferjene. 

Det er krevende og dyrt å gi et fast kollektivtilbud i Finnmark 

I Finnmark reiser i gjennomsnitt hver person kollektivt 26 ganger i året. Dette er vesentlig 

lavere enn gjennomsnittet for Norge som er på 74 kollektivreiser per person, men er på 

omtrent samme nivå som i Hedmark, Østfold, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. 

De som reiser kollektivt i Finnmark reiser relativt langt. I gjennomsnitt er en bussreise på 19 

km. Samtidig tilbys det mange busskilometer for å hente passasjerene. Dette gir seg utslag i at 

kapasitetsutnyttelsen (gjennomsnittlig belegg i bussene) kun er på ca. 20 prosent. Finnmark er 

også det fylket som bruker mest penger per innbygger på busstransport, med ca. 1 800 kroner 

per innbygger. Samtidig har kostnadene per innbygger til drift av kollektivtransporten økt siden 

2015.  

Kostnadene ved å frakte passasjerene varierer etter transportform. Per reise er netto 

driftsutgifter til båtreiser høyest, og er hele 13 ganger høyere enn utgiftene til en bussreise. 

Dette skyldes både at båtreisene er lengre, samt at produksjonen er dyrere per kilometer, og 
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innebærer at kostnadene per innbygger til drift av den samlede kollektivtransporten i 

Finnmark er på hele 4.807 kroner per innbygger. En økning på 39 prosent fra 2015.  

God tilgjengelighet til kollektivtilbudet i byene i Finmark 

For å se om bussrutene er hensiktsmessig anlagt i forhold til bosettingsmøsteret har vi gjort 

tilgjengelighetsanalyser i fem byer i Finnmark: Alta, Hammerfest, Kirkenes, Honningsvåg, 

Vadsø og Vardø. Analysene viser at størstedelen av befolkningen i disse byene bor i rimelig 

avstand til et kollektivtilbud, jf. tabell S1. Kartet under viser influensområdet til det lokale 

kollektivtilbudet i Alta, som dekker 76 prosent av befolkningen. I Alta og Hammerfest har 

bussene 15 minutters frekvens i rushtiden, halvtime ellers på dagtid og timesavganger på 

kveldstid. I Kirkenes er frekvensen noe lavere og i Honningsvåg, Vardø og Vadsø er antall 

avganger vesentlig lavere og tilpasset tidspunkt for reisebehov. 

Tabell S1: Antall og andel av befolkningen som bor innenfor 500 meter fra en kollektivholdeplass 

By Antall personer Andel av befolkningen  

i kommunen 

Alta 15 644 76 % 

Hammerfest 10 462 100 % 

Kirkenes 7 497 74 % 

Honningsvåg 2 882 90 % 

Vadsø 5 203 88 % 

Vardø 1 681 81 % 

 

  
Figur S2: Influensområdet til lokale ruter i Alta, 140 Bybuss, samt lokalrutene 141,142,143,144.Tilgang til 
holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 meter i luftlinje.  
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Omfattende arbeid  med å markedstilpasse kollektivtilbudet siden 2012 

Finnmark er et stort fylke, og selv om en relativt stor andel av befolkingen bor i byer og 

tettsteder er markedsgrunnlaget for kollektivtransport begrenset. Kollektivtransport står for 3 

prosent av de daglige reisene, og skolereiser utgjør om lag halvparten av alle kollektivreiser. 

Det å utforme et kollektivtilbud som er konkurransedyktig mot bil i et slikt område er 

utfordrende. Kollektivtransportens hovedrolle i Finnmark er dermed først og fremst å gi et 

godt transportalternativ til de som ikke har, kan, eller ønsker å kjøre bil, dvs. å sørge for 

tilgjengelighet.  

Siden forrige strategiplan for utvikling av tilbudet ble utarbeidet i 2013 har fylkeskommunen 

jobbet med å markedstilpasse tilbudet. De har blant annet: 

• konsentrert innsatsen inn mot de største reisestrømmene, dvs. i de største byene og på 

noen strekninger mellom de største byene.  

• opprettet en hurtigbåtrute mellom Hammerfest og Alta (330 VargsundXpressen). Dette er 

den ekspressbåtruten som frakter flest passasjerer, med 26 prosent av alle ordinære reiser 

med hurtigbåt.  

• lagt om flere ruter der markedsgrunnlaget er lavt til bestillingsruter, såkalt Flexxruter. I dag 

har Finnmark 29 slike Flexxruter. 

• innført stive rutetider og høyere frekvens på flere av bybussene, blant annet på bybussene 

i Alta, Hammerfest  og Kirkenes.  

• gjennomført effektiviseringstiltak med hensyn til traseer flere steder, spesielt i 

Hammerfest. Bybussen som tidligere gikk mellom Forsøl og Strømsnes via Storvannet, er 

nå inndelt i flere ruter som rendyrker markedet på en bedre måte.  

Anbefaling om videreutvikling av tilbudet  

Grepene som er gjennomført er gode grep for å tilby et mest mulig markedsorientert 

kollektivtilbud innenfor den kostnadsrammen man har til rådighet. Vår anbefaling er å 

fortsette dette arbeidet, gjennom blant annet å: 

• Ha ytterligere fokus på markedstilpasning for å dempe kostnadsveksten, ved å innføre 

flere Flexxruter der hvor markedsgrunnlaget er lite, samt å vurdere muligheter for 

bestillingsruter også for båttrafikken. Vi ser også at det kan være et potensial for et 

båttilbud mellom Vadsø og Kirkenes som bør utredes nærmere. 

• Fortsette arbeidet med å forenkle rutetilbudet gjennom faste avgangstider, faste traseer 

og optimal holdeplassavstand. Tilgjengelighetsanalysene avdekket at et stort flertall av 

befolkningen i byene i Finnmark bor innen rimelig avstand fra en kollektivholdeplass, og at 

det er overlapp mellom holdeplassene. Dette er en indikasjon på at noen holdeplasser kan 

ligge for tett. Å redusere antall holdeplasser kan øke hastigheten på bussen, og dermed 

gjøre det mer attraktivt å benytte.  

• Se arealplanlegging og kollektivtilbudet i sammenheng. Skolereiser utgjør en stor andel av 

kollektivreisene i Finnmark, og lokalisering av skolene har dermed stor betydning for 
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kollektivtransporten. Dette gjelder også for lokalisering av andre besøksintensive 

målpunkt. 

• For å få god reisestatistikk slik at man kan følge markedsutviklingen, anbefaler vi at det 

gjennom kontraktene kreves at transportørene sikrer at påstigende validerer billetten 

uavhengig av billettslag. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunnen og hensikten med prosjektet 

Kollektivtrafikken i Finnmark administreres av fylkeskommunen og driftes under varemerket 

Snelandia. Tilbudet omfatter buss-, hurtigbåt-, ferje- og flexxruter, samt drosjer. 98 prosent av 

all ruteproduksjon i Finnmark er anbudsutsatt (hovedsakelig nettoavtaler). Kontraktene ble 

stort sett satt i drift 1.1.2016. 

I forkant av anbudsrunden fikk fylkeskommunen i 2013 gjennomført en utredning i form av en 

reisevaneundersøkelse/strategi for kollektivtransporten i fylket, dokumentert i UA-rapport 

38/2013: Strategi for utvikling av kollektivtransporten i Finnmark og i arbeidsnotatet Forslag til 

rutestruktur for hurtigbåt i Finnmark, datert 4.april 2013. Formålet var å avdekke om 

kollektivtilbudet var hensiktsmessig tilrettelagt, og om det var områder uten et kollektivtilbud i 

dag hvor det ville ha vært lønnsomt/fornuftig å opprette et tilbud. Dette førte til et nytt 

kollektivtilbud der det er gjort grep som blant annet å legge om ruter med lavt trafikkgrunnlag 

til bestillingsruter, effektivisere ruter med hensyn til rutetrase og frekvens, og konsentrere mer 

av innsatsen inn mot de største reisestrømmene og der det er flest reiser – som i hovedsak er i 

og mellom de tre byene Hammerfest, Alta og Kirkenes.  

Nå er fylkeskommunen i gang med planlegging av fylkets andregenerasjonsanbud. Finnmark 

fylkeskommune ønsker derfor en utredning etter samme mal som kollektivstrategien som ble 

utformet i 2013, med oppdatert informasjon om bosetting, reisemønster og rutetilbud. I tillegg 

skal det ses på eventuelle synergier og muligheter for rutedrift i «grenselandet» mellom Troms 

og Finnmark som skapes av den vedtatte regionsammenslåingen. 

I dette prosjektet har vi fokusert på kartlegginger som oppdaterer data fra utredningen fra 

2013, og vi har også inkludert data om reiser og reisestrømmer til/fra grenseområdene mot 

Troms og til Tromsø. I tillegg har vi gitt en beskrivelse av befolkningens syn på kollektivtilbudet, 

basert på en markedsundersøkelse som ble gjennomført høsten 2017, i forbindelse med 

prosjektet om Evaluering av måloppnåelse i anskaffede kollektivkontrakter i Finnmark (Resell 

mfl. 2017).  

Deloppgavene i prosjektet har bestått av:  

• Kartlegging av dages befolkningsstruktur og forventet befolkningsutvikling (kapittel 2) 

• Kartlegging av dagens og framtidige reisestrømmer i fylket samt til/fra grenseområdene 

mot Troms og til Tromsø (kapittel 3) 

• Kartlegging av arbeids- og skolereiser (kapittel 4)  

• Kartlegging av dagens kollektivtilbud, og hvordan dette benyttes (kapittel 5)  

• Tilgjengelighetsanalyser av enkelte av byene i Finnmark (kapittel 6)  

• Anbefalinger om videre utvikling av kollektivtilbudet i Finnmark (kapittel 7)  
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1.2 Metode og datagrunnlag 

I prosjektet har vi benyttet befolkningsdata om bosettingsmønster, befolkningsutvikling og 

pendlerstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Vi har også benyttet data fra SSBs kollektivstatistikk. 

Videre har vi benyttet datagrunnlag fra den regionale transportmodellen (RTM) om 

transportstrømmer i dag og i fremtiden, samt datagrunnlag om påstigninger i 

kollektivtransporten fra StatusQ. RTM-modellen som er benyttet er den siste tilgjengelige 

modellen for region Nord (RTM region Nord 2018). Det er gjennomført analyser av dagens 

situasjon (2018) samt for et fremtidig scenario i 2030. Med utgangspunkt i disse dataene har vi 

fått en god oversikt over de største transportstrømmene i fylket og hvordan de vil utvikle seg. 

For å studere kollektivtilbudet i et utvalg byområder nærmere, har vi også gjort 

tilgjengelighetsanalyser i GIS. I disse analysene har vi sett på influensområdet til dagens 

kollektivtilbud, og på hvordan dette samsvarer med befolkningsstrukturen i de største byene i 

Finnmark. Influensområdet til bybussene viser hvilke områder som dekkes opp og hvilke som 

ikke dekkes opp av dagens tilbud, samt hvor stor andel av befolkningen som har tilgang til 

kollektivtilbudet innen en rimelig gangavstand. Analysen synliggjør dermed om dagens 

kollektivtilbud er hensiktsmessig anlagt, og om det bør gjøres endringer i kollektivnettet. 

Det er knyttet usikkerhet til alle datakilder. For RTM er det en usikkerhet med hensyn til om 

modellen er oppdatert nok. Det kan for eksempel være buss- eller båtlinjer som ikke er kodet 

inn i modellen. For andre statistikkilder kan usikkerheten være knyttet til kildene; for eksempel 

er pendlerstatistikken hentet fra arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret, som igjen bygger på 

personenes egne innrapporteringer. Kollektivstatistikken i StatusQ bygger på registrering av 

passasjer ved ombordstigning, og der ligger det en stor feilkilde i registreringen av 

skolereisene. 

Til tross for mulig usikkerhet ved dataene, vil det å benytte flere datakilder gi en større 

treffsikkerhet ved at vi kontrollerer dem mot hverandre og søker å finne svar på eventuelle 

avvik. For å kunne si noe om det totale reiseomfanget og reisemønsteret er RTM den eneste 

datakilden. Det er også eneste datakilde for prognoser frem i tid gitt transportsystemet, 

befolkningsstruktur, arbeidsplasslokalisering, arealbruk mv. RTM gir dermed et godt grunnlag 

for å gi en oversikt over de største transportstrømmene i Finnmark. 
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2 Befolkningsstruktur og utvikling 

2.1 Bosettingsstruktur 

Relativ lav befolkningsvekst i fylket 

Etter en nedgang i folketallet i Finnmark i perioden 1995 - 2007 økte folketallet igjen, og i 

perioden 2012 - 2018 økte Finnmarks befolkning med 3 prosent. Befolkningsveksten i 

Finnmark er lavere enn for landet som helhet, som har hatt en befolkningsøkning på 6 prosent 

i samme periode. Samtidig har befolkningsøkningen vært større i Finnmark enn i fylker som 

Oppland, Hedmark og Nordland. 

Sentraliseringen fortsetter 

Befolkningen i Finnmark bor relativt tett i kommunesentrene og tettstedene. Drøyt ¾ deler av 

befolkningen er ifølge SSBs definisjon1 bosatt i byer og tettsteder i 2018. Dette utgjør nesten 

60.000 personer av den totale befolkningen på ca. 76 000 personer (SSB 2018 Tabell 05212). 

Denne andelen har økt noe siden 2012 (fra 75 til 78 prosent). Dette gjør at Finnmark ikke er 

blant de mest spredtbygde fylkene i Norge. Hele ni fylker har en større andel bosatt utenfor 

tettbygde strøk enn det Finnmark har. Tabell 2.1 viser at andelen som bor i tettbygde strøk i 

Finnmark er omtrent som gjennomsnittet i Norge.  

Finnmark er imidlertid et stort fylke i areal, og i snitt bor det 2 personer per kvadratkilometer. 

Dette viser at til tross for at hele 78 prosent av befolkningen bor i tettbygde områder, så er 

disse byene og tettstedene spredt over et stort areal, noe som gir store avstander mellom 

kommunesentrene og tettstedene. Til sammenlikning er Hedmark det mest spredt befolkede 

fylket i Norge. Her bor 58 prosent i tettbygde områder og det bor 7 personer per 

kvadratkilometer.  

Det har vært en sentralisering i Finnmark i perioden 2012-2018 som er på nivå med snittet for 

Norge. I Finnmark har den vært spesielt stor i Kvalsund som har hatt en økning på 30 

prosentpoeng og gått fra at ingen bodde i tettsted til at rundt 300 personer bor i tettsteder i 

kommunen (jf. Tabell 2.2). Hammerfest har hatt en økning på 7 prosentpoeng fra 89 til 96 

prosent, det vil si at nesten hele befolkningen bor i tettsteder i kommunen. Fra 1.1.2020 slås 

Kvalsund og Hammerfest sammen til en kommune, noe som vil redusere andelen av 

befolkningen i den  nye kommunen som bor i tettbygd strøk til ca 90 prosent. 

