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Urbanet Analyse rapport 96/2017 

Forord 

1.januar 2016 var det oppstart av førstegenerasjons kollektivanbud på buss, ferge, hurtigbåt og 

Flexx i Finnmark. De nye anbudene innebar vesentlige endringer fra tidligere kollektivtilbud, 

både med hensyn til ruter, frekvens og flatedekning. Halvannet år etter oppstart utlyste 

fylkeskommunen som ansvarshaver for kollektivtransporten en evaluering av om det nye 

tilbudet har bidratt til å oppnå målene som gjelder for denne anbudsperioden.  

Hovedspørsmålet i dette oppdraget har vært hvordan dagens kollektivtilbud fungerer med 

hensyn til de rammene og målene som er satt for utvikling av kollektivtransporten i Finnmark. 

Evalueringen tar for seg i hvilken grad føringene i strategi for utvikling av kollektivtransport i 

Finnmark er etterfulgt, i hvilken grad politiske vedtak har hatt innvirkning på måloppnåelsen og 

om trafikantenes tilbakemeldinger svarer til intensjonene i kollektivstrategien. 

Oppdraget er gjennomført i perioden august til desember 2017. Fra Urbanet Analyse har 

Marte Bakken Resell vært prosjektleder og hatt hovedkontakten med oppdragsgiver. Ingunn 

Opheim Ellis har hatt særlig ansvar for markedsundersøkelsen, Maria Amundsen har utført 

analyser av trafikkstatistikk, Bård Norheim har gjort vurderinger av kollektivkontraktene, og 

Katrine Næss Kjørstad har vært kvalitetssikrer. Lars Engerengen har vært kontaktperson hos 

oppdragsgiver, og effektivt tilrettelagt for datainnsamling og dokumentsøk. I tillegg har Per 

Bjørn Holm-Varsi bidratt med innspill og i møter.  
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1 Bakgrunn og formål 

1. januar 2016 var det oppstart av nye kollektivkontrakter for land- og sjøverts transport i 

Finnmark. Etter nesten to år med nye kollektivkontrakter for buss, Flexx, hurtigbåt og ferge har 

Finnmark fylkeskommune bedt om en ekstern evaluering av hvordan disse har bidratt til 

måloppnåelse. I utlysningen av oppdraget ble det bedt om å fokusere på føringene som er lagt 

i Strategi for utvikling av kollektivtransporten i Finnmark, politiske vedtak, trafikkstatistikk, 

operatørenes leveranse, samt de reisendes tilbakemeldinger.  

1.1 Problemstillinger og metode 

For å kunne svare ut hvordan de nye kollektivkontraktene bidrar til måloppnåelse, er 

evalueringsformålet operasjonalisert til fire problemstillinger i samråd med oppdragsgiver.  

 I hvilken grad har føringene fra strategien blitt etterfulgt? 

 I hvilken grad har operatørene levert i forhold til de nye kontraktene? 

 I hvilken grad har politiske saker og vedtak hatt innvirkning på måloppnåelsen? 

 I hvilken grad svarer trafikantenes tilbakemeldinger til intensjonene i 

kollektivstrategien? 

For å kunne svare ut problemstillingene har vi hatt en bred tilnærming til arbeidsmetode, med 

kartlegging, analyse av statistikk, markedsundersøkelse og kvantitativ og kvalitativ vurdering 

som grunnlag og input i evalueringen. 

Kartleggingen har vært konsentrert rundt anbudsdokumenter, kollektivkontrakter, politiske 

saksframlegg og –protokoller, planer og strategidokumenter, samt høringsuttalelser. Samtlige 

dokumenter er fra perioden 2011 til 2017.  

 

Trafikkstatistikk er hentet fra SSB og fylkeskommunens egen statistikkdatabank. Tallene som er 

hentet fra SSB er hentet fra to ulike kilder, KOSTRA og Kollektivstatistikken. KOSTRA er brukt 

som hovedkilde, mens der KOSTRA ikke har tall (blant annet ligger ikke billettstatistikk inne) 

har vi hentet ut tall fra Kollektivstatistikken. Tall fra før 2015 er også delvis mangelfulle for 

Finnmark, sannsynligvis som følge av at det i noen år kun var én operatør på leverandørsiden 

og tallene derfor av konkurransehensyn ikke er offentliggjort. Det er i tillegg viktig å være 

oppmerksom på at forutsetningene for sammenlikning før og etter nye kollektivkontrakter er 

svært forskjellige, og direkte sammenlikning må derfor tolkes med varsomhet.  

I forbindelse med oppdraget ble det gjennomført en markedsundersøkelse blant befolkningen 

i Finnmark. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de reisendes tilbakemeldinger på 

kollektivtilbudet. Undersøkelsen ble gjort i perioden 24. oktober til 1. november 2017. 