                                                           
1 En hussamling registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca 60-70 boliger). 
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. 
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Tabell 2.1: Andel bosatt i tettsted i norske fylker 2018, fylkenes utstrekning (areal) i 2018 samt endringer 
fra 2012. (Datakilde: SSB tabell 05212) 

  Andel 

bosatt i 

tettsted 

 Areal (km²)   Folke 

mengde   

Befolkning 

per km2 

Endring i 

bosatte per 

km2 fra 

2012-2018 

Endring i andel 

bosatt i 

tettsted fra 

2012 til 2018  

Prosentpoeng 

Oslo 99 % 454 673 469 1483 133 - 

Akershus 90 % 4 918 614 026 125 12 - 

Vestfold 86 % 2 225 249 058 112 6 2 

Østfold 86 % 4 187 295 420 71 4 2 

Rogaland 88 % 9 377 473 526 50 3 2 

Hordaland 83 % 15 437 522 539 34 2 4 

Vest-Agder 82 % 7 279 186 532 26 2 2 

Buskerud 81 % 14 912 281 769 19 1 1 

Møre og 

Romsdal 

72 % 15 101 266 856 18 1 3 

Aust-Agder 74 % 9 155 117 222 13 1 4 

Telemark 77 % 15 298 173 391 11 - 1 

Trøndelag 75 % 41 266 458 744 11 1 2 

Oppland 59 % 25 192 189 870 8 - 2 

Hedmark 58 % 27 398 196 966 7 - 2 

Troms  71 % 25 877 166 499 6 - 4 

Nordland 71 % 38 478 243 335 6 - 2 

Sogn og 

Fjordane 

62 % 18 622 110 230 6 - 5 

Finnmark  78 % 48 631 76 167 2 - 3 

Landsbasis 82 % 323 808 5 295 619 16 1 3 

 

Befolkningsveksten har kommet i de tre største bykommunene 

98 prosent av befolkningsøkningen i perioden mellom 2012 og 2018 har kommet i de tre 

største bykommunene, og mest i Alta og Hammerfest som hadde en økning på hhv. nesten 

1400 og ca. 600 innbyggere (jf. tabell 2.2). Gamvik som har den største prosentvise 

befolkningsøkningen på 14 prosent (142 personer), har kun 2 prosent av den totale 

befolkningen i Finnmark.  Loppa har den største prosentvise befolkningsnedgangen med -13 

prosent. Der er innbyggertallet redusert med 140 personer i perioden 2012 til 2018, og 

kommunen har per i dag under 1000 innbyggere. Det har også Berlevåg og Nesseby.  
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Tabell 2.2: Befolkning bosatt i tettbygd eller spredtbygde strøk i 2018 samt endringer mellom 2012 og 
2018 (Datakilde: SSB tabell 05212)  

Kommune Tett-
bygd 
strøk 

Spredt-
bygd 
strøk 

Sum 
bosatte 

Andel 
bosatt i 
tett- 
bygde 
strøk 

Endring i 
andel 
bosatt i 
tettbygd 
strøk 
prosent-
poeng 

Endring i 
befolkning 
% 

Endring i 
befolkning 
antall 

2012 Alta 16 876 3 691 20 567 82 % 3 
7 
1 
0 
0 
1 
4 
5 
0 
-1 
1 
1 
-1 
-1 
30 
2 
3 
0 
6 
3 

7 % 1 329 

2004 Hammerfest *) 10 089 379 10 468 96 % 7 6 % 565 

2030 Sør-Varanger 8 050 2 077 10 127 79 % 1 3 % 296 

2003 Vadsø 5 521 495 6 016 92 % - -1 % -91 

2020 Porsanger 2 259 1 695 3 954 57 % - 0 % 11 

2019 Nordkapp 2 885 341 3 226 89 % 1 0 % 4 

2011 Kautokeino 1 475 1 457 2 932 50 % 4 0 % 7 

2025 Tana 734 2 174 2 908 25 % 5 1 % 19 

2021 Karasjok 1 856 842 2 698 69 % - -2 % -59 

2028 Båtsfjord 2 209 27 2 236 99 % -1 7 % 153 

2002 Vardø 2 079 14 2 093 99 % 1 -1 % -24 

2022 Lebesby 948 399 1 347 70 % 1 0 % -4 

2018 Måsøy 993 226 1 219 81 % -1 -2 % -22 

2023 Gamvik 792 346 1 138 70 % -1 14 % 142 

2017 Kvalsund *) 306 719 1 025 30 % 30 2 % 18 

2015 Hasvik 700 319 1 019 69 % 2 3 % 26 

2024 Berlevåg 937 38 975 96 % 3 -4 % -39 

2027 Nesseby 0 943 943 0 % - 5 % 46 

2014 Loppa 489 448 937 52 % 6 -13 % -140 

Finnmark 59 198 16 630 75 828 78 % 3 3 % 2 237 

*) Hammerfest og Kvalsund slås sammen til en kommune 1.1.2020 

Halvparten av befolkningen bor i de tre største byene  

Alta er den største bykommunen i Finnmark. Her bor det drøyt 20.000 innbygger, hvor 16.900 

bor i et tettsted. Det bor dobbelt så mange i Alta som i Hammerfest og i Sør-Varanger 

(Kirkenes), men en større del av befolkningen i Hammerfest bor i tettstedet, 96 prosent. Til 

sammen bor over halvparten av befolkingen i disse tre bykommunene.  

Arealene utenfor byene og tettstedene i Finnmark er stort, og det er lange avstander mellom 

kommunesentrene og tettstedene i fylket. Flere av kommunene har en lang kystlinje, og består 

av øyer og fjorder uten tilknytning til veg. Figur 2.1 viser befolkningskonsentrasjonene i 

Finnmark (befolkning per 25 km2) og synliggjør at store deler av fylket ikke er befolket. 

Vi finner den høyeste befolkningstettheten i kommunene Båtsfjord og Vardø. I disse to 

kommunene er omtrent hele befolkningen bosatt i tettsteder. Befolkningen bor mest spredt i 

Nesseby kommune, som ikke har noe definert tettsted. I Kvalsund og Tana bor 70-80 prosent 

av befolkningen utenfor tettsteder. I alle andre kommuner i Finnmark bor over halvparten av 

befolkningen i byer og tettsteder. I bykommunene Hammerfest, Alta og Sør-Varanger 

(Kirkenes) bor hhv 96, 82 og 79 prosent i tettstedet. Det er noen få kommuner som er blitt mer 

spredt siden 2012. Båtsfjord, Gamvik og Måløy har få innbyggere, så en endring i antall bosatte 

vil kunne gi store endringer på bosettingsstrukturen. 
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Figur 2.1: Befolkningstetthet i Finnmark 2018 (befolkning per 25 km), basert på data fra SSB 

 

2.2 Befolkningsprognoser 

Ifølge befolkningsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå vil befolkningen i Finnmark være på 

76.736 personer i 2030 og på 77.813 personer i 2040 (tabell 2.3). Dvs. at folketallet er 

forventet å øke med 569 personer, eller 1 prosent, fra i dag (2018) til 2030, og med ytterligere 

1 077 personer til 2040.  

Størst fremtidig vekst i Hammerfest og Alta 

Framover er det forventet størst relativ vekst i kommunene Båtsfjord og Gamvik, med hhv. 11 

prosent og 10 prosent vekst fram til 2030. Men fordi dette er relativt små kommuner er 

veksten i antall personer ikke mer enn på 129 personer i Gamvik og 215 personer i Båtsfjord. 

Måler vi i antall personer er den største veksten forventet å komme i de største kommunene. I 

Hammerfest er det forventet 1 282 flere personer i 2030 enn i 2018, og i Alta er det forventet 

944 flere personer i 2030 enn i 2018.  
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Framskrivingen viser også en nedgang i befolkningen i flere kommuner. Dette er en 

konsekvens av en nedadgående trend med fraflytting, og gjelder særlig de minste kommunene 

i vest: Kvalsund og Loppa, samt Måsøy, Kautokeino, Porsanger og Karasjok.  

Tabell 2.3: Befolkning i 2018 og forventet befolkningsutvikling i 2030 og 2040.  
Kilde: SSB, hovedalternativet (MMMM)  

 Kommuner  Befolkning 
2018 

Forventet 
befolkning 

2030 

Forventet  
befolkning  

2040 

Vekst 2018 - 
2030 (%) 

Vekst 2018 - 
2040 (%) 

2012 Alta 20 635 21 917 22 948 6 % 11 % 

2004 Hammerfest *) 10 533 11 477 12 467 9 % 18 % 

2030 Sør-Varanger 10171 10154 10326 0 % 2 % 

2003 Vadsø 6 033 5 845 5 810 -3 % -4 % 

2020 Porsanger  3 964 3 618 3 319 -9 % -16 % 

2019 Nordkapp 3 239 3 154 3 072 -3 % -5 % 

2011 Kautokeino 2 946 2 661 2 401 -10 % -18 % 

2025 Deatnu - Tana 2922 2735 2599 -6 % -11 % 

2021 Karasjok 2 701 2 449 2 240 -9 % -17 % 

2028 Båtsfjord 2263 2478 2731 10 % 21 % 

2002 Vardø 2 110 2 036 1 975 -4 % -6 % 

2022 Lebesby 1349 1362 1414 1 % 5 % 

2018 Måsøy 1 231 1 101 1 001 -11 % -19 % 

2023 Gamvik 1153 1282 1382 11 % 20 % 

2017 Kvalsund *) 1 027 864 700 -16 % -32 % 

2015 Hasvik 1 022 989 940 -3 % -8 % 

2024 Berlevåg 983 890 844 -9 % -14 % 

2027 Nesseby 944 987 1057 5 % 12 % 

2014 Loppa 941 737 587 -22 % -38 % 

Finnmark 76 167 76 736 77 813 1 % 2 % 

*) Hammerfest og Kvalsund slås sammen til en kommune 1.1.2020 
 

Forventet befolkningsvekst er lavere enn i prognosene fra 2012, hvor befolkningen var 

forventet å være på 79.028 personer i 2030. Befolkningsprognosene er nedjustert for de fleste 

kommunene i Finnmark, og særlig for Vadsø. I Vadsø var det i 2012 forventet en vekst fram 

mot 2030, mot en forventet befolkningsnedgang i de nye prognosene.  

Samtidig er prognosene for noen kommuner bedre nå enn i 2012: Gamvik og Nesseby hadde 

tidligere en negativ befolkningsprognose, mens det nå er forventet befolkningsvekst. Det er 

forventet en høyere befolkningsvekst nå enn tidligere også i Båtsfjord, mens den forventede 

reduksjonen i folketallet er mindre nå enn tidligere i Porsanger og Kvalsund. Hammerfest og 

Kvalsund slås sammen til en kommune 1.1.2020. Om vi ser befolkningsprognosene i de to 

kommunen samlet vil den nye kommunen ha en vekst fra 2018 til 2030 på ca 7 prosent, noe 

som skyldes veksten i Hammerfest. 
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Figur 2.2: Forventet befolkningsutvikling 2018-2030. Basert på data fra SSB  
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3 Reiser og reisestrømmer 

Hvor de store reisestrømmene går, legger føringer på hvor det også kan være et 

markedsgrunnlag for kollektivtransport. I dette kapitlet gir vi derfor en beskrivelse av dagens 

og framtidens reisemønster, uavhengig av hvilket transportmiddel som benyttes. Analysen er 

basert på data fra den regionale transportmodellen (RTM region Nord 2018).  

3.1 Dagens reiser 

Reiser med bil dominerer  

Kollektivtransporten tar en marginal andel av transportstrømmene i Finnmark. Ifølge data fra 

den nasjonale reisevaneundersøkelsen er andelen kollektivreiser på 3 prosent. Dette stemmer 

godt overens med data fra den regionale transportmodellen, hvor kollektivandelen er på 3 

prosent om vi inkluderer skolereiser og på 1 prosent om vi ser bort fra skolereiser. Bil er det 

dominerende transportmidlet, og står for 67 prosent av reisene i Finnmark om vi inkluderer 

skolereiser. Hvis vi ser bort fra skolereiser øker bilandelen til 76 prosent. Kollektivandelen er på 

1 prosent, men øker til 3 prosent om skolereiser er inkludert i modellen.  

Det er 2070 elever som er berettiget til skoleskyss. Disse benytter enten buss eller båt. De 

resterende nesten 9 400 elevene går eller sykler til skolen, noe som forklarer hvorfor gang- og 

sykkelandelen er høyere i modellen som inkluderer skolereiser enn i modellen hvor skolereiser 

er utelatt.  

  

Figur 3.1; Transportmiddelfordeling i Finnmark med og uten skolereiser.  
Datakilde RTM region Nord 2018 med og uten skolereiser. 

De aller fleste reisene er kommuneinterne 

De aller fleste reisene i Finnmark foretas internt i kommunene. Hele 97 prosent av reisene 

både starter og ender i samme kommune. Dette skyldes at de aller fleste reiser som foretas er 

lokale daglige reiser, og at avstanden mellom kommunene og tettstedene er relativt stor.  

Bil; 67%Kollektivt; 
3%

Gange og 
sykkel; 

28%

Transportmiddelfordeling, 
med skolereiser

Bil; 76%

Kollektivt;
1%

Gange og 
sykkel; 

22%

Transportmiddelfordeling, uten 
skolereiser
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Det er to kommuner som skiller seg ut med en relativt sett lavere andel interne reiser, Nesseby 

og Kvalsund, med hhv 78 prosent og 83 prosent interne reiser. Dette er også de to 

kommunene med størst arbeidspendling (se kapittel 4). 

Transportbehovet varierer mellom kommunene 

Det er ulikt transportbehov etter hvilken kommune man er bosatt i, noe som blant annet kan 

skyldes den demografiske sammensetningen i de ulike kommunene. Figuren under viser at 

befolkningen foretar flere reiser per dag i de kommunene der de største byene ligger. 

Innbyggerne i Alta reiser mest av alle og foretar 2,73 reiser per innbygger per dag. Aller minst 

reiser bosatte i Nesseby, som foretar under 2 reiser per dag i snitt.  Dette kan ha flere årsaker, 

blant annet alderssammensetning av befolkningen som legger føringer på i hvor stor grad man 

foretar reiser til arbeid og til andre aktiviteter. 

 

Figur 3.2: Gjennomsnittlig antall reiser per innbygger per dag i Finnmark, alle transportmidler  
(inkludert skolereiser, men ekskludert fly). Datakilde: RTM region Nord 2018 

Flest reiser i de største bykommunene 

Dagens reiser og reisestrømmer påvirkes av antall innbyggere og hvor de tunge reisemålene 

(arbeidsplasser, videregående skoler, shoppingområder, serviceinstitusjoner mv) er lokalisert.  
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Totalt sett gjennomføres det 192.975 reiser per dag i Finnmark, dersom vi inkluderer 

skolereiser. Uten skolereiser gjennomføres det 171 804 reiser per dag (tabell 3.1 og 3.2). Der 

det bor flest foretas det naturlig nok også flest reiser. Som tabellene under viser gjennomføres 

det flest reiser i de tre største bykommunene i fylket; Alta, Hammerfest og Sør-Varanger 

(Kirkenes). Det betyr at Alta står for nesten 30 prosent av reisene som foretas i Finnmark med 

ca. 56 000 reiser om vi inkluderer skolereiser. Dette er dobbelt så mange reiser som i 

Hammerfest med ca. 28 000 reiser og Sør-Varanger med 26 000 reiser. 

Tabell 3.1: Daglige reiser i Finnmark 2018, inkludert skolereiser, etter startkommune for reisen.  
Datakilde RTM region Nord 2018. 

 
Antall reiser Andel av alle 

reiser i 
Finnmark 

Andel 
kollektiv-

reiser 

Andel 
bilreiser 

Andel gang- 
og 

sykkelreiser 

Reiser per 
innbygger 

per dag 

Alta 56 262 29 % 4 % 67 % 29 % 2,73 

Hammerfest *) 28 024 15 % 2 % 68 % 30 % 2,66 

Sør-Varanger 26 418 14 % 3 % 68 % 29 % 2,60 

Vadsø 16 036 8 % 1 % 66 % 32 % 2,66 

Porsanger 9 555 5 % 3 % 68 % 29 % 2,41 

Nordkapp 7 817 4 % 1 % 68 % 31 % 2,41 

Kautokeino 6 785 4 % 1 % 64 % 35 % 2,30 

Karasjok 6 560 3 % 2 % 64 % 33 % 2,43 

Tana 6 528 3 % 5 % 68 % 27 % 2,23 

Båtsfjord 5 363 3 % 1 % 69 % 31 % 2,37 

Vardø 5 093 3 % 0 % 68 % 31 % 2,41 

Lebesby 2 807 1 % 6 % 64 % 30 % 2,08 

Måsøy 2 687 1 % 2 % 67 % 31 % 2,18 

Gamvik 2 452 1 % 3 % 64 % 34 % 2,13 

Berlevåg 2 346 1 % 1 % 66 % 33 % 2,39 

Hasvik 2 274 1 % 3 % 65 % 32 % 2,23 

Loppa 2 066 1 % 2 % 68 % 30 % 2,20 

Kvalsund *) 2 072 1 % 5 % 69 % 26 % 2,02 

Nesseby 1 831 1 % 5 % 72 % 23 % 1,94 

Sum 192 975 100 % 3 % 67 % 30 % 2,53 

*) Hammerfest og Kvalsund slås sammen til en kommune 1.1.2020 
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Tabell 3.2: Daglige reiser i Finnmark i 2018, uten skolereiser, etter startkommune for reisen.  
Datakilde RTM region Nord 

 
Antall reiser Andel av 

reisene i 
Finnmark 

Andel 
kollektiv-

reiser 

Andel 
bilreiser 

Andel gang- 
og 

sykkelreiser 

Alta 47 791 28 % 1 % 78 % 21 % 

Hammerfest *) 25 062 15 % 1 % 77 % 22 % 

Sør-Varanger 24 054 14 % 2 % 77 % 22 % 

Vadsø 14 433 8 % 1 % 76 % 24 % 

Porsanger 8 718 5 % 1 % 76 % 23 % 

Nordkapp 7 157 4 % 0 % 76 % 24 % 

Kautokeino 5 987 3 % 1 % 78 % 20 % 

Karasjok 5 978 3 % 0 % 73 % 27 % 

Tana 5 917 3 % 0 % 74 % 26 % 

Båtsfjord 4 871 3 % 0 % 76 % 24 % 

Vardø 4 731 3 % 0 % 75 % 25 % 

Lebesby 2 617 2 % 0 % 71 % 28 % 

Måsøy 2 503 1 % 0 % 74 % 26 % 

Gamvik 2 273 1 % 0 % 75 % 25 % 

Berlevåg 2 177 1 % 0 % 73 % 27 % 

Hasvik 2 060 1 % 0 % 69 % 31 % 

Loppa 1 937 1 % 0 % 74 % 25 % 

Kvalsund *) 1 868 1 % 1 % 78 % 21 % 

Nesseby 1 670 1 % 1 % 80 % 18 % 

Sum 171 804 100 % 1 % 76 % 23 % 

*) Hammerfest og Kvalsund slås sammen til en kommune 1.1.2020 
 

Den største regionale reisestrømmen er mellom Hammerfest og Alta 

Som nevnt i avsnitt 3.1 er de aller fleste reisene i Finnmark kommuneinterne.  Av de 192.547 

reisene som foretas daglig, er det kun 5513 reiser ( ca 3 prosent) som gjennomføres mellom 

ulike kommuner i Finnmark. I tillegg er det noen reiser som går mellom Alta og Kvænangen og 

Nordreisa i Troms samt til/fra Tromsø. Figuren under viser de største regionale 

transportstrømmene (inkludert skolereiser) i fylket og mellom Finnmark og kommuner i Nord-

Troms. Reisestrømmene er basert på data fra RTM region Nord 2018.   
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Figur 3.3: De største regionale reisestrømmene i Finnmark i 2018, dvs. reiser mellom kommuner. 

Datakilde RTM region Nord 2018. 

Vi ser at de største regionale reisestrømmene går mellom de største bykommunene eller til 

nærmeste nabokommune. Antall reiser for de største reiserelasjonene vises i  figur 3.3., og 

tabell 3.3 . For full reisematrise se  vedlegg.  

Tabell 3.3: De største regionale reisestrømmene i Finnmark i 2018 . Reiser per dag mellom ulike 
kommuner. Datakilde RTM region Nord 

Mellom Sum reiser  

begge veier  

 Mellom Sum reiser  

begge veier 

Hammerfest – Alta 634  Alta - Kvalsund  148 

Sør- Varanger – Vadsø 395  Karasjok - Porsanger 137 

Tana – Nesseby 374  Alta – Måsøy 129 

Hammerfest - Kvalsund 370  Alta – Loppa 126 

Alta – Porsanger 249  Sør-Varanger - Nesseby 120 

Hammerfest – Porsanger  242  Til/fra Troms 126 

Sør Varanger - Tana 242  Alta-Kvænangen  373 

Vadsø – Nesseby 215  Alta- Nordreisa 144 

Alta – Kautokeino 201  Loppa – Kvænangen 66 

Vardø – Vadsø 183  Alta – Tromsø 38 

Gamvik – Lebesby 149    
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3.2 Fremtidens reiser 

Det forventes nesten 5 000 flere daglige reiser i 2030 enn i 2018 

Ifølge data fra den regionale transportmodellen (RTM region Nord 2018) forventes 

reiseomfanget å øke med nesten 5000 daglige reiser om vi ser på Finnmark totalt.  

Dette er en økning på 2,5 prosent, og er mer enn SSBs forventede befolkningsvekst i perioden. 

Den forventede befolkningsveksten mellom 2018 og 2030 er på 1 prosent. Hvis vi legger ca. 3 

daglige reiser per person til grunn, vil forventet økning i antall reiser være ca. 1700 daglige 

reiser om vi benytter SSBs siste prognoser for befolkningsveksten. At transportmodellen gir et 

høyere antall nye reiser enn det befolkningsveksten tilsier kan ha skyldes flere årsaker. Blant 

annet at befolkningsprognosene som ligger til grunn i RTM region Nord er høyere enn det som 

ligger til grunn i SSBs prognoser per i dag, at alderssammensetningen i befolkningen fører til at 

det foretas flere daglige reiser eller at andre demografiske og geografiske forhold fører til en 

økning i reiseomfang. 

Reiseomfanget vil øke mest i Hammerfest og i Alta, der også befolkningen vil øke mest 

fremover.  Også kommunene Nesseby og Gamvik vil ha en økning i reiseomfang. 

Reiseomfanget vil reduseres vesentlig i Loppa, Porsanger og Karasjok, samt i Måløy og 

Kvalsund. Dette er kommuner hvor det er forventet en stor befolkningsnedgang, spesielt i 

Loppa og Kvalsund.  
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Figur 3.4: Endring i antall reiser blant bosatte i ulike kommuner. Datakilde: RTM region Nord 2018 

 

Det vil først og fremst bli flere kommuneinterne reiser 

Endringen i reiseomfang slår først og fremst ut på interne reiser innen hver av kommunene. 

Mellom kommunene er endringen i antall reiser relativt liten. Størst prosentvis endringer i 

reiseomfanget finner vi mellom Loppa og Kvænangen, med en nedgang på 27 prosent, 

tilsvarende 18 daglige reiser. I antall reiser er endringen størst mellom Hammerfest og 

Kvalsund, med en reduksjon på 60 daglige reiser (tilsvarende 17 prosent). Fra Kvalsund ser vi 

en reduksjon i antall reiser til Måløy og Porsanger. Også mellom Måløy og Nordkapp vil det bli 

færre daglige reiser i 2030 enn i 2018, med en nedgang på ca. 17 prosent (tilsvarer 14 reiser). 

I framtidsscenarioet for 2030 er det ingen vesentlige endring i kollektivandel, verken på 

fylkesnivå eller i hver enkelt kommune eller om skolereiser er inkludert eller ikke. Tabellen 

under er derfor kun inkludert skolereiser. 
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Tabell 3.4: Daglige reiser i Finnmark i 2030 sammenlignet med 2018, etter startkommune for reisene  
(inklusive skolereiser). Kilde: RTM region Nord 2018  

 
Antall reiser 
totalt 2030 

Endring i 
antall reiser 
fra 2018  til 
2030 

Endring fra 
2018 til 2030 
i % 

Andel 
kollektivreiser 
2030 

Alta 61 013 4 751  8 % 4 % 

Hammerfest 31 720 3 695  13 % 2 % 

Sør-Varanger 27 317 900  3 % 3 % 

Vadsø 16 248 212  1 % 1 % 

Porsanger 8 505 - 1 050  -11 % 3 % 

Nordkapp 7 529 - 287  -4 % 1 % 

Kautokeino 6 303 - 481  -7 % 1 % 

Karasjok 5 845 - 715  -11 % 2 % 

Tana 6 162 - 366  -6 % 5 % 

Båtsfjord 5 554 191  4 % 1 % 

Vardø 4 681 - 412  -8 % 0 % 

Lebesby 2 586 - 221  -8 % 5 % 

Måsøy 2 268 - 419  -16 % 2 % 

Gamvik 2 624 172  7 % 3 % 

Berlevåg 2 122 - 224  -10 % 1 % 

Hasvik 2 272 -2  0 % 3 % 

Loppa 1 409 - 657  -32 % 2 % 

Kvalsund 1 716 - 356  -17 % 4 % 

Nesseby 1 963 132  7 % 5 % 

SUM Finnmark 197 839 4 864  3 % 3 % 
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4 Arbeidspendling og skolereiser 

I forrige kapittel så vi på hvor de generelle reisestrømmene går, det vil si alle typer reiser som 

foretas i løpet av et døgn. De reisene som er mest konsentrert i tid og sted og som dermed vil 

ha det største markedsgrunnlaget for kollektivtransporten er arbeids- og skolereiser. Dette er 

også reiser som man i større grad må foreta enn reiser som foretas på fritiden. I dette kapitlet 

ser vi nærmere på hvor arbeidsreisene og skolereisene foretas.  

4.1 Arbeidsreiser og pendlingsstrømmer 

De fleste arbeider i kommunen der de bor  

Når det gjelder arbeidsreiser har vi benyttet data fra SSBs pendlerstatistikk. Tabell 4.1 og tabell 

4.2 viser pendlingsstrømmer i Finnmark på kommunenivå.  

Tabell 4.1 tar utgangspunkt i bostedskommune, og viser prosentandel av de yrkesaktive som 

hhv. bor og jobber i samme kommune, og som pendler til andre områder. Resultatene viser at 

de fleste i Finnmark arbeider og bor i samme kommune. I fylket som helhet gjelder dette 

nesten 90 prosent av de yrkesaktive. Andelen som bor og jobber i samme kommune er særlig 

stor i de største bykommunene (Hammerfest, Alta og Sør-Varanger). Her jobber om lag 90 

prosent i egen kommune.  

Antall sysselsatte er høyest i Alta kommune. Selv om de fleste av disse jobber i Alta, er det 

også en del personer som pendler til andre kommuner i Finnmark, samt til andre steder. De 

største pendlerstrømmene ut fra Alta går til Hammerfest, Vadsø og Loppa, samt til Tromsø og 

Kvænangen i Troms. I tillegg er det også en god del som langpendler, dvs. at de jobber i andre 

fylker enn Finnmark og Troms, først og fremst i Oslo. Blant bosatt i Sør-Varanger, Vadsø og 

Hammerfest er det også en del som pendler ut av Finnmark, først og fremst til Tromsø.  

Kommunen Kvalsund skiller seg særlig ut, ved at nesten halvparten av de sysselsatte reiser til 

andre områder for å jobbe. Egendekningen er også liten i kommunene Nesseby, Loppa og 

Tana, der hhv 37 prosent, 25 prosent og 19 prosent av de sysselsatte arbeider utenfor 

kommunen. Fra disse kommunene går de største pendlerstrømmene i hovedsak slik: 

• Fra Kvalsund til Hammerfest og Alta  

• Fra Nesseby til Vadsø og Tana  

• Fra Loppa til Alta  

• Fra Tana til Vadsø og Sør-Varanger 

 

Tabell 4.2 tar utgangspunkt i arbeidskommune, og viser antall arbeidsplasser i kommunene, 

samt innpendling til kommunen. Her ser vi at det er flest arbeidsplasser og mest innpendling i 

kommunene Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø.   
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Tabell 4.1: Andel som jobber i egen bostedskommune og som pendler ut.  
Kilde: SSBs pendlingsstatistikk, tabell 03321 og tabell 11616, tall fra 4. kvartal 2018.  

Bostedskommune  
(sortert etter andel som 
bor og jobber i samme 
kommune) 

Andel som bor 
og jobber i 

samme 
kommune 

Andel som 
pendler til andre 

kommuner i 
Finnmark 

Andel som 
pendler til 

Troms 

Andel som 
pendler til 

andre 
fylker 

Antall 
yrkesaktive 
som bor i 

kommunen (N) 

Båtsfjord 93 % 4 % 1 % 2 % 1162 

Hammerfest 91 % 5 % 1 % 4 % 5 603 

Alta 90 % 3 % 2 % 4 % 10 540 

Sør-Varanger 89 % 4 % 3 % 4 % 5322 

Vadsø 89 % 6 % 2 % 4 % 2 908 

Porsanger  88 % 7 % 1 % 3 % 1 935 

Nordkapp 87 % 8 % 2 % 3 % 1 610 

Lebesby 86 % 10 % 2 % 3 % 636 

Vardø 85 % 8 % 3 % 4 % 972 

Hasvik 85 % 10 % 2 % 3 % 467 

Karasjok 85 % 10 % 2 % 3 % 1422 

Berlevåg 84 % 11 % 2 % 4 % 494 

Gamvik 82 % 12 % 2 % 3 % 578 

Måsøy 82 % 14 % 1 % 3 % 570 

Kautokeino 82 % 12 % 3 % 3 % 1 515 

Tana 79 % 15 % 2 % 4 % 1447 

Loppa 74 % 18 % 3 % 5 % 410 

Nesseby 63 % 32 % 2 % 3 % 426 

Kvalsund 55 % 40 % 2 % 3 % 431 

Finnmark  88 % 7 % 2 % 4 % 38 448 
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Tabell 4.2: Antall arbeidsplasser i ulike kommuner og omfang av innpendling.  
Kilde: SSBs pendlingsstatistikk, tabell 03321 og tabell 11616, tall fra 4. kvartal 2018.  

Arbeidskommune (sortert 
etter omfang av 
innpendling fra andre 
kommuner i Finnmark) 

Antall  
arbeidsplasser 

i kommunen  

Sysselsatte 
 bosatt  

i kommunen 

Innpendling fra 
 andre 

kommuner  
i Finnmark 

Innpendling  
fra andre  

fylker 

Alta 10 669  9 527  648  494  

Hammerfest 5 881  5 072  416  393  

Vadsø 2 988  2 584  333  71  

Sør-Varanger 5 170  4 760  223  187  

Deatnu - Tana 1 401  1 144  199  58  

Porsanger  1 907  1 706  160  41  

Karasjok 1 386  1 202  134  50  

Kvalsund 371  238  122  11  

Nesseby 339  268  67  4  

Kautokeino 1 352  1 241  60  51  

Lebesby 635  544  56  35  

Nordkapp 1 496  1 408  49  39  

Båtsfjord 1 150  1 077  47  26  

Loppa 359  305  47  7  

Vardø 882  831  22  29  

Gamvik 503  475  15  13  

Hasvik 417  396  13  8  

Måsøy 496  468  11  17  

Berlevåg 435  414  11  10  
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I tabellen under (tabell 4.3) har vi tatt utgangspunkt i kommunene i Finnmark med flest 

arbeidsplasser, og viser noen hovedstrømmer for arbeidsreiser mellom kommunene i 

Finnmark. I tillegg er det noen som pendler til andre fylker, særlig Troms og Nordland, samt ut 

av sokkelen (Spitsbergen, Svalbard osv). For hele pendlingsmatrisen, se vedlegg. 

Tabell 4.3: Pendlingsmatrise: Noen hovedstrømmer av daglige pendlingsreiser til kommuner i Finnmark 
(Kilde: SSBs tabell 03321: Sysselsatte per 4. kvartal 2018. Pendlingsstrømmer etter bostedskommune, 
statistikkvariabel, år og arbeidsstedskommune) 

  ARBEIDSPLASS 

  Alta 
Hammer-

fest 
Vadsø 

Sør-
Varanger 

Tana Porsanger Karasjok Kvalsund 

B
O

ST
ED

 

Vardø 4 3 33 18 5 2 1 0 

Vadsø 30 9   56 38 2 3 0 

Hammerfest *) 116   7 21 1 3 1 87 

Kautokeino 85 9 10 1 5 7 58 0 

Alta   100 54 30 17 28 20 12 

Loppa 60 14 0 0 0 0 0 0 

Hasvik 31 13 1 0 0 0 0 0 

Kvalsund *) 21 137 1 1 1 9 1   

Måsøy 40 25 0 0 0 2 0 2 

Nordkapp 69 23 4 1 1 9 3 9 

Porsanger 46 25 6 3 6   22 9 

Karasjok 29 9 13 1 14 57   0 

Lebesby 28 3 1 2 1 11 0 1 

Gamvik 6 6 5 3 1 11 0 0 

Berlevåg 5 4 13 8 12 3 0 0 

Tana 17 4 56 51   6 16 1 

Nesseby 2 4 50 16 48 0 4 0 

Båtsfjord 5 3 11 11 6 2 0 0 

Sør-Varanger 54 25 68   43 8 5 1 

           

  

Antall som bor og 
jobber i samme 
kommune 

9 527 5 072 2 584 4 760 1 144 1 706 1 202 238 

  
Innpendling fra andre 
kommuner i Finnmark 

648 416 333 223 199 160 134 122 

 Innpendling fra Troms 177 67 12 29 10 12 17 6 

  Inn fra andre fylker 317 326 59 158 48 29 33 5 

  
Antall arbeidsplasser 
 i kommunen 

10 669 5 881 2 988 5 170 1 401 1 907 1 386 371 
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De fleste som pendler ut av kommunen pendler til nærmeste byområde/tettsted. Under 

oppsummerer vi hovedtrekkene ved dagens arbeidsreiser:  

• De fleste arbeider og bor i samme kommune. Dette gjelder omtrent 90 prosent av alle 

sysselsatte i Finnmark. 

• Andelen av de yrkesaktive som bor og jobber i egen kommune er størst i de største 

bykommunene Hammerfest, Alta og Sør-Varanger (Kirkenes). 

• I kommunene med større grad av utpendling går arbeidsreisene i hovedsak til nærmeste 

byområde eller tettsted.  

• Utenfor fylket er det særlig arbeidsreiser fra Alta og Sør-Varanger til Tromsø.  

Pendlingsmønsteret er vist i figur 4.1 og 4.2. Figur 4.1 viser de største pendlingstrømmene som 

går til nærmeste by eller tettsted, mens figur 4.2 viser de største av de lange 

pendlingsstømmene internt i Finnmark. 