Spørsmålsgrunnlaget til undersøkelsen er utformet på bakgrunn av tidligere erfaringer med 
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lignende undersøkelser, og med gode innspill fra oppdragsgiver. Undersøkelsen ble 

programmert av The Pitch, og distribuert av fylkeskommunen til befolkningen i Finnmark via 

lenke på snelandia.no, samt via e-post til alle kommuner med oppfordring om å legge ut lenke 

til undersøkelsen på sin hjemmeside. Alta kommune rakk ikke legge ut lenken, og antall 

respondenter derfra er som følge av dette lavere enn forventet. I tillegg er lenke til 

undersøkelse sendt per e-post til alle fylkeskommunalt ansatte, samt videregående 

skoleelever. Totalt kom det inn svar fra 558 personer. I tolkningen av resultatene fra 

undersøkelsen er det viktig å være klar over at undersøkelsen var åpen for alle som ønsket å si 

sin mening om kollektivtilbudet i Finnmark, og slik sett ikke er en befolkningsrepresentativ 

undersøkelse. Erfaringsvis gir en åpen undersøkelse mer polariserte svar enn en 

befolkningsrepresentativ undersøkelse, da de med sterke meninger i den ene eller andre 

retningen i større grad er interessert i å svare.  

For hver problemstilling er det i tillegg til grunnlaget som fremkommer av dokumentanalyse, 

statistikk og markedsundersøkelse gjort faglige kvantitative og/eller kvalitative vurderinger 

utfra kompetanse og kunnskap om effekter av organisering, planlegging og utforming av 

kollektivtransport.  

Rapportens oppbygging 

Rapporten gir i kapittel 2 en beskrivelse av kollektivtransporten i Finnmark i dag; rammer og 

mål, selve tilbudet, de nye kollektivanbudene, og noen innledende tall på hvordan 

kollektivtransporten i fylket ligger an sammenliknet med andre utvalgte fylker i Norge. I 

kapittel 3 tar rapporten for seg hvordan befolkningen opplever kollektivtilbudet sitt og hvilke 

elementer de syns det er viktig og mindre viktig å videreutvikle. Kapittel 4 gjengir 

hovedgrunnlaget for vurderingene rundt kollektivstrategien og måloppnåelse. Kapittel 5 

gjennomgår de politiske sakene som har vært toneangivende på kollektivområdet i perioden, 

mens det i kapittel 6 gjøres en vurdering av kollektivkontraktene. Kapittel 7 oppsummerer og 

konkluderer evalueringen.  



  
 

 

 
 

2 Kollektivtransport i Finnmark 

2.1 Rammer og mål 

Grunnlaget for strategien for kollektivtransporten i Finnmark finnes i to dokumenter: Strategi 

for utvikling av kollektivtrafikk i Finnmark (UA-rapport 38/2013) og i Handlingsplan 

kollektivtrafikk 2017-2020.  

Strategi for utvikling av kollektivtransport i Finnmark fra 2013 bygger på reisestrømsanalyser 

som identifiserer de største reisestrømmene i fylket, i dag og i fremtiden – og hvordan disse 

var dekket opp med datidens kollektivtilbud. Strategien anbefaler å markedsrette 

kollektivtilbudet, gjennom å prioritere å satse på et godt og attraktivt tilbud i og mellom de tre 

byene Alta, Hammerfest og Kirkenes, samt korridorene mellom dem. Halvparten av 

befolkningen i Finnmark er bosatt her, og det er i disse områdene trafikkgrunnlaget er størst.  

Handlingsplan for kollektivtransport 2017-2020 stadfester at mål for kollektivtransporten i 

perioden er at kollektivtilbudet skal gi innbyggerne i Finnmark forutsigbare 

transportmuligheter, og at tilbudet skal driftes med fokus på å gi Finnmarks innbyggere og 

tilreisende godt tilpassede transportmuligheter innenfor de økonomiske rammene som 

gjelder.  

Handlingsplanen viser videre til strategier for kollektivtransporten i perioden, der det 

stadfestes at fylkeskommunen skal sørge for et kollektivtilbud med forutsigbar regularitet og 

punktlighet, tilpasse kollektivtilbudet til alle brukere på en tilfredsstillende måte, samt 

tilrettelegge kollektivtilbudet til andre offentlige tjenester. Videre listes fylkeskommunens 

ambisjoner for kollektivtransporten i perioden opp:  

 Bedre dimensjonert rutetilbud tilpasset reisende og næringsliv for å sikre 

vekstmulighetene 

 Gjøre kollektivtilbudet i byene mer attraktivt slik at lokalt reisende velger kollektivt 

foran bil 

 Enkel og sømløs reise gjennom hele fylket uavhengig av start- og stoppested med 

universelt utformet reisekjede 

 Oppgraderte ferje- og ekspressbåtkaier og tilpasset infrastruktur til fartøy, busser og 

annet materiell 

 Regionbuss må tilpasses innbyggernes og reiselivets behov. Hurtigbåttilbudet skal også 

understøtte innbyggernes og næringslivets behov på båtavhengige steder 
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2.2 Situasjonsbeskrivelse 

Kollektivtransporten i Finnmark administreres av Finnmark fylkeskommune, og driftes under 

varemerket Snelandia. Kollektivtilbudet i fylket består av buss, Flexx, ferge og hurtigbåt.  