 

 

Figur 4.1: Korte pendlingsstrømmer  i Finnmark. Datakilde: SSBs tabell 03321: Sysselsatte per 4. kvartal 
2018. Pendlingsstrømmer etter bostedskommune, statistikkvariabel, år og arbeidsstedskommune. 
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Figur 4.2: Lengre pendlingsstrømmer i Finnmark 2018. (Datakilde: SSBs tabell 03321: Sysselsatte per 4. 
kvartal 2018. Pendlingsstrømmer etter bostedskommune, statistikkvariabel, år og 
arbeidsstedskommune) 

 

Sammenligner vi dagens pendlingsstrømmer med analysen fra 2012 finner vi størst økning i 

antall pendlerreiser mellom Alta og Loppa, Alta og Hammerfest og Alta og Vadsø, hvor antall 

pendlere har økt med mellom 30-40 personer. Også mellom Alta og Kautokeino, Alta og 

Nordkapp og mellom Tana og Nesseby har det vært en økning i antall arbeidsreiser.  

Den største reduksjonen finner vi mellom Alta og Porsanger, hvor antall pendlere har gått ned 

med 32 personer, samt mellom Hammerfest og Kvalsund og mellom Alta og Sør-Varanger, hvor 

antall pendlere har gått ned med hhv. 17 og 14 personer.   
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4.2 Skolereiser 

Lokalisering av skoler har stor betydning for hvilke transportmidler som benyttes på reisene til 

og fra skolen. Som vi ser av transportmiddelfordelingen med og uten skolereiser (kapittel 3), 

øker kollektiv- og gangandelen når skolereiser inkluderes. Skoleskyss er en lovpålagt oppgave 

og elever innvilges skyss på bakgrunn av avstand fra skole eller på grunn av forhold ved 

skolevegen som gjør den spesielt farlig, eller av andre mer personlige årsaker. Dette siste 

inngår som regel i det som kalles lukket skoleskyss. 

Elevtallene er synkende 

Fra 2012 til 2018 er elevtallene i Finnmark synkende, både i grunnskolen og i videregående 

skole. Dette til tross for at folketallet i Finnmark har økt i samme periode. I 2018 er det 8.460 

elever som går i grunnskolen uavhengig av skoletype, en reduksjon på 12 prosent fra 2010. 

Reduksjonen har vært noe mindre for elever i videregående skole som i 2018 har 2.997 elever. 

Reduksjonen her er på 8 prosent.  

  

Figur 4.3: Elever i grunnskole og videregående skole 2010 til 2018. Datakilde: SSB tabell 05232 

 
I 2018 er det i alt 2.516 elever som har skoleskyss i Finnmark. Av disse er 87 prosent elever i 

grunnskolen.  

Tabell 4.4: Skoleelever og elever med rett til skoleskyss i Finnmark. Datakilde SSB tabell 11843. 

 
 

2015 2016 2017 2018 

Antall elever: Grunnskole 8883 8771 8703 8460 

Videregående skole 3046 3111 3016 2997 

Skoleelever i alt 11929 11882 11719 11457 

Elever med rett til  
skoleskyss: 

Grunnskole 2060 2142 2313 2193 

Videregående skole 1040 815 322 323 

Elever med rett til skoleskyss i alt 3100 2957 2635 2516 

Andel av elevene som  
har skoleskyss:  

Grunnskole 23% 24% 27% 26% 

Videregående skole 34% 26% 11% 11% 

Andel av alle elever  26% 25% 22% 22% 
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Antall elever i videregående skole som har rett til skoleskyss er redusert mye siden 2015. Dette 

skyldes at kravet til avstanden mellom bosted og skole er økt til 6 kilometer som er maksimum 

av det som er satt i Opplæringsloven. 

Det er kommunene som har ansvaret for grunnskolen, men det er fylkeskommunen som har 

ansvaret for skoleskyssen til elevene i grunnskolen. Grunnskoleelevene går i all hovedsak på 

skoler i bostedskommunen. For elevene i videregående skole er situasjonen noe annerledes. 

Fylkeskommunen har ansvaret både for skolen og for skoleskyssen. Fylkeskommunen har de 

senere årene økt avstandskravet til å få innvilget skoleskyss for elever i videregående skole til 6 

km. Flere av de videregående skolene har spesielle fag og fagkombinasjoner og det kan være 

lange avstander mellom hjemsted og skolested for den linjen elevene ønsker å gå på, 

avstander som er vesentlig lengre enn innenfor dagpendlingsavstand. Dette gjør at en del 

elever bor på hybel eller flytter fra hjemsted til et midlertidig bosted mens de tar videregående 

utdanning. Det og et økt avstandskravet fører til at det er få elever i videregående skole som 

har skoleskyss per i dag.  

De fleste går til og fra skolen i dag 

Data fra RTM region Nord 2018 viser at det gjennomføres drøyt 21.000 daglige reiser til og fra 

skolen. Skolereisene er i all hovedsak gangreiser, ca. 80 prosent, og ca. 20 prosent er 

kollektivreiser. Det er meget få sykkelreiser og få som kjører bil. Omfanget av skolereiser 

varierer naturlig nok etter antall elever bosatt i de enkelte kommunene. I tillegg vil 

transportmiddelbruken variere etter hvordan skolestrukturen og lokaliseringen er i hver enkelt 

kommune.  

Sentralisering av skoler vil gi flere skyssberettigede elever 

Sentralisering av skolene, spesielt barne- og ungdomsskoler, vil føre til økt skyssbehov selv om 

totalt antall skoleelever er synkende. Dette vil føre til lengre skolevei for mange, slik at flere 

elever vil innvilges skoleskyss på grunn av avstand. I tillegg vil trolig også flere elever innvilges 

skyss på grunn av farlig skolevei. 

Påstigningsstatistikken underrapporterer skolereiser 

Vi har ikke noe eksakt tall på hvor mange kollektivreiser som foretas av skoleelever på reiser 

til/fra skole. Dette fordi kollektivreisene til/fra skolen underrapporteres i passasjerstatistikken 

fra StatusQ. Dette skyldes blant annet at elevene ikke registrere reisekortet ved påstigning.  I 

statistikken fra StatusQ er det i 2018 ca 350.000 registrerte påstigninger foretatt av skoleelever 

med skolekort på bussene, og 1.086 påstigninger på ekspressbåtene. Ut fra elevtall og antall 

skyssberettigede skoleelever kan vi beregne oss frem til at det burde vært drøyt 900.000 

påstigninger på kollektivtransporten hvert år om disse reiser til og fra skolen 190 dager i året. 

(2516 elever * 2* 190 skoledager).  
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5 Dagens kollektivtilbud og bruk 

 

5.1 Beskrivelse av dagens rutetilbud 

Dagens kollektivtilbud i Finnmark består i hovedsak av buss- og båttransport, et tilbud som 

knytter byer og tettsteder sammen.  Tilbudet betjenes av ulike typer busstilbud samt ferje og 

hurtigbåt.  I tillegg betjenes store deler av Finnmark med et flytilbud, et tilbud som er viktig 

fordi avstandene er lange. Fly kan derfor konkurrere med annen kollektivtransport på en del 

strekninger. I denne beskrivelsen har vi kun sett på buss- og båttilbudet.  

Busstilbudet  

Busstilbudet består av både langruter/ekspressruter, bybusser, skoleruter, lokaltilbud og 

flexxtilbud.  Mye av tilbudet er forankret i den lovpålagte skoleskyssen som utgjør om lag 85 

prosent av ruteproduksjonen (ref. Finnmark Fylkeskommune). 

 

Langdistansetilbudet i Finnmark består står av seks langruter/ekspressbussruter som ivaretar 

de lange reisene og knytter byene og tettstedene sammen samt at de gir tilbud til 

utkantområdene av byene (jf. kart i figuren under). Disse rutene er:   

• 060, Alta - Karasjok 

• 061 Alta – Hammerfest 

• 062 Alta – Honningsvåg 

• 063 Karasjok- Hammerfest 

• 064 Vardø – Vadsø- Kirkenes 

• 066 Kirkenes – Hammerfest. 

 

Det kjøres også en rute mellom Tromsø og Alta (rute 150) som kjøres av Troms fylkestrafikk,. I 

tillegg kjøres det kommersielle ruter mellom Nordkapp via Karasjok, samt Vadsø via Tana bru 

til Rovaniemi og rute mellom Kirkenes og Murmansk. 

Det kjøres en rekke ruter tilpasset skoletider og skolelokaliseringen. For andre lokale reiser vil 

derfor lokaliseringen av skolene være av stor betydning for i hvilken grad disse rutene treffer 

markedet for ordinære reisende. 

I byene Kirkenes, Hammerfest, Alta, Honningsvåg, Vadsø og Vardø kjøres det bybuss. I tillegg 

har noen av byene et lokalt tilbud til tettsteder i omegn, samt flybusstilbud. 
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Figur 5.1: Langruter/ekspressruter i Finnmark. Kilde Finnmark fylkeskommune 

 

I tillegg til det ordinære busstilbudet og skolerutene har Finnmark et anropsstyrt busstilbud, 

Flexx. Det kjøres Flexxtilbud på 29 strekninger der det tidligere kjørte faste bussruter og hvor 

belegget var lavt og markedsgrunnlaget lite. Disse rutene kjøres kun ved forhåndsbestilling. 

Formålet med dette tilbudet er å knytte de små samfunnene til de lange hovedrutene. Det 

betyr at dyre faste ruter er kuttet ut og erstattet med et billigere tilbud som er bedre tilpasset 

etterspørselen. Befolkningen har dermed ikke mistet sitt kollektivtilbudet, men tilbudet er 

justert i forhold til bruken og gir nødvendig tilgjengelighet blant annet til hovedruter og 

kommunesentra. På den måten er tilbudet i tråd med Finnmark fylkeskommunes målsetting 

om at: «Alle skal ha mulighet til å komme seg til kommunesentret en dag i uka», «Fritidsreiser 

skal hensyntas ifm helg» og «Materiellet legges opp etter behov». 

Ferjer 

Båttilbudet består av ferjer og hurtigbåter.  Det er 6 ferjesamband som knytter vegsystemet 

sammen i de vestre delene av Finnmark. Tidspunktene for ferjeavgangene er noe varierende 

etter ukedag, men alle samband dekkes alle ukedager. 

• 500: Hasvik - Øksfjord – Hasvik 

• 510: Øksfjord – Tverrfjord - Øksfjord 

• 520: Øksfjord – Bergsfjord – Sør Tverrfjord 

• 530: Kongshus - Mikkelsby – Kongshus  

• 550: Korsfjord – Nyvoll – Korsfjord 

• 560: Strømsnes – Kjerringholmen – Strømsnes 
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Figur 5.2:  Sjø-ruter (båt og ferjesamband) i Finnmark.  

 

Hurtigbåt 

Hurtigbåtene frakter passasjerer til/fra «vegløse samfunn», og 5 av de 8 rutene er bilførende. 

• 310: AltafjordXpressen  

Går mellom Alta, Årøy og Rognsundstedene på onsdager, fredager og søndager med 

en avgang i hver retning på ettermiddag-/kveldstid 

• 320: LoppaXpressen  

Denne ruten har flere varianter internt i Vestre Loppa. I tillegg kjøres en variant 

mellom Øksfjord og Alta mandag og onsdag, samt Øksfjord og Hammerfest fredag og 

søndag. 

• 330: VargsundXpressen 

Dette er en ekspressbåt mellom Alta og Hammerfest. Stopper kun på Storekorsnes. 

Kjøres hverdager samt søndag.  

• 340 Skolerute Rognsund. 

Kjøres mellom Storkorsnes og Kvalfjord alle hverdager unntatt onsdag. Ruten har flere 

varianter tilpasset skole, for elevene fra Pollen og Altneset. Skolested er Kvalfjord.  

• 350 MåsøyXpressen.  

Betjener øysamfunnene  i Måsøy, og betjener i tillegg distanseseiling mellom 

Havøysund og Hammerfest. Ruten har mange varianter avhengig av ukedag. 
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• 360 LangfjordXpressen 

Kjører mellom Skjånes og Langfjordstedene, samt har noen avganger mot Smalfjord i 

Tana. Ruten har noen varianter avhengig av ukedag 

• 380 SørøysundXpressen  

Kjører mellom Hammerfest og Hasvik, samt betjener de mindre stedene i Sørøysundet. 

Ruten har mange varianter avhengig av ukedag  

• 390 Skyssbåt Survik. 

Kjører mellom Lille Sulvik kai og Sennabukta kai mandag, onsdag, fredag samt lørdag 

og søndag. Avgangstidspunkt varierer etter ukedag. 

I tillegg til dette faste hurtigbåttilbudet tilbyr Snelandia ekspressbåt til Sørvær til festivalen 

Sørøyrocken.  Dette tilbudet kalles Rockebåten.  

5.2 Bruken av kollektivtilbudet 

Ordinære reiser har økt siden 2015 

Skolereisene utgjør en stor del av kollektivreisene. RTM region Nord viser en kollektivandel på 

3 prosent om skolereiser er inkludert og 1 prosent uten skolereiser. Dette betyr at i det 

«ordinære» markedet utgjør kollektivreisene kun 1 prosent av det totale antall reiser.  

I følge data fra SSB (tabell 11815) utføres det ca 1,9 millioner kollektivreiser i Finnmark i 2018.  

Dette er en oppgang på om lag 5 prosent siden 2015. Det er de ordinære reisene som øker, 

mens antall skolereiser er redusert i perioden. Det har ført til at skolereisenes andel av alle 

kollektivreiser er redusert fra 63 prosent i 2015 til 49 prosent i 2018.  

Skolereiser er beregnet ut fra antall elever og antall skoledager, mens ordinære påstigninger 

registreres. Nedgangen i skolereiser (se figur 5.3) skyldes færre elever samt at det er færre 

elever i videregående skole som er skyssberettiget. Ordinære reisende må registrere billett ved 

påstigningen. Noe av økningen i ordinære reisende kan skyldes at det i 2017 ble innført et 

ungdoms/studentkort, Snelandia FYLKE. Dette kortet koster 264 kr for en måned og gir VGS-

elever og studenter mulighet til å reise med buss, Flexx og hurtigbåt i hele fylket i 30 dager. 

Dette har i følge Finnmark fylkeskommune ført til at en del elever benytter dette kortet ved 

påstigning selv om de har skolekort. Dette betyr i så fall at økningen i ordinære påstigninger 

trolig er noe overvurdert. 
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Figur 5.3: Utviklingen i antall kollektivreiser. Datakilde SSB tabell 11815 

 

Få kollektivreiser med buss per person 

Tabell 5.2 er basert på SSBs kollektivtransportstatistikk for 2017, og viser forskjellen mellom 

fylkene for enkelte utvalgte nøkkeltall for bruk av kollektivtilbudet. Som tabellen viser ligger 

Finnmark lavest i landet når det gjelder antall passasjerer som benytter kollektivtransport. 

Totalt antall reiser er imidlertid avhengig av størrelsen på befolkningen, slik at antall 

kollektivreiser per person er et bedre mål på bruken av kollektivtilbudet. I Finnmark reiser i 

gjennomsnitt hver person kollektivt 26 ganger i året. Dette er vesentlig lavere enn 

gjennomsnittet for Norge som er på 74 kollektivreiser per person, men er på omtrent samme 

nivå som i Hedmark, Østfold, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. 

1 828 952
1 740 022

1 921 305 1 918 088

1 144 780 1 098 960
1 003 502 943 342

684 172 641 062

917 803 974 746

2015 2016 2017 2018

Alle reiser kollektivtransport (antall) Skolereiser (antall) Ordinære reiser
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Tabell 5.1: Kollektivstatistikk for buss for landets fylker 2017.  Datakilde SSB tabell 06669. 

  
Antall 

passasjerer 
(1000) 

Reiser pr. 
innbygger 

(påstigning 

Reise-
lengde 
(km) 

Kapasitets-
utnyttelse 
(prosent) 

Offentlige 
kjøp per 

passasjer 

Inntekter 
per 

passasjer 

Offentlige 
kjøp per 

innbygger 

Østfold 7 754 26 11 22 37 
6 

57 
52 
28 
25 
39 
28 
19 
20 
16 
62 
38 

11 970 

Akershus og Oslo 167 148 131 8 51 6 11 814 

Hedmark 4 787 24 18 19 57 11 1 376 

Oppland 6 109 32 11 15 52 10 1 669 

Buskerud 12 090 43 14 30 28 16 1 197 

Vestfold 10 202 41 7 19 25 11 1 045 

Telemark 5 930 34 17 30 39 10 1 329 

Aust-Agder 5 277 45 11 17 28 12 1 285 

Vest-Agder 12 994 70 9 32 19 11 1 336 

Rogaland 24 852 53 6 20 20 10 1 065 

Hordaland 56 161 108 9 34 16 11 1 773 

Sogn og Fjordane 3 117 28 22 36 62 17 1 760 

Møre og Romsdal 11 168 42 16 22 38 15 1 597 

Sør-Trøndelag 32 616 102 7 27 13 15 1 298 

Nord-Trøndelag 3 912 28 18 34 51 4 1 441 

Nordland 8 421 35 15 25 43 14 1 484 

Troms  14 127 85 12 34 18 13 1 553 
  
 
 

Finnmark  2 015 26 19 20 68 13 1 812 

Landsbasis 388 677 74 9 32 17 12 1 242 

 

Bussen står for 84 prosent av det ordinære kollektivmarkedet 

Finnmark fylkeskommune har relativt god statistikk over ordinære påstigende passasjerer på 

alle kollektive transportformer (buss, hurtigbåt, ferje og flexx) gjennom StatusQ. Denne 

statistikken underrapporterer imidlertid skolereisene som kun er registrert med 345.000 

påstigninger. Beregninger ut fra antall elever som har rett til skoleskyss tilsier at det er ca 

900.000 påstigninger dersom disse elevene reiser til og fra skolen hver skoledag.  

I framstillingen under har vi valgt å se på det ordinære kollektivmarkedet, både fordi det er her 

vi har tilnærmet fullstendig statistikk og fordi antall skoleelever er synkende, slik at veksten i 

kollektivbruken må komme fra det ordinære markedet. Statistikken viser antall påstigninger på 

hver enkelt rute, men den sier ikke noe om hvilken delstrekning reisene går. Vi får derfor ikke 

et reisemønster ut fra denne statistikken, men kun en oversikt over bruken av de ulike rutene.  

Totalt var det litt over 1 million påstigninger med ordinære billettslag på kollektivtransporten i 

Finnmark i 2018. Dette inkluderer bilførere på ferjene samt på de bilførende hurtigbåtene. Av 

totalt antall påstigninger utgjorde buss 77 prosent. 
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Tabell 5.2: Ordinære påstigninger (inkl. sjåfører på hurtigbåter og ferjer) på kollektivtransporten i 
Finnmark i 2018. Datakilde StatusQ og Finnmark fylkeskommune. 

Påstigninger ordinære  

passasjerer 

Antall i 2018 Andel av alle ordinære  

påstigninger 

Buss 790 832 77% 

Flexx 11 458 1% 

Ferje 137 979 14% 

Hurtigbåt 83 080 8% 

Totalt 1  023 349 100% 

 

Flest ordinære påstigninger i Hammerfest 

Total er det i 2018 drøyt 680.000 ordinære påstigninger på by-, lokal- og skoleruter. Dette er 

2/3 deler av alle ordinære kollektivreiser i Finnmark. 

I byene Alta, Hammerfest, Kirkens og Honningsvåg er det bybusstilbud som kjører i ordinær 

rute samt andre lokale tilbud og skoleruter. I Vardø og Vadsø er bybussen anropsstyrt (Flexx), 

dvs. at den kjøres kun ved behov.  

• Lokale bussturer i Hammerfest utgjør til sammen 38 prosent av ordinære reiser med 

bybusser og lokale bussruter i Finnmark. De to bybussen i Hammerfest har til sammen 

22 prosent av ordinære påstigninger på lokal– og byruter samt skoleruter.  

• I Alta er det bybussen som har de fleste påstigningene, med 22 prosent, mens 

ringrutene og flybussen står for 5 prosent av alle ordinære påstigninger.  

• Kirkenes har til sammen 18 prosent av de ordinære påstigningene, mens Honningsvåg 

har kun 2 prosent. 

• I Vardø og Vadsø er bybussene anropsstyrte Flexxruter. I Vadsø går det i tillegg en 

lokalrute til Skallelv. For annen lokaltransport er tilbudet skoleruter og langruter-

/ekspressruter.  

• De resterende ordinære påstigningene skjer i hovedsak på andre lokalruter i hele 

fylket, og utgjør 14 prosent av ordinære påstigninger. 
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Tabell 5.3: Ordinære påstigende på bybusser og lokale tilbud inklusive skoleruter i 2018.  
Datakilde StatusQ 

Bybusstilbud  

 

Påstigende  - 

ordinære 

Andel av ordinære 

påstigende 

Alta 140 Bybuss 147 212 22 % 

 Andre lokal ruter, 141,142,143,144 

 

20 624 3 % 

 261 – Sentrum – Flyplassen/Havna 11 219 2 % 

    

Hammerfest 130 Bybuss – prærien 151 211 22 % 

 131 Bybuss – storvannet  64 465 9 % 

 Andre lokale ruter 132 , 133, 134,  44 386 7 % 

     

Kirkenes 110 Bybuss 10 866 

 

2 % 

 111 Kirkenes Bjørnevatn 85 079 

 

12 % 

 112 Kirkenes- Jakobsnes-Tårnet 11 549 2 % 

 403 Flybuss 9 285 1 % 

    

Honningsvåg 120 Bybuss 12 976 2 % 

 826 Honningsvåg by – Luftahavnen 

Kjøres som Flexx-rute 

828  

 262/211 Karmøyvær – Nordkapp  2 020 Under 1 % 

    

Vadsø 819 Bybuss – Kjøres som Flexx-rute 4 454 1 % 

 241 Vadsø – Skallelv 4 023 1 % 

    

Vardø 812 Bybuss – Kjøres som Flexx-rute 392 Under 1 % 

    

Andre  Andre lokalruter og skoleruter 110 791 14 % 

SUM bybusser og lokale tilbud (inkl Flexx i Vardø og Vadsø 

og flybussen i Honningsvåg) 
681 267 100 % 

 

Langrutene står for 14 prosent av påstigningene på buss 

Av de 790.000 ordinære påstigningene på buss står langrutene for nesten 115.000 

påstigninger, det vil si 14 prosent av totalt antall ordinære påstigninger. Av langrutene er det 

rute 064 Vardø – Vadsø – Varangerbotn/Tana bru - Kirkenes som har flest passasjerer med 1/3 

del av alle påstigninger på langruter.  
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Tabell 5.4: Ordinære påstigninger på langruter i Finnmark i 2018. Datakilde StatusQ. 

Langruter Påstigende 

ordinære 

reisende 2018 

Andel av påstigninger med  

ordinære billetter på 

langruter 060 Alta – Karasjok 2 654 2% 

061 Alta Hammerfest 8 373 7% 

062 Alta Olderfjorden – Honningsvåg 28 044 25% 

063 Karasjok – Lakselv – Olderfjorden -  Hammerfest 23 805 21% 

064 Vardø – Vadsø – Varangerbotn – Tana bru – Kirkenes 39 154 34% 

066 Kirkenes – Varangerbotn – …… - Hammerfest 12 384 11% 

SUM langruter 114 414 100% 

SUM by- og region-, samt skoleruter   

Flexx-ruten i Vadsø er den desidert største Flexx-ruten 

Flexxtilbudet består av 29 ruter som kun kjører hvis det er passasjerer. I 2018 ble det totalt 

gjennomført 11 458 reiser med Flexxtilbudet i Finnmark. Det aller mest brukte Flexxtilbudet er 

rute 819 som kjører i Vadsø. Denne ruten hadde nesten 4.500 ordinære passasjerer i 2018, noe 

som utgjør hele 39 prosent av alle ordinære reisende på Flexxrutene. De største av de andre 

rutene er 801, 807, 820 og 826 som alle har over 800 ordinære påstigninger. Rute 817 hadde 

ingen påstigende ordinære passasjerer i 2018, og de andre rutene hadde mellom 4 og 500 

påstigende med ordinære billetter.  

Tabell 5.5: Ordinære påstigninger på Flexx-rutene i 2018. Datakilde StatusQ. 

Flexx-ruter Påstigende med ordinære billetter Andel av påstigende med 

ordinære billetter 801 874 8 % 

803 452 4 % 

804 507 4 % 

805 392 3 % 

806 70 1 % 

807 872 8 % 

808 190 2 % 

812 392 3 % 

815 354 3 % 

816 41 Under 1 % 

817 0 0 % 

818 149 1 % 

819 4 454 39 % 

820 850 7 % 

821 4 Under 1 % 

825 359 3 % 

826 828 7 % 

827 367 3 % 

828 6 Under i  % 

830 297 3 % 

SUM påstigende 11 458 100 % 

Hurtigbåtene  

Hurtigbåtene hadde til sammen nesten 83.000 påstigninger med ordinære billetter. De to 

største rutene er 330 VarangerXpressen som går mellom Alta og Hammerfest med kun stopp 
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på Storekorsnes underveis og 380 SørøysundXpressen mellom Hammerfest og 

Sørøysundstedene. De har hver seg nesten 30 prosent av påstigningene. 320 LoppaXpressen 

og 350 MåløyXpressen er omtrent like store og har ca 14.000 påstigninger hver. De resterende 

hurtigbåtrutene har vesentlig færre påstigninger fra 500 til  påstigninger på 390  Skysbåt Survik 

til drøyt 5000 på 340 Skolerute Rognsund. 

Tabell 5.6: Ordinære påstigende  inklusive sjåfører av kjøretøy på hurtigbåtene i 2018. Datakilde StatusQ 
og Finnmark fylkeskommune 

Hurtigbåtruter Påstigende med ordinære billetter Andel av påstigende med 

ordinære billetter 310: AltafjordXpressen 3766 5 % 

320: LoppaXpressen 14093 17 % 

330: VargsundXspressen 21941 26% 

340 Skolerute Rognsund. 5063 6 % 

350 MåsøyXpressen. 14165 17 % 

360 LangfjordXpressen 1860 2 % 

380 SørøysundXpressen 21243 26 % 

390 Skyssbåt Survik 504 1 % 

375 Rockebåten 303 Under 1% 

377 Reserverute 132 Under 1% 

Sum ordinære påstigende 83080 100% 

Ferjene 

Det er 6 ferjesamband som til sammen fraktet drøyt 138.000 reisende inklusive sjåfører i 2018. 

Det største ferjesambandet målt i antall påstigende med ordinære billetter er 500 Hasvik – 

Øksfjord med 38.000 passasjerer inkl, sjåfører i 2018, 28 prosent av alle påstigninger på 

ferjene. De minste sambandene er 520 : Øksfjord – Bergsfjord – Sør Tverrfjord og 530: 

Kongshus – Mikkelsby med 11-12.0000 påstigninger hver, noe som utgjør 8 til 99 prosent av 

alle påstigningene på ferjene. 

Tabell 5.7: Ordinære påstigende inklusive sjåfører på ferjene i 2018. Datakilde StatusQ. 

Ferjene Påstigende - 

ordinære 

billetter 

Andel av 

påstigende - 

ordinære 

billetter 

Påstigende 

inkl 

sjåfører 

Andel 

påstigende inkl 

sjåfører 

Sjåføreres 

andel av 

alle 

passasjerer 

500 Hasvik – Øksfjord 18942 29 % 38140 28 % 50 % 

510: Øksfjord – Tverrfjord  7798 12 % 17125 12 % 54 % 

520: Øksfjord – Bergsfjord – 

Sør Tverrfjord 

6428 10 % 10940 8 % 41 % 

530: Kongshus – Mikkelsby 7213 11 % 11959 9 % 40 % 

550: Korsfjord – Nyvoll 14373 22 % 32085 23 % 55 % 

560: Strømsnes – 

Kjerringholmen- Strømsnes 

11189 17 % 26885 19 % 58 % 

Andre Reserve 438 1 % 845 1 % 48 % 

Sum ordinære påstigende 66381 100 % 137979 100 % 52 % 

 

Ferjene knytter vegene i fylket sammen. I snitt er det to passasjerer i bilene om bord på 

ferjene.   
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5.3 Holdninger til kollektivtilbudet  

Kollektivtilbudet oppleves som lite konkurransedyktig 

I 2017 gjennomførte Urbanet Analyse en evaluering av de nye kollektivkontraktene i Finnmark 

(Resell mfl. 2017)2. En sentral del av evalueringen var å kartlegge trafikantenes syn på 

kollektivtilbudet, og om dette svarer til intensjonene i kollektivstrategien om markedsretting, 

forutsigbarhet og et tilpasset kollektivtilbudet til alle brukere, innenfor gjeldende økonomiske 

rammer. Høsten 2017 ble det derfor gjennomført en markedsundersøkelse blant befolkningen 

i Finnmark, med svar fra 560 personer. Resultatene fra denne markedsundersøkelsen viser 

blant annet at 

• Mange reiser med kollektivtransport en gang iblant  

Selv om kollektivandelen på de daglige reisene er lav, oppgir hele 70 prosent av de som 

svarte på undersøkelsen at de benytter kollektivtransport, dvs. enten buss, hurtigbåt, ferje 

eller Flexx-tilbudet minst en gang i måneden. Undersøkelsen var åpen for alle som ønsket å 

si sin mening om kollektivtilbudet i Finnmark, og var dermed ikke en befolknings-

representativ undersøkelse. Det er derfor god grunn til å anta at kollektivbruken blant de 

som har svart på undersøkelsen er høyere enn i befolkningen som helhet. Resultatene 

tyder likevel på at mange i Finnmark reiser med kollektivtransport en gang iblant.  

• Finnmark har en stor andel tvungne kollektivtrafikanter  

34 prosent av kollektivbrukerne reiser med kollektivtransport fordi de ikke har andre 

alternativer, og 14 prosent oppgir vær og føreforhold som gjør det vanskelig å kjøre bil, og  

11 prosent oppgir at bilen ikke var tilgjengelig. Det å ikke ha noe alternativ til 

kollektivtransport gjelder i større grad de som bruker ferje og hurtigbåt enn de som bruker 

buss. Dette er naturlig da kollektivtransporten for flere langs kysten er eneste mulighet for 

å komme seg til fastlandet. Disse svarene sier noe om at det ikke er kollektivtilbudet i seg 

selv som er årsaken til at mange reiser kollektivt, men det at du ikke opplever at du har 

noe valg.  

• Mange opplever kollektivtilbudet som lite konkurransedyktig  

De viktigste årsakene til å ikke benytte kollektivtilbudet i Finnmark er at det er enklere å 

bruke bil (52 prosent), at det er for få avganger (49 prosent), at de kollektive 

transportmidlene ikke går når man trenger det (45 prosent) og at det er for dårlig 

korrespondanse med andre transportmidler (34 prosent). Med andre ord er det mange 

som ikke opplever kollektivtilbudet som tilstrekkelig konkurransedyktig mot bil, og tilbudet 

tilfredsstiller ikke det umiddelbare transportbehovet til trafikantene. 

• Mange er misfornøyde med antall avganger og korrespondansen  

At kollektivtilbudet oppleves som lite konkurransedyktig gjenspeiles også i hvilke faktorer 

ved kollektivtilbudet befolkningen i Finnmark er minst fornøyd med. I overkant av 50 

                                                           
2 Resell, Marte Bakken med flere (2017): Evaluering av måloppnåelse i anskaffede kollektivkontrakter i 
Finnmark. Urbanet Analyse rapport 96/2017.  
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prosent er misfornøyde med antall avganger og korrespondansen mellom ulike 

transportmidler. Dette er også faktorer som oppgis som viktige sider ved kollektivtilbudet.  

 
Figur 5.4: Sammenhengen mellom tilfredshet og vektlegging blant de som har svart på en 
brukerundersøkelse om kollektivtransport i Finnmark (N = 558). Kilde: Resell mfl. 2017.   

• Også kommunene ønsker bedre korrespondanse og flere avganger 

Som del av den årlige evalueringen av rutetilbudet inviterte Finnmark fylkeskommune 

kommunene til å komme med innspill til kollektivtilbudet i egen kommune. Høringen i 

2017 viste at kommunene i hovedsak er opptatt av bedre korrespondanse, blant annet 

mht arbeids- og skolestart, til fly og mellom langruter og lokale ruter. Mange ønsker seg 

også flere avganger og opprettelse av nye Flexx-tilbud. Innspillene og tilbakemeldingene 

fra høringsrunden i kommunene og resultatene fra markedsundersøkelsen peker dermed 

på mange de samme forholdene.   

 

5.4 Kollektivtransport – passasjerer og produksjon 

Kollektivtransportens markedsandel er lav (se kap. 3) og det er store avstander mellom 

tettsteder og byer. Det er dermed krevende og dyrt å gi et fast kollektivtilbud i Finnmark, 

spesielt utenom de største byene og tettstedene. Og selv i de største byene er markeds-

grunnlaget begrenset. I dette delkapitlet har vi sett på statistikk, i hovedsak fra SSB, for å se 

hvordan Finnmark ligger an i forhold til andre fylker. 
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Lav kostnadsdekning per bussreise 

De som reiser kollektivt i Finnmark reiser relativt langt. I gjennomsnitt er en kollektivreise på 

19 km. Samtidig tilbys det mange busskilometer for å hente passasjerene. Dette gir seg utslag i 

at kapasitetsutnyttelsen (gjennomsnittlig belegg i bussene) kun er på ca. 20 prosent. Dette er 

en utfordring for Finnmark, med lange avstander og hvor både kapasitetsutnyttelsen og 

gjennomsnittlig reiseavstand er godt over gjennomsnittet på landsbasis (32 prosent). Samtidig 

ser vi at kapasitetsutnyttelsen i Finnmark er på samme nivå eller noe høyere enn andre spredt 

befolkede fylker, som blant annet Oppland (15 prosent), Aust-Agder (17 prosent), og Hedmark 

(19 prosent).  