Finnmark er et utfordrende fylke å skulle utvikle og drifte et kollektivtilbud i. Med et stort areal 

og relativt få mennesker, værutsatt og med en variert topografi. Fylket har ikke et stort 

byområde som fungerer som «motor» gjennom kvalifisering til finansieringspakker for 

kollektivtransporten – og som kan bidra til synergieffekter for kollektivtransporten forøvrig. 

Samtidig som Finnmark har relativt får innbyggere i nasjonal sammenheng bor folk stort sett i 

tettsteder og byer, og i mindre grad spredt utover store landområder slik som i mer typiske 

landbruksfylker. I overkant av 20 prosent bor utenfor byer og tettsteder (figur 2.1 venstre), 

noe som tilsvarer landsgjennomsnittet. 

 

Figur 2.1: Andel av fylkenes befolkning som er bosatt utenfor byer og tettsteder (venstre), og antall 
bosatte per km2 utenfor byer og tettsteder i fylker (høyre) i Norge 2016. Kilde: SSB 

Samtidig viser tallene at av de som bor utenfor byer og tettsteder i Finnmark er det kun 0,4 

bosatte per km2 (figur 2.1 høyre). Dette indikerer at de som først bor spredt i Finnmark – bor 

svært spredt. Dette gir store utfordringer i å skulle gi grunnleggende mobilitet til befolkningen 

med tanke på kollektivtransport. 

Lokal og regional busstransport dekkes opp av i underkant av 50 ruter, der flesteparten kjører i 

og omkringliggende områder til de tre byene Alta, Kirkenes og Hammerfest, samt mellom 
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tettsteder og knutepunkt ellers i fylket. Det totale busstilbudet utgjør omtrent 4,8 mill. 

rutekilometer per år (SSB KOSTRA 2016). Store deler av busstilbudet er lagt opp etter 

skoleskyssbehovet. I tillegg til det ordinære busstilbudet kjøres det i overkant av 30 lokalruter 

knyttet til blant annet skolekjøring, samt enkelte innsatsruter i sommersesongen rettet inn 

mot reiselivsnæringen. Flexx-tilbudet består av om lag 30 bestillingsruter, og utgjør om lag 

850 000 rutekilometer. Rutene betjenes med mindre materiell, og utløses ved behov i områder 

med lavt trafikkgrunnlag. 

 

 

Figur 2.2: Ekspressbussruter/regionruter, per november 2017. Kilde: Finnmark fylekskommune 

 

Fergetilbudet består av 6 samband i de vestlige kystområdene, og har en total årsproduksjon 

på om lag 140 000 rutekilometer. Hurtigbåttilbudet teller i dag 8 ruter hovedsakelig i 

vestfylket, med en total årsproduksjon på om lag 435 000 rutekilometer. 
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Figur 2.3: Båt- og fergesamband, pre november 2017. Kilde: Finnmark fylkeskommune 

2.3 To år med nye kollektivkontrakter 

Kollektivtilbudet i Finnmark ble etter vedtak i Fylkestinget konkurranseutsatt, i form av 

nettokontrakter med operatørene. De nye kollektivkontraktene ble iverksatt fra 1. januar 

2016. Den nye rutestrukturen har hatt fokus på flere elementer: 

 Fleksibilitet med hensyn til endringer i næringsliv og befolkningsmønster 

 Fokus på sentrale knutepunkt og effektivisering av drift, og kontroll på økonomi og 

kvalitet 

 Gi innbyggerne muligheter til å reise til eget kommunesenter, samt transportløsninger 

til veiløse samfunn som gir næringsliv mulighet for utvikling og vekst 

 Åpning for at kommuner som ønsker ekstra tilbud utover ordinær drift har mulighet til 

å kjøpe/finansiere det 

 Økt satsing på bestillingsruter i områder med lavt trafikkgrunnlag 

Dette har ført 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. 



  
 

 

 
 

Finnmark sammenliknet med andre 

For å få et første inntrykk av kollektivtransporten i Finnmark, har vi sammenliknet utvalgte 

nøkkeltall for kollektivtransport med andre fylker i Norge det er relevant å sammenlikne med. 

Det er verdt å merke seg at ikke alle fylkene vi sammenlikner med har både ferge og hurtigbåt 

som del av sitt totale kollektivtilbud. Samtidig gir sammenlikningen en pekepinn på hvordan 

Finnmark legger seg med hensyn til noen sentrale nøkkeltall for kollektivtransport to år inn i en 

ny kollektivkontraktsperiode. 