Det samme bildet ser vi for offentlige kjøp per passasjer, som spenner fra 6 kroner per 

passasjer i Oslo og Akershus til 68 kroner per passasjer i Finnmark. Inntektene per passasjer er 

jevnere på landsbasis og ligger mellom 10 og 17 kroner. I Finnmark er inntekten per passasjer 

13 kroner. Dette betyr at det er dyrt å gi et fast kollektivtilbud til befolkningen i Finnmark.   

Finnmark er også det fylket som bruker mest per innbygger på busstransport, med ca 1.800 

kroner per innbygger.  

Statistikken fra SSB er basert på rapportering fra fylkeskommunen/operatørene, og kvaliteten 

på rapporteringen varierer mellom fylkene. Det er også enkelte nøkkeltall hvor det mangler 

rapportering. I tillegg er denne statistikken lagt om de senere årene, og det er derfor ikke 

mulig å se på utviklingen over tid for en del viktige nøkkeltall.  

Tidligere ble kostnadsdekningen rapportert til SSB. Som et mål på kostnadene per passasjer 

har vi summert offentlige innkjøp per passasjer og inntekter per passasje. Dette gir en 

kostnadsdekning på 16 prosent i Finnmark, noe som er på nivå med Hedmark og Oppland. På 

landsbasis er kostnadsdekningen beregnet til  41 prosent.  

Flexx-tilbud har passasjerer per avgang 

Ikke alle tilbudet avganger med Flexx blir gjennomført. I 2018 ble det i følge Finnmark 

fylkeskommune kjørt 11.516 avganger. Disse avgangene fraktet til sammen 28.684 passasjerer 

Dette gir 2,5 passasjerer per avgang i gjennomsnitt. Produksjonen er til sammen på 581.852 

km.  Gjennomsnittlig reiselengde per passasjer er 54 kilometer, det vil si dette er lange reiser. 

Det tilbys totalt 5.938.452 setekilometer, noe som gir en kapasitetsutnyttelse på 29 prosent. 

Antall seter per avgang varierer fra 4 til 16 avhengig av hva slags bil som benyttes.  

Hurtigbåtreisene er lange 

I Finnmark er båttransporten viktig, både ferjer og hurtigbåt (ekspress- og skyssbåt). I 2018 

fraktet ferjer og hurtigbåter til sammen over 220.000 passasjerer.  

Hurtigbåtrutene er vesentlig lengre enn ferjestrekningene. Passasjerene reiser lenger og 

utnyttelsen er høyere på hurtigbåtene enn på fergene.  Dette er naturlig da ferjene har et helt 

annet formål enn hurtigbåtene. Kapasitetsutnyttelsen på hurtigbåtene er også høyere enn på 

bussene og er på 28 prosent når vi ser hvor stor andel av de tilbudte setekilometerne som 
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benyttes av passasjerene. For hver passasjer produseres det 4,6 km på hurtigbåt og 2 km på 

ferje. 

Tabell 5.8: Hurtigbåter og ferjer. Passasjerer inklusiv førerer, avganger og produksjon . 2018.  
Datakilde: Finnmark fylkeskommune. 

  Hurtigbåt Ferje 

Passasjerer inkl. fører 83080 137979 

Antall avganger 4466 16692 

Gjennomført produksjon 384069 km 139517 km 

Gjennomført produksjon per avgang 86 km 8,4 km 

Passasjerkm/passasjerer (avstand per passasjer) 113 km  Ca 7 km 

Passasjerkm/Setekm (utnyttelsesgrad) 

(utnyttelsesgrad)erkilometer (utnyttelse) 

28% 7% 

Gjennomført produksjon per passasjer inkl fører 4,6 km 1 km 

 
 

Driftsutgiftene per reise er høyest for båtreiser 

Kostnadene ved å frakte passasjerene varierer etter transportform. Per reise er driftsutgiftene 

til båtreiser høyest. Driftsutgiftene til en båtreise er hele 13 ganger utgiftene til en bussreise. 

Dette skyldes både at båtreisene er lengre men også at produksjonene er dyrere per kilometer. 

I tillegg har selve ruteopplegget og graden av tomkjøring stor betydning for kostnadene. For 

eksempel vil tomkjøring for å posisjonere båtene morgen og kveld påvirke kostnadene. Tomme 

avganger i motsatt retning av reisebehovet er dårlig økonomi.  

Driftsutgiftene per bussreise har økt siden 2015, med 60 prosent, mens driftsutgiftene til 

båtruter per reise er i samme periode redusert med 25 prosent. 

 

Figur 5.5: Utvikling i utgifter til buss, bår og fylkesveger per reise. 2018 kroner. Datakilde SSB tabell 
12200.  Reiser inkluderer både ordinære- og skolereiser inkl. lukket transport  
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Figur 5.6:  Utvikling i utgifter til samferdsel i Finnmark. 2018 kroner. Datakilde SSB tabell 11822.  

 
Kostnadene per innbygger til drift av kollektivtransporten er på 4807 kroner per innbygger i 

2018, sum for buss og båtruter. Til fylkesvegferjer benyttes det 1285 kroner per innbygger.  

Utviklingen i nøkkeltall for busstransporten 

Utviklingen for busstransporten de siste årene i Finnmark viser at det benyttes mer penger per 

passasjer. Vi har ikke tall fra før 2015, men fra 2015 til 2018 har økningen vært på 33 prosent 

fra 1.329 kr til 1.774 kr (2018 kroner) per innbygger. Gjennomsnittlig reiselengde per passasjer 

har gått ned fra 2011. Det gjennomføres med andre ord flere korte reiser i 2018 enn i 2011, 

noe som kan skyldes en satsing på bytilbudene. 

Busstilbudet har økt siden 2011 målt i tilbudte vognkilometer. Det var en nedgang frem mot 

2015. Deretter har tilbudte vognkilomter økt, og ligger 10 prosent høyere enn i 2011. 

Bussreiser per innbygger hadde en nedadgående trend fra 2011 til 2014, for deretter å øke, og 

ligger i dag 8 prosent høyere enn i 2011. 

Det har blitt dyrere å tilby busstransport. Kostnadene i figuren under viser at offentlige kjøp 

per reise har økt med 22 prosent siden 2015, og at offentlige kjøp per vognkilometer har økt 

med 7 prosent siden 2011. Dette skyldes at det er blitt dyrere å produsere busskilometer 

samtidig som inntekten ikke dekker opp kostnadsøkningen. Inntektene per reise er redusert 

med 17 prosent mellom 2015 og 2018. 

Selv om passasjertallene har økt har tilbudet økt mer enn økningen i passasjerer. Det vises ved 

at kapasitetsutnyttelsen på bussen er gått ned, spesielt i perioden 2011 til 2014/15 for 

deretter å øke noe igjen slik at utnyttelsen var 20 prosent bedre i 2011 enn det den er i 2018. 

Utnyttelsen av vognparken vi både ha sammenheng med antall passasjerer og tilbudt kapasitet 

slik at tilpasning av vognparken vil ha effekt på kapasitetsutnyttelsen.  
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Figur 5.7: Utviklingen i nøkkelfaktorer for busstransport i Finnmark – 2011- 2018 og 2015 – 2018. 
Utgifter og billettinntekter er justeret til 2018 kroner. Datakilde SSB tabell 06669 og 06670. Tall for 2016 
er stipulert. 
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6 Tilgjengelighetsanalyser i byområdene  

I tillegg til en gjennomgang av kollektivtransportens rolle i Finnmark fylke, har vi gjennomført 

tilgjengelighetsanalyser i byområdene i Finnmark. Hensikten er å se om busstilbudet i 

byområdene, dvs. bybusser og noen lokal ruter, er hensiktsmessig anlagt i forhold til bosetting, 

målepunkter og transportbehov. Vi har ikke inkludert skolerutene eller 

langruter/ekspressruter. 

Tilgjengelighetsanalysene har tatt utgangspunkt i dagens linjenett og holdeplasser. Vi har ved 

hjelp av GIS-analyser vurdert linjenettet og holdeplassenes influensområde, og sett på 

hvorledes dette samsvarer med befolknings bosetting. Basert på analysene har vi sett på hvor 

stor andel av befolkningen som har akseptabel avstand til dagens bybusstilbud. Liste over 

holdeplasser og deres lokalisering har vi fått fra Finnmark fylkeskommune. 

Det er benyttet bufferanalyser der både gangavstand til holdeplass og bussenes trase er satt til 

500 meter i luftlinje. Det kan diskuteres om dette er en realistisk avstand med tanke på hvor 

langt man er villig til å gå til bussen og holdeplassen. En avstand til holdeplass på 500 meter 

tilsvarer 5-6 minutters gange. Akseptabel avstand vil variere i forhold til kvaliteten på tilbudet 

(frekvens, reisetid), samt hvorledes gang- og eventuelt sykkelforholdene er tilrettelagt (gang- 

og sykkelveg). 

I analysene vil ulike ruter overlappe hverandre på enkelte strekninger slik at en del av 

befolkningen dekkes av flere av rutene. I oversikten over hvordan de lokale rutene tilsammen 

dekker befolkningen har vi tatt hensyn til dette, men når vi ser på en enkelt rute ser vi på hvor 

stor del av befolkningen denne rutene alene dekker. I tillegg til de lokale rutene i byene vil 

lang-/ekspressruter dekke befolkningen langs transportårene inn mot sentrale deler av 

byområdene. I tillegg vil skolerutene kunne dekke opp områder i kommunene som ikke har 

annet ordinært tilbud. Dette er ikke medregnet i tilgjengelighetsanalysene. 
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6.1 Alta 

I Alta har vi sett på rutene 140 Bybuss Alta , samt lokalrutene 141 Ringrute Alta - Talvik,  

142 Ringrute Alta Rafsbotn, 143 Ringrute Alta – Eiby, 144 Ringrute Alta – Aronnes- Tverrdalen. 

Ved en avstand på 500 meter fra rutenes traseer dekkes 82 prosent av Altas befolkning av 

disse lokale rutene. Noe færre, 76 prosent, har 500 meter eller mindre til holdeplass. 

Tabell 6.1: Lokalruter i Alta. Befolkning og andel av befolkning innenfor influensområde til rutene. 

Lokalruter i Alta Befolkning – antall - som bor 

innenfor 

Andel av befolkning som bor 

 
500 meter 

fra linje 

500 meter fra 

stoppested 

Innenfor 

500m fra linje 

Innenfor 500 m fra 

stoppetsed 

143 Alta Eybydalen 5.737 4.613 28 % 22 % 

144 Alta Tverrelvdalen 8.170 7.210 40 % 35 % 

141 Alta - Talvik 6.937 6.703 34 % 32 % 

142 Alta - Rafsbotn 6.453 6.294 31 % 31 % 

140 Bybuss Alta 11.354 11.101 55 % 54 % 

Alta totalt 16.860 15.644 82 % 76 % 

 

  
Figur 6.1: Influensområdet til lokale ruter i Alta, 140 Bybuss, samt lokalrutene 141,142,143,144.Tilgang 
til holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 meter i luftlinje.  

 
I Alta er det rute 140 Bybussen som frakter flest passasjerer (ordinære passasjerer) med 82 

prosent av påstigningene på de lokale rutene i Alta. Denne ruten dekker over halvparten av 

Altas befolkning innenfor et influensområde på 500 meter.  
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Det er særlig boligområdene langs Bossekopveien og Kronstad som dekkes av Bybussen. 

Bussen har tilnærmet faste rutetide. Det skjer et skifte i avgangtidspunktene når ruten går over 

til timesfrekvens på kveldstid. På dagtid kjøres 30 minutters frekvens og med 15 minutters 

frekvens i rush. 

 
Figur 6.2: Influensområde til bybussen i Alta, rute 140. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase innenfor 
500 meter. 

 
Det er omtrent 20 prosent av Alta kommunes befolkning som ikke har tilgang til en lokalrute 

innenfor 500 meter i luftlinje. Dette utgjør ca 3.800 personer. Mange av disse bor i tettsteder 

og grender som dekkes opp av lang-/ekspress-ruter samt skoleruter. 

6.2 Hammerfest 

I Hammerfest er det to bybussruter; 130 Bybuss – Prærien og  131 Bybuss – Storvannet. I 

tillegg har vi sett på lokalrutene 132 Ringbuss Strømsnes – Forsøl, 133 Ringbuss Kvalsund og 

134 Hamna – Sykehuset. Hele befolkningen i Hammerfest dekkes av disse lokalrutene. Det vil si 

at alle innbyggere i Hammerfest har 500 meter eller mindre til en lokal bussrute. 
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Tabell 6.2: Lokalruter i Hammerfest. Befolkning og andel av befolkning innenfor influensområde til 
rutene 

Lokalruter i Hammerfest Befolkning – antall – som bor 

innenfor 

Andel av befolkning som bor 

 
500 meter 

fra linje 

500 meter fra 

stoppested 

Innenfor 

500m fra linje 

Innenfor 500 m fra 

stoppetsed 

132 Ringbuss Strømsnes - Forsøl 8.182 7.751 78 % 74 % 

133 Ringbuss Kvalsund 6.570 4.179 63 % 40 % 

130 Bybuss Prærien-Rypefjord 7.694 7.553 73 % 72 % 

131 Bybuss Storvannet 4.405 4.363 42 % 42 % 

134 Havna - Sykehuset 5.493 5.488 52 % 52 % 

Hammerfest totalt 10.701 10.462 100 % 100 % 

 

 

Figur 6.3: Influensområdet til lokale ruter i Hammerfest; bybussene 130 og 131 samt lokalrutene 132, 
133 og 134. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 meter i luftlinje. 

 
Til sammen frakter de to bybussene 83 prosent av passasjerene på det lokale tilbudet i 

Hammerfest, og det er rute 130 Bybuss Prærien-Rypefjord som er den store ruten, med 58 

prosent av de lokale passasjerne. Denne ruten dekker 72 prosent av befolkningen i 

Hammerfest kommune. Rute 131 Bybuss Storvannet frakter 25 prosent av de lokale 

passasjerene, og dekker drøyt 40 prosent av befolkningen i Hammerfest. Begge disse 

bybussrutene har tilnærmet faste avgangstider, kun med et skift i avgangstidspunktene etter kl 

17 når det går over til timesfrekvens. Ellers har rutene halvtimesfrekvens med 15 minutters 

frekvens i rush. 
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Figur 6.4: Influensområde til bybuss 130 Prærien-Rypefjord i Hammerfest. Tilgang til holdeplass og 
linjenett/trase innenfor 500 meter. 

 

Figur 6.5: Influensområde til bybuss 131 Storvannet i Hammerfest. Tilgang til holdeplass og 
linjenett/trase innenfor 500 meter. 
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Også rute 132 Ringbussen Strømsnes – Forsøl dekker ¾ deler av befolkningen i Hammerfest 

kommune. Denne ruten dekker boligområdene Strømsnes og Forsøl som ligger et stykke fra 

sentrum og som ikke dekkes opp av rute 130. Rute 132 kjører imidlertid samme trase som rute 

130 Bybuss Prærien – Rypefjord på den sentrumsnære delen av ruten. Ruten kommer derfor 

som et tillegg langs traseen for 130. Ruten har ikke faste rutetider. Likeledes kjøres 134 Havna- 

Sykehuset stort sett i samme trase som 130-Bybuss – Prærien, men er en rute med få avganger 

og har varianter. Ruten er først og fremst et tilbud om morgenen fra Havna til sykehuset og om 

ettermiddag fra sykehuset til Havna. De andre avgangene betjener ikke sykehuset.  

6.3 Kirkenes 

I Kirkenes ser vi på rutene 110 Bybuss, 111 Kirkenes Bjørnevatn og 112 Kirkenes- Jakobsnes-

Tårnet. Totalt sett dekkes ¾ deler av befolkningen i Sør-Varanger av lokaltilbudet i og rundt 

Kirkenes. 

Det er Rute 111 Ringrute Kirkenes Bjørnevatn som er den største ruten i kommunen, målt i 

påstigninger, med 81 prosent av de ordinære passasjerene. Ruten betjener Kirkenes by samt 

tettstedene/boligområdene Bjørnevatn og Hesseng, og dekker 65 prosent av befolkningen i 

Sør-Varanger kommune. Rute 111 har tilnærmet stive rutetider, men etter kl 16 endres 

avgangstidspunktene. Ruten kjører med 30 minutter frekvens i rush og ellers timesavganger. 

I tillegg har Kirkenes rute 110 Bybuss som betjener Kirkenes sentrum og kjører til sykehuset. 

Ruten dekker 36 prosent av befolkningen i Sør-Varanger kommune. Bybussen har ujevne 

intervaller mellom avgangene, og fremstår derfor som noe komplisert å forholde seg til. 

Områdene øst og nordøst for Kirkenes sentrum dekkes av lokalruten 112 Kirkenes - Jakobsnes -

Tårnet. Ruten dekker 47 prosent av befolkningen i Sør-Varanger, hovedsakelig fordi den kjører 

samme trase som Rute 111 fra Hessen til Kirkenes sentrum.  

Ikke alle bostatte i Sør-Varanger kommune bor i Kirkenesområdet. De som bor utenfor bor 

dermed ikke innenfor influensområdet til lokalbussene i Kirkenes. Sør-Varanger kommune 

strekker seg vestover mot Varangerbotn og bosatte i tettstedene langs E6 som Neiden og 

Vagge vil dermed ha ekspress-/langrutene som sitt busstilbud sammen med skoleruter. 

Tabell 6.3: Lokalruter i Kirkenes. Befolkning og andel av befolkning innenfor influensområde til rutene 

Lokalruter Kirkenes Befolkning – antall – som bor 

innenfor 

Andel av befolkning som bor 

 
500 meter 

fra linje 

500 meter fra 

stoppested 

Innenfor 

500m fra linje 

Innenfor 500 m fra 

stoppetsed 

110 Bybuss 3.676 3.673 36 % 36 % 

111 Kirkenes - Bjørnevatn 7.190 6.542 71 % 65 % 

112 Kirkenes - Tårnet 5.491 4.738 54 % 47 % 

Kirkenes totalt 8.298 7.497 82 % 74 % 
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Figur 6.6: Influensområdet til lokale ruter i Kirkenes; bybuss 110 og lokalrutene 111 og 112. Tilgang til 
holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 meter i luftlinje. 

 

Figur 6.7: Influensområde til buss 111 Kirkenes - Bjørnevatn. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase 
innenfor 500 meter. 
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Figur 6.8: Influensområde til bybuss 110 i Kirkenes. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 
meter. 

 

6.4 Honningsvåg 

Honningsvåg har to lokalruter, 120 Bybuss som går morgen og ettermiddag, og rute 262/211 

Karmøyvær – Nordkapp. I tillegg kjøres et bestillingstilbud midt på dagen og til Honningvåg 

lufthavn, 826 Flexx-by. 

90 prosent av befolkningen i Nordkapp kommune bor innenfor influensområdet til 

lokalbussene i Honningsvåg, og rute 120 Bybussen dekker de aller fleste bosatte i kommunen.  

Bybussen i Honningsvåg har 8 avganger på hverdager, men har ikke stive rutetider. Denne 

ruten er den desidert største ruten i Honningsvåg og frakter 82 prosent av de ordinære 

passasjerene på lokalrutene i Honningsvåg. 

262 Karmøyvær har en avgang på hverdager og er tilpasset skole. 

826 Flexx by Honningsvåg har 8 avganger på hverdager. Ruten kjøres mellom sentrum og 

flyplassen. I tillegg til å dekke samme område som rute 120 Bybuss, dekker 826 også området 

mellom Storbukt og flyplassen. Ruten kjøres med 1-2 timers frekvens avhengig av tidspunkt på 

dagen, men har stive rutetider. Ruten fraktet 828 passasjerer i 2018.  
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Tabell 6.4: Lokalruter i Honningsvåg. Befolkning og andel av befolkning innenfor influensområde til 
rutene 

Lokalruter i Honningsvåg Befolkning – antall – som 

bor innenfor 

Andel av befolkning som bor 

 
500 meter 

fra linje 

500 meter fra 

stoppested 

Innenfor 

500m fra linje 

Innenfor 500 m fra 

stoppetsed 

120 Bybuss 2.832 2.832 88 % 88 % 

262/211 

Kamøyvær/Skarsvåg/Nordkapp 

2.305 1.866 72 % 58 % 

Honningsvåg totalt 2.909 2.882 91 % 90 % 

 

 

Figur 6.9: Influensområdet til lokale ruter i Honningsvåg; bybuss 120 og rute 262/211 Karmøyvær – 
Nordkapp. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 meter i luftlinje. 

 

6.5 Vadsø 

Til sammen dekkes over 90 prosent av befolkningen av de to lokale rutene i Vadsø. De to 

rutene dekker hvert sitt områder. 819 de vestlige deler av sentrum samt området ut til Vestre 

Jakobselv, mens 241 dekker østre deler av sentrum samt  området mellom sentrum og Skallelv. 

Bybyssen i Vadsø, 819 Bybuss, kjøres som et bestillingstilbud. Dette er den største Flexxruten i 

Finnmark målt i antall ordinære passasjerer, med 4.454 påstigninger i 2018. Ruten frakter om 

lag halvparten av de ordinære passasjerene i Vadsø.  

Endenholdeplass  120 Bybuss 

Bybuseen 
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Bybussen har 7 tilbudte avganger på hverdager, alle med noe ulike trasealternativer. 241 

Skallelv har 4 avganger på hverdager samt en avgang ekstra torsdag og fredag. Rutene har ikke 

faste avgangstider og har noen trasevarianter. 

Tabell 6.5: Lokalruter Vadsø. Befolkning og andel av befolkning innenfor influensområde til rutene 

Lokalruter i Vadsø Befolkning – antall – som bor 

innenfor 

Andel av befolkning 

som bor 
 

500 meter fra 

linje 

500 meter fra 

stoppested 

Innenfor 

500m 

fra linje 

Innenfor 

500 m fra 

stoppetsed 

819 Bybuss 3867 3415 66 % 58 % 

241 Skallelv 2994 2920 51 % 50 % 

Vadsø totalt 5422 5203 92 % 88 % 

 

 

Figur 6.10: Influensområdet til lokale ruter i Vadsø; bybuss 819 og rute 241 Skallelv. Tilgang til holdeplass 
og linjenett/trase innenfor 500 meter i luftlinje. 
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Figur 6.11: Influensområde til bybuss 819 i Vadsø. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 
meter. 

 

6.6 Vardø 

Vardøs bybusstilbud består av en bestillingsrute, 812 Bybuss. Denne hadde 392 ordinære 

påstigninger i 2018. Ruten dekker over 80 prosent av befolkningen i Vardø kommune. Ruten 

har 4 avganger på hverdager. Den har ikke faste rutetider og har noe variabel trase. 

Tabell 6.6: Lokalruter Vardø. Befolkning og andel av befolkning innenfor influensområde til rutene 

Lokalruter i Vardø Befolkning – antall – som bor 

innenfor 

Andel av befolkning 

som bor 
 

500 meter fra 

linje 

500 meter fra 

stoppested 

Innenfor 

500m 

fra linje 

Innenfor 

500 m fra 

stoppetsed 

812 Bybuss 1.703 1.681 82 % 81 % 
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Figur 6.12: Influensområde til bybuss 812 i Vardø. Tilgang til holdeplass og linjenett/trase innenfor 500 
meter. 
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7 Utvikling av kollektivtilbudet 

7.1 Mål for kollektivtransport 

Finnmark fylkeskommune har satt mål for kollektivtransporten i fylket. Hovedmål er: 

"Kollektivtransporten i Finnmark skal gi brukerne attraktive og forutsigbare 

transportmuligheter gjennom et helhetlig kollektivtilbud". 

Det er dette målet fylkeskommunen jobber mot via strategiske tiltak de har satt opp:   

• Å tilrettelegge for et kollektivtilbud med optimal regularitet og punktlighet 

• Å prioritere kollektivtilbudet i områder med høyt trafikkgrunnlag, samtidig som distriktene 

ivaretas  

• Å tilrettelegge kollektivtilbudet for samordnet offentlig transport for bedre 

ressursutnyttelse 

• Å standardisere nye kollektivanskaffelser i henhold til bransjenorm for økt konkurranse 

• Å være foregangsfylke i utvikling og testing av ny teknologi som gir bedre og mer effektive 

løsninger 

• Å innføre og legge til rette for alternative energibærere for all kollektivtransport innen 

2026 

• Å jobbe for at dagens seilingsmønster for kystruta opprettholdes 

Kollektivtransporten har ulike roller i byområder og i mer spredt befolkede områder. Finnmark 

er et stort fylke, men en relativt stor andel av befolkingen bor i byer og tettsteder. Samtidig er 

disse byene og tettstedene relativt små, og markedsgrunnlaget for kollektivtransport er 

dermed begrenset. Kollektivtransport står for 3 prosent av de daglige reisene, og skolereiser 

utgjør om lag halvparten av alle kollektivreisene.  

Det å lage et kollektivtilbud som er konkurransedyktig mot bil i et slikt område er dermed 

utfordrende fordi markedsgrunnlaget for å ha høyfrekvente tilbud er for lite. Kollektiv-

transportens hovedrolle i Finnmark er dermed å gi et godt transportalternativ til de som ikke 

har, kan, eller ønsker å kjøre bil. Det handler dermed først og fremst om tilgjengelighet. I Alta 

og Hammerfest kan økt kollektivbruk på bekostning av bilbruk være et mål. Men da må det 

også benyttes andre tiltak enn kun å bedre kollektivtilbudet, som for eksempel 

parkeringsrestriksjoner eller andre biltrafikkregulerende tiltak.  

7.2 Hva har skjedd siden 2012 

Omfattende arbeid  med å markedstilpasse kollektivtilbudet siden 2012 

Siden forrige strategiplan for utvikling av tilbudet ble utarbeidet i 2013 har fylkeskommunen 

jobbet med å markedstilpasse tilbudet. Dette har førte til et kollektivtilbud der det er gjort 

flere grep som i de fleste tilfeller følger prinsippene for hvordan man skal utvikle 
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kollektivtilbudet, se tekstboks under. Dette er prinsipper som bør følges uavhengig av 

områdets størrelser.  

 

I listen under oppsummerer vi kort endringene som er gjort i kollektivtilbudet i Finnmark de 

senere årene: 

• Konsentrert innsatsen inn mot de største reisestrømmer der det er flest reiser, det vil si i 

de største byene, samt på noen strekninger mellom de største byene.  

• Hurtigbåttilbudet er justert noe og det er også opprettet en hurtigbåtrute mellom 

Hammerfest og Alta (330 VargsundXpressen). Dette er den ekspressbåtruten som frakter 

flest passasjerer; 26 prosent av alle ordinære reiser med hurtigbåt.  

• Flere ruter i fylket der markedsgrunnlaget er lite er lagt om til bestillingsruter, såkalt FLexx 

ruter. I dag har Finnmark 29 slike Flexxruter. 

• På bybussene i Alta (rute 140) og  Hammerfest (rute 130 og 131) er det innført stive 

rutetider, noe som gjør tilbudet enklere å forholde seg til enn det det var tidligere. 

Frekvensen er økt til 15 minutter i rush, 30 minutter på dagtid og timesavgang på 

kveldstid.  

 Prinsipper for utvikling av kollektivtilbudet:  

• Differensiere rutetilbudet etter markedsgrunnlag; Det er verken mulig, ønskelig eller 

effektivt å levere det samme rutetilbudet til alle deler av et område. Rutetilbudet må 

derfor differensieres, både i tid og rom, med hovedlinjer på de mest trafikkerte 

strekningene, som suppleres med sekundær- og bestillingsruter. 

• Høy frekvens på hovedlinjer: Dersom man ønsker å ha et attraktivt kollektivtilbud i 

områder med et visst trafikkgrunnlag er det viktig at man prioriterer høy frekvens på 

rutene.   

• Enkle og oversiktlige rutetilbud; faste ruter med faste rutetider og fast trase  og med 

lett gjenkjennelige nummer og navn gjør det enkelt å orientere seg i tilbudet, også for 

de ikke-frekvente kundene.  

• Optimal holdeplassavstand: Unødvendig stopp på holdeplasser som har få påstigende 

vil øke reisetiden. Dette er en belastning for de som allerede er ombord. Et viktig grep 

for å gjøre kollektivtrafikken bedre for de fleste, er derfor å optimalisere antall 

holdeplasser. For lang avstand mellom holdeplassene kan virke ekskluderende på 

enkelte trafikanter, samtidig som mange og tette holdeplasser sinker rask fremføring 

av bussene og dermed et mer effektivt tilbud for mange. 

• Knutepunktsutvikling: Det er vanskelig å utforme et kollektivtilbud helt uten bytter. 

Det er viktig å legge til rette for gode byttemuligheter gjennom korrespondanse 

mellom viktige ruter, god ruteinformasjon og kort avstand mellom 

holdeplasser/plattformer.  
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• Også i Kirkenes er det innført stive rutetider på den største ruten, 111 Kirkenes Bjørnevatn, 

som frakter ¾ deler av de ordinære reisende i Kirkenes byområde. Frekvensen er halvtime 

i rush og timesavganger utenfor rush. Frekvensen her er lavere enn på bybussene i Alta og 

Hammerfest, men passasjergrunnlaget er også lavere. Selv om innbyggertallet i Kirkenes er 

på samme nivå som i Hammerfest bor befolkningen vesentlig tettere i Hammerfest by.  

• Det er også gjennomført effektiviseringstiltak med hensyn til traseer flere steder, spesielt i 

Hammerfest. Bybussen som tidligere gikk mellom Forsøl og Strømsnes via Storvannet, er 

nå inndelt i flere ruter som rendyrker markedet på en bedre måte. Rute 130 Prærien – 

Rypefjord gir et raskere tilbud til bosatte i disse områdene fordi de ikke behøver å kjøre via 

Storvannet som har fått egen rute (rute 131). Forsøl og  Strømsnes dekkes av egen rute 

med vesentlig lavere frekvens tilpasset tidspunkt for reisebehov. 

7.3 Veien videre  

På grunnlag av det vi har gått gjennom av bakgrunnsmateriale om tilbud og utvikling ser vi at 

fylkeskommunen de senere årene har gjennomført mange gode grep for å utvikle tilbudet. Den 

strategien de har lagt seg på med å utvikle tilbudet der det er et markedsgrunnlag og søke å 

redusere tilbudet der grunnlaget er lite, er et godt grep. I dette avsnittet peker vi på noen grep 

for å videreutvikle kollektivtilbudet ytterligere.  

Ytterligere fokus på markedstilpasning er viktig for å dempe kostnadsveksten 

Samtidig ser vi at kostnadene til å drifte tilbudet målt i driftutgifter per reise har økt. Og den 

dyreste transporten er båttransporten. Samtidig har ikke inntektene økt selv om antall reiser 

har økt. Det betyr at om utgiftene ikke skal øke videre må man fortsette å markedstilpasse 

tilbudet, og også se på inntektsiden via bla. billettprisene. Målet bør være å markedstilpasse 

tilbudet slik at kostnadsveksten som har vært siden 2015 reduseres. 

En av de store forskjellene mellom individuell og kollektiv transport er avgangsfrekvens, dvs å 

kunne reise akkurat når man vil framfor når det går en buss/båt. Og spør man befolkningen i 

Finnmark, ønsker de både rutebetjening og ikke minst hyppigere avganger. Men det er en stor 

utfordring å gi et tilbud med hyppige avganger i områder med relativt begrenset 

markedsgrunnlag, da økt frekvens er dyrt. Det er mange lange ruter i Finnmark og belegget er 

relativt lavt, så en ytterligere økning av frekvensen på tilbudet må være meget målrettet. Det 

gjelder derfor å tilby de avgangen man har råd til og på de tidspunktene og stedene hvor 

reisehovet er størst. 

Busstilbudet 

Når det gjelder busstilbudet er det viktig å fortsette å følge markedet og utviklingen i 

markedet, og å innføre bestillingstilbud der det er lite belegg på de faste rutene.  

I byene/bybusstilbudene er frekvensen viktig for å kunne konkurrere med bil til en viss grad. På 

den måten kan man redusere antall bilreiser, om dette er et mål. Men det er et kostnads-

spørsmål om hvor høy frekvensen kan være uten at kostnadene øker for mye. Frekvens er et 

dyrt tiltak fordi dette gir økt produksjon. Dermed må kostnadene ved å øke frekvensen veies 

nøye opp mot en evt. passasjervekst og økning i inntektene.  
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Vår vurdering er at bybusstilbudene i Finnmark har en tilfredstillende frekvens sett opp mot 

dagens markedsgrunnlag. Bybussruten , Flexxrute 819 i Vadsø har mange passasjerer og kan 

vurderes gjort om til en fast rute, men kun hvis antall avganger kan holdes på samme nivå som 

dagens bestillingsrute. 

For langrutene er det viktigste formålet å binde sammen fylket. Her er det viktig å se på antall 

avganger og at de er tilpasset tidspunktene for reisebehovene, og det er helt vesentlig at 

korrespondansen mellom langrutene og mellom langrutene og båtrutene fungere optimalt.  

Det er generelt viktig å jobbe for bedre korrespondanse mellom alle typer ruter, alt fra fly til 

Flexx. Bedre korrespondanse er noe både kommunene og trafikantene påperker som viktige 

tiltak for å bedre kollektivtilbudet. 