 

Figur 2.4: Reiser med ulike kollektive transportmidler per innbygger i utvalgte fylker, 2016. Kilde: SSB 
KOSTRA 

I Finnmark reiser befolkningen noe mindre med kollektivtransport enn i sammenliknbare fylker 

(figur 2.4).  

 

 
Figur 2.5: Gjennomsnittlig reiselengde fordelt på kollektive transportmidler i utvalgte fylker, 2016. Kilde: 
SSB KOSTRA 
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Ser man på gjennomsnittlig reiselengde med ulike kollektive transportmidler (figur 2.5) ligger 

likevel Finnmark høyere på både ferge og særlig på hurtigbåt. Med hurtigbåt er 

gjennomsnittsreisen 112 km, som er svært langt i nasjonal sammenheng. For buss ligger 

Finnmark omtrent likt som Møre og Romsdal, med en gjennomsnittlig reiselengde på 19 km. 

Tallene reflekterer i stor grad de lange avstandene i fylket, som nevnt innledningsvis. 

På kostnadssiden, når det gjelder driftsutgifter for de ulike kollektive transportmidlene, ligger 

Finnmark høyest blant samtlige driftsarter (figur 2.6). Driftsutgifter reflekterer i noen grad 

reiselengde, mens man ser at dette ikke er noen lineær sammenheng når man ser på nivåene 

på for eksempel ferge i Oppland eller buss i Møre og Romsdal. 

 

Figur 2.6: Driftsutgifter per utkjørte km for utvalgte fylker, 2016. Kilde: SSB KOSTRA 

 

Dette kapittelet har beskrevet et øyeblikksbilde av kollektivtransporten i Finnmark i dag; hvilke 

utfordringer, forutsetninger, rammer og mål som gjelder – samt et første inntrykk av hvordan 

kollektivtransporten i Finnmark ligger an på noen sentrale nøkkeltall i forhold til 

sammenliknbare fylker i Norge.  

I de neste fire kapitlene vil vi gå nærmere inn på grunnlaget for de konkrete vurderingene 

rundt de fire problemstillingene som er satt for dette evalueringsoppdraget, før vi i siste 

kapittel oppsummerer og konkluderer evalueringen.  
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3 Kollektivtilbudet og befolkningen 

I hvilken grad svarer trafikantenes tilbakemeldinger til intensjonene i 

kollektivstrategien? 

Hvordan treffer det nye kollektivtilbudet i Finnmark befolkningen og trafikantenes behov, og 

hvordan ivaretar tilbudet intensjonen i kollektivstrategien? Dette har vært de bærende 

elementene å undersøke under denne problemstillingen. Intensjonen i kollektivstrategien er 

som nevnt i kapittel 2.1 først og fremst en generell markedsretting av kollektivtilbudet, 

gjennom i større grad å møte de største reisestrømmene og befolkningens reisebehov. 

Samtidig har handlingsplanen mål om større forutsigbarhet rundt kollektivtilbudet, og å 

tilpasse kollektivtilbudet til alle brukere innenfor gjeldende økonomiske rammer. 

Handlingsplanen viser også til ambisjoner om enkle og sømløse reiser gjennom hele fylket, mer 

attraktivt og konkurransedyktig tilbud i byene, oppgradert og tilpasset infrastruktur, og et 

bedre dimensjonert rutetilbud tilpasset reisende og næringsliv for å sikre vekstmuligheter.  

Grunnlaget for vurderingene rundt problemstillingen om trafikantenes tilbakemeldinger svarer 

til intensjonene, er i hovedsak resultater fra gjennomført markedsundersøkelse høsten 2017. 

Gjennom høringsuttalelser og innspill til ruteendringer/nye ruter fra kommunene får man også 

et inntrykk av hva befolkningen i enkeltkommuner er opptatt av. 

3.1 Hva mener befolkningen? 

Markedsundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. oktober til 1. november 2017. Formålet 

med markedsundersøkelsen var å få frem et grunnlag om hvor tilfredse befolkningen og 

trafikantene i Finnmark er med kollektivtilbudet, og hvilke elementer de syns er viktige og 

mindre viktige ved utviklingen av kollektivtransporten. Et slikt grunnlag gir verdifull 

informasjon til fylkeskommunen i arbeidet med å tilpasse og justere tilbudet, og ikke minst en 

retning og pekepinn på hva det bør prioriteres å gjøre noe med. 

Undersøkelsen var nettbasert og gjennomført som en åpen undersøkelse, og ikke en 

befolkningsrepresentativ undersøkelse. Erfaringsmessig gir dette noe mer polariserte svar, 

med mer ekstreme meninger i begge retninger.  