Båttilbudet 

For båttilbudet ser vi at det kan være et grunnlag for et tilbud mellom Vadsø og Kirkenes med 

183 reiser per dag mellom de to kommunene. Dette er imidlertid avhengig av om 

influensområdene til anløpsstedene til et slikt båttilbud dekker reisebehovet mellom disse to 

byene/kommunene. Hvordan denne reisestrømmen vil være fremover er imidlertid usikkert 

som en følge regionreformen og dermed usikkerhet rundt fylkeskommunale arbeidsplasser i 

Finnmark. 

For båttilbudet mellom Alta og Hammerfest er det viktig at dette tilpasses arbeidspenslingen 

mellom de to byene. 

Det er lavt belegg og synkende grunnlag på flere anløp på båtrutene. Båttransport er dyrt og 

spørsmålet er hvilke reiser som bør/skal prioriteres. Dette betyr at fylkeskommunen bør 

vurdere hvor ofte det skal være anløp på øyene i vestre deler av Finnmark. Dette må vurderes 

opp mot kostnader og antall reisende. Det viktigste for disse anløpene er at bosatte kan 

komme seg til/fra kommunesenteret minst en gang i uken. Helgeanløp for fritidsreiser kan 

vurderes nedlagt. Spørsmålet er også om man kan opprette et anropsstyrt tilbud også på 

båtruter, noe som eventuelt kan redusere kostnadene.  

For både buss, hurtigbåt og ferje er det viktig å følge med på og eventuelt justere antall 

avganger slik at dette tilpasses tidspunktene for reisebehov. I den sammenheng er det først og 

fremst viktig å tilpasse dette etter arbeidsreise- og skolreisebehov, samt slik at befolkningen 

som ikke jobber eller går på skole kan komme seg til kommunesenteret, om ikke hver dag så 

minst en gang i uken. 

Forenkle rutetilbudet: faste avgangstider, faste traseer, optimal holdeplassavstand 

Det er viktig å tilstrebe faste avgangstider uansett frekvens på tilbudet. Dette gjør tilbudet 

enklere å forstå og bruke, også for de som ikke reiser så ofte kollektivt. Varierende traseer er 

også en utfordring for enkelheten av tilbudt. Det bør derfor tilstrebes å kjøre rutene i faste 

traseer.  
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Både faste rutetider og faste traseer kan være en utfordring der passasjergrunnlaget er lite og 

rutene samtidig skal betjene skolereiser og ordinære reiser. Her kan det vurderes om ruter 

med varianter kan deles opp i separate ruter.  

Unødvendig stopp på holdeplasser som ikke har mange påstigende øker reisetiden, noe som er 

en belastning for de reisende som allerede er ombord. For at byrutene i Alta og Hammerfest 

skal bli mer effektive kan man vurdere holdeplassavstanden. Analysene av tilgjengeliget i 

kapittel 6 viser at det med et influensområde på 500 meter rundt holdeplassene i stor grad er 

overlapping mellom holdeplassene. Dette indikerer at holdeplassene ligger for tett. Samtidig er 

det viktig å vurdere avstand til holdeplass nøye slik at fjerning av holdeplasser ikke gir for lang 

gangavstand til holdeplass for de reisende. 

Se arealbruk og kollektivplanlegging i sammenheng 

Lokalisering av skolene har stor betydning for kollektivtransporten. Sentralisering av skolene, 

spesielt barne og ungdomsskoler, vil føre til økt skyssbehov. Hvor skoler er lokalisert i forhold 

til andre viktige besøkspunkter er viktig for å redusere behovet for egne ruter til skolene som 

ikke dekker det ordinære reisebehovet. Godt samarbeid med kommunene med hensyn til 

lokalisering av skoler, og start og sluttidspunkter på skolene er vesentlig for å redusere 

behovet for egne skoleruter. Dette gjelder for øvrig også for lokalisering av andre 

besøksintensive målpunkt.  

Hensiktsmessig prising av ulike grupper 

Billettinnntektene dekker bare en liten del av kostnadene ved kollektivtransporten. 

Skoletransporten til grunnskole dekkes med persontakst fra kommunen og fylkeskommunen 

dekker resterende kostnader. For ordinære reisende  er det i gjennomsnitt en inntekt per reise 

på 13 kroner, mens offentlige kjøp per reise er på 68 kroner. Dette betyr at billettene kun 

dekker en svært liten andel av kostnadene. 

Den passasjerøkningen som er kommet i Finnmark de senere årene ser ut til å være blant 

ungdom. Disse betaler kun 264 kroner per måned (i 2019) og kan reise på alle kollektive 

transportmidler i hele fylket med unntak av ferje for denne summen (Snelandia FYLKE). Til 

sammenlikning koster et månedskort for voksen (Snelandia VOKSEN) 718 kr for reiser på inntil 

9 kilometer, 1 076 kr for reiser på inntil 18 kilometer og 1 356 kr for reiser på inntil 30 

kilometer. Det vil si at ungdom kun betaler 37 prosent av den billigste voksenbilletten, uansett 

reiselengde. Spørsmålet er dermed om denne billetten er for billig og drar gjennomsnitts-

inntekten per reise ned. 

Markedstilpasning krever god kunnskap om bruk 

Å følge med i markedet krever at man følger opp utviklingen gjennom blant annet statistikken. 

Finnmark fylkeskommune har i utgangspunktet et godt verktøy gjennom StatusQ. Utviklingen i 

billettslag til også å inkludere mobilbilletter, samt at skolereiser i stor grad ikke registreres 

fører imidleritd til feil i statistikkgrunnlaget. 
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For å kunne bruke statistikken til å følge med på markedsutviklingen er det derfor viktig at alle 

billetter blir registrert ved påstigning, enten de er på mobil eller i kort. Dette er den eneste 

måten å få registrert hvem som reiser (ulike billettslag) og om det er skolereiser eller ordinære 

reiser.  

Innføringen av ungdomskortet har også trolig ført til at ungdom som kjøper dette kortet 

benytter det også på skolereiser. Dette gir dermed en overvurdering av påstigningstall da 

skolereiser på mange strekninger ikke blir registrert gjennom validering av billett, men totalt 

sett ut fra antall elever. Ved å måtte validere skolekortet vil en slik feilregistrering ekskluderes. 
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Vedlegg 

 

Tabell V1: Alle reiser 2018, inkludert skolereiser, i Finnmark og til/fra nord Troms. Datakilde RTM region Nord 2018. 

 

Sum reiser Ti l

Fra Sør-VarangerBåtsfjordNessebyTana BerlevågGamvik Lebesby Karas jok PorsangerNordkappMåsøy KvalsundHasvik Loppa Alta KautokeinoHammerfestVadsø Vardø KvænangenNordreisaSkjervøy Kåfjord Storfjord Lyngen Tromsø

Sør-Varanger 26004 11 58 117 2 1 2 3 4 1 1 1 0 0 4 1 2 189 13 0 0 0 0 0 0 1

Båtsfjord 11 5230 8 14 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 23 0 0 0 0 0 0 0

Nesseby 62 8 1429 187 8 0 0 9 6 0 0 0 0 0 1 0 1 108 10 0 0 0 0 0 0 0

Tana 125 14 187 6039 29 22 3 13 16 0 1 0 0 0 2 0 1 56 18 0 0 0 0 0 0 1

Berlevåg 2 37 8 29 2256 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Gamvik 1 0 0 22 0 2343 75 0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lebesby 2 0 0 3 0 75 2690 3 27 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Karasjok 3 0 10 14 0 0 3 6396 69 1 1 4 0 0 29 19 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1

Porsanger 4 1 6 16 1 7 27 69 9076 17 33 48 0 0 120 1 115 3 1 1 1 0 0 0 0 3

Nordkapp 1 0 0 0 0 0 3 1 18 7707 42 5 0 0 8 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Måsøy 1 0 0 1 0 0 0 1 34 42 2464 27 0 0 64 1 45 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Kvalsund 1 0 0 0 0 0 0 5 50 5 26 1721 0 0 74 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hasvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230 15 18 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 1

Loppa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1934 63 0 1 0 0 33 8 2 2 0 1 2

Alta 4 0 1 2 1 1 1 31 129 8 64 74 18 63 55131 101 318 3 1 187 72 2 4 2 2 19

Kautokeino 1 0 0 0 0 0 0 19 1 0 1 0 0 0 100 6653 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Hammerfest 3 0 1 2 0 1 1 4 127 28 45 185 1 1 316 2 27288 2 0 2 3 1 1 1 0 5

Vadsø 205 38 108 57 10 1 1 2 3 1 1 0 0 0 3 1 2 15508 92 0 0 0 0 0 0 1

Vardø 13 23 10 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 90 4934 0 0 0 0 0 0 0

Kvænangen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 33 186 0 2 0 0

Nordreisa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 8 72 0 3 0 0

Skjervøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0

Kåfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0

Storfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0

Lyngen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Tromsø 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 2 1 1 2 19 2 5 1 0
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Tabell V2: Alle reiser 2018, uten skolereiser, i Finnmark og til/fra nord Troms. Datakilde RTM region Nord 2018. 

 

 

  

Sør-VarangerBåtsfjordNessebyTana BerlevågGamvik Lebesby Karas jok PorsangerNordkappMåsøy KvalsundHasvik Loppa Alta KautokeinoHammerfestVadsø Vardø KvænangenNordreisaSkjervøy Kåfjord Storfjord Lyngen Tromsø

Sør-Varanger23 641 11        58        117      2          1          2          3          4          1          1          1          0          0          4          1          2          189      13        0          0          0          0          0          0          1          

Båts fjord 11        4 737   8          14        38        0          0          0          1          0          0          0          -       0          0          0          0          38        23        0          0          -       -       -       -       0          

Nesseby 62        8          1 268   187      8          0          0          9          6          0          0          0          0          0          1          0          1          108      10        0          0          0          0          0          0          0          

Tana 125      14        187      5 498   29        22        3          13        16        0          1          0          0          0          2          0          1          56        18        0          0          0          0          0          0          1          

Berlevåg 2          37        8          29        2 088   0          0          0          1          0          0          0          -       0          1          0          0          10        0          0          0          0          -       0          -       0          

Gamvik 1          0          0          22        0          2 164   75        0          7          0          0          0          -       0          1          0          1          1          0          0          0          0          0          0          -       0          

Lebesby 2          0          0          3          0          75        2 500   3          27        3          0          0          0          0          1          0          1          1          0          0          0          0          0          0          -       0          

Karas jok 3          0          10        14        0          0          3          5 813   69        1          1          4          0          0          29        19        3          2          1          0          0          0          0          0          0          1          

Porsanger 4          1          6          16        1          7          27        69        8 239   17        33        48        0          0          120      1          115      3          1          1          1          0          0          0          0          3          

Nordkapp 1          0          0          0          0          0          3          1          18        7 048   42        5          0          0          8          0          28        1          0          0          0          0          0          0          0          1          

Måsøy 1          0          0          1          0          0          0          1          34        42        2 281   27        0          0          64        1          45        1          0          0          1          0          0          0          0          2          

Kva lsund 1          0          0          0          0          0          0          5          50        5          26        1 517   0          0          74        0          185      0          0          0          0          0          0          0          0          1          

Hasvik 0          -       0          0          -       -       0          0          0          0          0          0          2 015   15        18        0          1          0          -       4          4          0          0          0          0          1          

Loppa 0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          15        1 806   63        0          1          0          0          33        8          2          2          0          1          2          

Al ta 4          0          1          2          1          1          1          31        129      8          64        74        18        63        46 661 101      318      3          1          187      72        2          4          2          2          19        

Kautokeino 1          0          0          0          0          0          0          19        1          0          1          0          0          0          100      5 785   2          1          0          0          0          0          0          0          0          2          

Hammerfest 3          0          1          2          0          1          1          4          127      28        45        185      1          1          316      2          24 327 2          0          2          3          1          1          1          0          5          

Vadsø 205      38        108      57        10        1          1          2          3          1          1          0          0          0          3          1          2          13 905 92        0          0          0          0          0          -       1          

Vardø 13        23        10        18        0          0          0          1          1          0          0          0          -       0          1          0          0          90        4 572   0          0          0          0          0          -       0          

Kvænangen 0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          4          33        186      0          2          0          0          

Nordreisa 0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          1          0          4          8          72        0          3          0          0          

Skjervøy 0          -       0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          2          0          1          0          0          

Kåfjord 0          -       0          0          -       0          0          0          0          0          0          0          0          2          4          0          1          0          0          

Storfjord 0          -       0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          1          0          0          

Lyngen 0          -       0          0          -       -       -       0          0          0          0          0          0          1          2          0          0          -       -       

Tromsø 1          0          0          1          0          0          0          1          3          1          2          1          1          2          19        2          5          1          0          
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Tabell V3: 03321: Sysselsatte per 4. kvartal. Pendlingsstrømmer etter bostedskommune, statistikkvariabel, år og arbeidsstedskommune 

 

Bokommune/arbeidskommune 2002 Vardø 2003 Vadsø 2004 Hammerfest2011 Guovdageaidnu - Kautokeino2012 Alta 2014 Loppa 2015 Hasvik 2017 Kvalsund 2018 Måsøy 2019 Nordkapp 2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki

2002 Vardø 831 33 3 0 4 0 0 0 0 1 2

2003 Vadsø 9 2584 9 0 30 1 0 0 0 0 2

2004 Hammerfest 0 7 5072 0 116 3 3 87 3 17 3

2011 Kautokeino 1 10 9 1241 85 2 0 0 1 0 7

2012 Alta 1 54 100 23 9527 34 6 12 2 4 28

2014 Loppa 0 0 14 0 60 305 1 0 0 0 0

2015 Hasvik 0 1 13 0 31 2 396 0 0 0 0

2017 Kvalsund 0 1 137 1 21 0 0 238 1 1 9

2018 Måsøy 0 0 25 0 40 0 0 2 468 11 2

2019 Nordkapp 2 4 23 0 69 1 1 9 1 1408 9

2020 Porsanger 1 6 25 1 46 0 1 9 0 8 1706

2021 Karasjok 0 13 9 17 29 1 1 0 1 1 57

2022 Lebesby 0 1 3 0 28 0 0 1 0 0 11

2023 Gamvik 0 5 6 0 6 0 0 0 1 2 11

2024 Berlevåg 0 13 4 0 5 1 0 0 0 3 3

2025 Tana 3 56 4 12 17 1 0 1 0 0 6

2027Nesseby 0 50 4 6 2 0 0 0 0 1 0

2028 Båtsfjord 1 11 3 0 5 0 0 0 0 0 2

2030 Sør-Varanger 4 68 25 0 54 1 0 1 1 0 8

Bor og jobber i Finnmark 853 2917 5488 1301 10175 352 409 360 479 1457 1866

Bor i Troms, jobber i Finnmark 9 12 67 18 177 2 5 6 4 4 12

Bokommune/arbeidskommune

2002 Vardø 2021 Kárásjohka - Karasjok2022 Lebesby 2023 Gamvik 2024 Berlevåg 2025 Deatnu - Tana2027 Unjárga - Nesseby2028 Båtsfjord 2030 Sør-VarangerBor og jobber i FinnmarkJobber i Troms og bor i Finnmark Jobber i Longerbyen, Jan Maye, Bjørnøya eller sokkelen og bor i Finnmark 

2003 Vadsø 1 1 0 1 5 2 2 18 904 28 2

2004 Hammerfest 3 0 1 0 38 14 3 56 2750 52 8

2011 Kautokeino 1 0 3 0 1 0 0 21 5337 67 26

2012 Alta 58 2 0 0 5 2 0 1 1424 45 3

2014 Loppa 20 6 0 3 17 0 1 30 9868 236 35

2015 Hasvik 0 0 0 0 0 0 0 0 380 11 3

2017 Kvalsund 0 0 0 0 0 0 0 0 443 8 0

2018 Måsøy 1 0 0 0 1 0 0 1 412 8 1

2019 Nordkapp 0 0 0 0 0 0 0 0 548 6 0

2020 Porsanger 3 0 1 0 1 0 0 1 1533 29 3

2021 Karasjok 22 10 3 0 6 0 2 3 1849 26 6

2022 Lebesby 1202 0 0 0 14 0 4 1 1350 29 3

2023 Gamvik 0 544 7 0 1 0 10 2 608 10 6

2024 Berlevåg 0 31 475 0 1 0 6 3 547 13 1

2025 Tana 0 0 0 414 12 1 2 8 466 10 1

2027Nesseby 16 4 0 2 1144 39 10 51 1366 29 7

2028 Båtsfjord 4 0 0 0 48 268 5 16 404 9 2

2030 Sør-Varanger 0 0 0 4 6 0 1077 11 1120 14 2

Bor og jobber i Finnmark 5 2 0 1 43 9 2 4760 4984 134 17

Bor i Troms, jobber i Finnmark 1336 600 490 425 1343 335 1124 4983

17 4 2 1 10 1 6 29
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