Finnmark har en stor andel tvungne kollektivtrafikanter 

I Finnmark er bilen det mest brukte transportmiddelet, ifølge data fra de som svarte på 

undersøkelsen (figur 3.1). For et fylke som Finnmark, med lange avstander og utfordrende 

topografi, er dette som forventet. 
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Figur 3.1: Svarfordeling på spørsmålet «Hvor ofte reiser du vanligvis med følgende transportmidler?» 
N=558 

 
Når det kommer til hva slags type reiser ulike transportmidler brukes til, bruker de reisende 

både bil og kollektivtransport til flere ulike formål. Men kollektivtransport blir i mindre grad 

brukt på følge- og omsorgsreiser enn bil, og hurtigbåt og ferge blir i liten grad benyttet som 

skoletransport (tabell 3.1).  

Tabell 3.1: Formål med reisene, blant de som reiser med et transportmiddel minst én gang i måneden. 
Det var mulig å oppgi flere svar.  

 Bil Buss Ferge Hurtigbåt Flexx 

Til/fra arbeid 57 % 38 % 21 % 13 % 7 % 

Til/fra skole 15 % 35 % 4 % 4 % 14 % 

Handle- og servicereiser  58 % 30 % 28 % 26 % 18 % 

Medisinske reiser (lege, sykehus, tannlege) 55 % 40 % 42 % 40 % 36 % 

Fritidsreiser og reiser til sosiale aktiviteter 54 % 43 % 55 % 48 % 32 % 

Ferie- og helgereiser, hyttetur 62 % 27 % 57 % 57 % 29 % 

Besøksreiser 51 % 38 % 43 % 42 % 29 % 

Følge barn til barnehage, skole eller annen aktivitet 30 % 16 % 22 % 10 % 7 % 

For å komme meg til eller fra flyplassen  53 % 44 % 37 % 26 % 39 % 

Annen type reise 36 % 28 % 32 % 30 % 25 % 

Antall respondenter som har svart 477 223 136 134 28 

 
 
De som reiser med enten buss, hurtigbåt, ferge eller Flexx minst én dag i måneden, ble i 

undersøkelsen stilt spørsmål om årsaker til at de velger kollektivtransport. Dette gjelder til 

sammen 71 prosent av de som har svart. Årsaken som nevnes mest, er at kollektivtransport er 

det eneste mulige alternativet på den type reise man benytter kollektivtransport til (figur 3.2). 
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Dette nevnes av 34 prosent av de som har svart på undersøkelsen. Videre er det 14 prosent 

som reiser med kollektivtransport fordi vær og føreforhold gjør det vanskelig å kjøre.  

 
Figur 3.2: Viktigste årsak til å reise med kollektivtransport. Svar blant de som reiser med 
kollektivtransport minst en gang i måneden. N=398 

 
De som reiser ofte med ferge og hurtigbåt (minst én gang i måneden) svarer i større grad at 

kollektivtransport er eneste alternativ enn de som reiser ofte med buss, noe som er naturlig 

gitt at kollektivtransporten for flere langs kysten er eneste mulighet for å komme seg til 

fastlandet:  

- Blant de som reiser ofte med buss er det 24 % som svarer dette 

- Blant de som reiser ofte med hurtigbåt er det 37 % som svarer dette 

- Blant de som reiser ofte med ferge er det 42 % som svarer dette  

Det er et viktig poeng å merke seg at av de som benytter seg av kollektivtilbudet i stor grad 

gjør det fordi det er eneste alternativet for dem – de er altså tvungne kollektivtrafikanter. De 

har ikke eller opplever at de ikke har andre alternativ, og må ta ferge/buss/hurtigbåt enten de 

vil eller ikke skal de komme seg dit de skal. De to nest mest nevnte årsak til at respondentene 

bruker kollektivtransport er også som følge av tvungen bruk; vær og føreforhold gjør det 

nødvendig, og bilen er ikke tilgjengelig. Dette sier noe om at det ikke er kollektivtilbudet i seg 

selv som er årsaken til at du kjører kollektivt – men at du ikke opplever at du har noe valg.  

Kollektivtilbudet tilfredsstiller ikke respondentenes umiddelbare behov ved reisen 

Når vi ser på årsaken respondentene oppgir for hvorfor de ikke reiser kollektivt (figur 3.3), er 

det årsaker som at det er enklere med bil, kollektivtilbudet har for få avganger, går ikke når 

man har behov for det, og korresponderer ikke med andre tilbud som nevnes oftest. Dette 
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indikerer at kollektivtilbudet som tilbys ikke er konkurransedyktig med bil, og tilfredsstiller ikke 

det umiddelbare transportbehovet til trafikantene.  

 
Figur 3.3: Hvorfor reiser du sjelden eller aldri med kollektivtransport. Det var mulig å oppgi flere svar.  
N = 154 

 

Tilfredshet med kollektivtilbudet 

En viktig årsak til å gjennomføre markedsundersøkelsen, var å kartlegge befolkningens syn på 

ulike deler av kollektivtilbudet i Finnmark. Dette er viktig for å få frem hvilke elementer det bør 

tas tak i først i den videre utviklingen av kollektivtilbudet i fylket. Gjennom å spørre 

trafikantene om hvilke elementer de er mest tilfredse/mindre tilfredse med, for så å spørre om 

hvilke av disse de vektlegger høyest/lavere får man en pekepinn på hva det er viktig å 

prioritere fremover.  

Figur 3.4 viser i hvilken grad de som har svart på undersøkelsen er tilfredse med ulike deler av 

kollektivtilbudet. De mørkeblå søylene viser andel som er tilfredse med den gitte faktoren, og 

de lyseblå søylene til venstre viser andelen som er misfornøyde. Respondenter som er nøytrale 

eller som svarte «vet ikke» vises ikke i figuren.  
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Figur 3.4: Hvor fornøyd er du med ulike sider av kollektivtilbudet? N=558 

 
Totalt sett er det i underkant av en tredjedel av de som har svart på undersøkelsen som er 

fornøyd med kollektivtilbudet i Finnmark, og om lag halvparten er misfornøyde. Det finnes 

ingen fasit for hvor høyt tilfredsheten med kollektivtransporten bør ligge. Basert på tidligere 

gjennomførte markedsundersøkelser kan det se ut som om tilfredshetsnivået for total 

tilfredshet og de ulike partielle tilfredshetsmålene bør ligge på minst 60 prosent fornøyde. De 
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er at dette genererer en god del mer polariserte svar enn rent befolkningsrepresentative 
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30 prosent i Nedre Glomma at de var tilfredse med kollektivtilbudet i en tilsvarende åpen 
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kollektive transportmidler. Samtidig er det noen mindre forskjeller som kan være verdt å 
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- De som reiser ofte med ferge er mindre tilfredse totalt sett, enn de som reiser ofte 

med buss og hurtigbåt (20 % fornøyde, mot 35 % og 29 %) 

- De som reiser ofte med ferge er mindre fornøyd med antall avganger, enn de som 

reiser med buss og hurtigbåt (21 % fornøyde, mot 35 % og 29 %), og med prisen (24 % 

fornøyde mot 38 %, og 32 %)  

- De som reiser ofte med hurtigbåt er noe mer tilfreds med punktligheten, enn de som 

reiser ofte med buss og ferge (59 % fornøyde, mot 45 % og 51 %)  

- Samtidig ser vi at andel som er misfornøyde med informasjon om avgangstider på 

holdeplass/kai er noe høyere blant de som reiser ofte med ferge, enn blant de som 

reise ofte med buss og hurtigbåt (82 % misfornøyde, mot 76 % og 75 %) 

 

Tilfredshet vs. betydning 

For å utforme et best mulig kollektivtilbud er det viktig å fokusere på de faktorene som er 

viktigst for trafikantene, og sørge for at det er disse delene av tilbudet som det fokuseres mest 

på. Dersom trafikantene også er godt fornøyde med de faktorene som de mener er viktigst, 

har man lykkes godt med tilpasningen av tilbudet – mens man har et problem dersom 

trafikantene er misfornøyde med de faktorene som betyr mest. Gjennom en kvadrantanalyse 

får man frem sammenhengen mellom graden av tilfredshet og graden av viktighet med ulike 

faktorer (figur 3.5). 

 
Figur 3.5: Sammenhengen mellom tilfredshet og vektlegging blant de som har svart på 
brukerundersøkelse om kollektivtransport i Finnmark. N = 558  



  
 

 

 
 

I kvadrantanalysen er de ulike aspektene ved kollektivtilbudet som respondentene har vurdert 

plassert langs to akser; en for tilfredshet og en for vektlegging. Videre er det trukket opp en 

linje for et gjennomsnitt på begge aksene, som danner en figur med fire kvadranter. Rutene i 

figuren deler inn de ulike elementene ved kollektivtilbudet i fire ulike grupperinger: 

 Forhold å forbedre: Kvadratet øverst til venstre 

 Forhold å vedlikeholde: Kvadratet oppe til høyre 

 Mindre viktige forhold: Kvadratet nede til venstre 

 Minst viktig: Lav viktighet og høy tilfredshet: Kvadratet nede til høyre 

Ruten som befinner seg øverst til venstre inneholder aspekter ved kollektivtilbudet som 

brukerne er lite tilfredse med, men som har stor betydning for dem. Dette er aspekter det er 

mest kritisk å arbeide med, og som bør forbedres. For brukerne av kollektivtransport i 

Finnmark gjelder dette i hovedsak antall avganger, informasjon og korrespondanse. 

Ruten oppe til høyre viser aspektene respondentene mener er viktige, men som de også er 

tilfredse med. Dette er forhold som må vedlikeholdes for å opprettholde kundetilfredsheten. 

Dette gjelder i hovedsak punktlighet, reisetid, at det er enkelt å kjøpe billetter og mulighet for 

sitteplass. 

Ruten nederst til venstre viser forholdene respondentene er lite tilfredse med, men som også 

har lavere betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransport enn forholdene som er 

plassert i kvadratet øverst til venstre. Forhold som plasserer seg her er det derfor mindre viktig 

å forbedre enn forhold som plasserer seg i de øverste rutene. Men samtidig er det viktig å ikke 

glemme disse forholdene da de kan påvirke den totale tilfredsheten. For brukerne av 

kollektivtransport i Finnmark gjelder dette kun prisen på reisen. 

Forhold som plasserer seg i ruten nederst til høyre er blant forholdene respondentene er 

tilfredse med. Men i motsetning til forhold som plasserer seg i ruten øverst til høyre, har ikke 

disse forholdene like stor betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransporten. Forhold 

som plasseres her er derfor de minst viktige å forbedre i første omgang. I dette tilfellet gjelder 

det gangavstand til holdeplass/kai og mulighet for å kjøpe billett som gjelder for hele reisen. 

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 i mai til juni 2017. 

Den årlige høringen tar for seg både eventuelle rutejusteringer innenfor eksisterende ruter og 

økonomiske rammer, samt eventuelle ønsker om merproduksjon/nye avganger.  

Det foreligger høringsuttalelser fra kommunene Alta, Hammerfest, Gamvik, Hasvik, 

Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Sør-Varanger, samt 

Finnmarkssykehuset. Årets høring viser at kommunene i hovedsak er opptatt av generelt bedre 

korrespondanse, med hensyn til arbeid og skole (start- og sluttidspunkt), kolonner, fly, 

langruter og lokalruter, og mellom ulike kollektive transportmidler. Det er også mange 

kommuner som ønsker seg flere avganger med buss, ferge eller båt, og opprettelse av nye 
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Flexx-tilbud og til faste tider. Enkeltkommuner har gitt innspill på lengre liggetid ved anløp, og 

ønske om ekstraturer i helger, høytider og sommerhalvåret, samt når passasjerer ikke kommer 

med. Det er også kommet innspill på enkelte traseendringer, og justeringer av ruteplanen med 

hensyn til forsinkelser. 

Innspillene fra kommunene er interessante å se i lys av resultatene fra kvadrantanalysen fra 

markedsundersøkelsen, der nettopp forholdene som går på korrespondanse og antall 

avganger havner i ruten med forhold respondentene er lite tilfredse med – men som har stor 

betydning for dem. Med andre ord peker innspillene og tilbakemeldingene fra høringsrunden 

og resultatene fra markedsundersøkelsen på de samme forholdene.   

 

 



  
 

 

 
 

4 Strategi og målsettinger 

I hvilken grad har føringene fra strategien blitt etterfulgt? 

Hensikten med kollektivstrategien er å få til et kostnadseffektivt kollektivtilbud gjennom å 

markedsrette kollektivtilbudet. I så måte bygger vurderingene rundt om føringene fra 

strategien har blitt etterfulgt, på grunnlag som kan si noe om hvordan det nye kollektivtilbudet 

treffer befolkningen og dets behov – altså markedet. For å kunne svare på dette har vi sett på 

trafikkstatistikken for Finnmark de siste årene, og utviklingen i nøkkeltall for kollektivtransport. 

Både utviklingen i antall reiser og den generelle kostnadsutviklingen, før og etter 

gjennomføringen av de nye kollektivanbudene. 

Det er viktig å huske på at to år er relativt kort når det gjelder å skulle evaluere nye 

kollektivtilbud. Omlegginger og endringer innenfor kollektivtransport krever tid til å kjøres inn, 

og må vanligvis gjennom flere runder med justeringer og tilpasninger de første årene før 

tilbudet «setter seg».  

4.1 Utviklingstrender for kollektivtransporten i Finnmark  

Anbefalingene og føringene i kollektivstrategien fra 2013 om å markedsrette kollektivtilbudet 

og utvikle det i tråd med de største reisestrømmene er søkt etterfulgt gjennom en omfattende 

omlegging av rutetilbudet i de nye kollektivanbudene fra 2016. I forbindelse med 

utarbeidingen av de nye kollektivkontraktene ble det gjort et grundig arbeid i å justere tilbudet 

i retning av de store reisestrømmene, gjennom flere endringer av ruter og opprettelse av nye 

for å tilpasse seg markedet. Ruter med lavt trafikkgrunnlag ble gjort om til bestillingsruter 

(Flexx), og innsatsen ble rettet mot ruter med større trafikkgrunnlag og potensial for flere 

kollektivtrafikanter – blant annet gjennom økt kapasitet og nyopprettede ruter.  

De nye anbudene har medført en økning i ruteproduksjonen for buss og hurtigbåt, og en 

marginal nedgang for fergeproduksjonen (figur 4.1).  
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Figur 4.1: Utvikling i produksjon (rutekilometer og utseilt distanse) for kolelktivtransporten i Finnmark. 
Kilde: SSB KOSTRA  

 
Dette bildet gjenspeiles også i kostnadsutviklingen, målt i netto driftsutgifter (figur 4.2), som 

har økt noe for hurtigbåt og gått noe ned for ferge, mens for buss har driftskostnadene økt 

vesentlig.  

 

 

Figur 4.2: Netto driftsutgifter for kollektive transportmidler i Finnmark 2012 – 2016. Kilde: SSB KOSTRA 

 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

 450 000

 -

 1000 000

 2000 000

 3000 000

 4000 000

 5000 000

 6000 000

2012 2013 2014 2015 2016

Fe
rg

e/
h

u
rt

ig
b

åt

B
u

ss
Produksjon

Buss Ferge Hurtigbåt

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000

 160 000

 180 000

 200 000

2012 2013 2014 2015 2016

Netto driftsutgifter (1000 kr)

Buss Ferge Hurtigbåt



  
 

 

 
 

Utviklingen i antall reiser i perioden viser en liten økning for hurtigbåt og ferge, mens antall 

bussreiser har gått vesentlig ned (figur 4.3). Samtidig ser man av statistikken at nivået for antall 

bussreiser for 2015 er noe høyt, tatt i betraktning at det for 2014 ligger på tilnærmet samme 

nivå som 2016. Fylkeskommunen melder at de er kjent med feilrapportering fra operatør til 

KOSTRA med hensyn til antall skolereiser i perioden, og at det sannsynligvis er innrapportert 

for mange bussreiser i 2015 enn det i virkeligheten var. Dersom tallet for 2015 i realiteten er 

omtrent som nivået for 2014 viser det reelle utviklingsbildet for antall bussreiser en økning for 

2016.  

 

Figur 4.3: Utvikling i antall reiser (påstigninger) for kollektivtransporten i Finnmark 2012-2016. Kilde: SSB 
KOSTRA 

 

Figur 4.4: Utvikling i gjennomsnittlig reiselengde per transportmiddel 2012 – 2016. Kilde: SSB KOSTRA 
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Utviklingen i gjennomsnittlig reiselengde for de ulike kollektive transportmidlene viser en 

reduksjon for buss og hurtigbåt fra 2015 til 2016, mens det for ferge er en liten økning fra 2015 

til 2016 (figur 4.4). For hurtigbåt viser statistikken en vesentlig økning fra 2014 til 2015, som 

modererer inntrykket av reduksjonen året etter noe.   

Utviklingen med en reduksjon i gjennomsnittlig reiselengde for buss og hurtigbåt kan henge 

sammen med den generelle markedsrettingen, som for noen av disse rutene har medført flere 

kortere reiser i og mellom byene med høyere frekvens for å gjøre tilbudet mer attraktivt. 

Fergerutene er i større grad et «tvungent» transportmiddel enn buss og hurtigbåt, og det er 

færre alternative ruter. 

Utviklingen i transportarbeidet gjenspeiler utviklingen i antall reiser og i selve produksjonen, 

gjennom å belyse belegget til kollektivtilbudet. Transportarbeidet indikerer med andre ord 

hvor mye av tilbudet som kjøres «tomt», og er den totale produksjonen ganger antall 

passasjerer. Utviklingen for buss viser en vesentlig reduksjon fra 2015 til 2016 (figur 4.5). For 

hurtigbåt viser utviklingen en økning som starter fra 2014 og som forsterkes i 2015 til 2016. For 

ferge viser utviklingen en reduksjon i transportarbeidet fra 2014, som øker noe igjen fra 2015 

til 2016.  

 

Figur 4.5: Utvikling i transportarbeid (passasjerkilometer) for kollektivtransporten i Finnmark: Kilde: SSB 
KOSTRA 

At transportarbeidet for buss har gått ned, samtidig som produksjonen er økt, kan tilsi at 

busstilbudet kjøres med en viss overkapasitet. Dette kan delvis skyldes nedgangen i antall 

reiser med buss. Samtidig er det viktig å påpeke at Finnmark er et fylke med store avstander, 

og at tallene derfor må leses med forsiktighet. Når man øker bussproduksjonen vil 

transportarbeidet reduseres, så lenge produksjonen økes i områder som ikke har et godt 
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trafikkgrunnlag. I Finnmark er det et generelt lavt trafikkgrunnlag for kollektivtransport, selv i 

sentrale områder.  

Belegget for ferge, og særlig hurtigbåt, har derimot blitt bedre. Dette kan indikere at man har 

lykkes i å tilpasse og dimensjonere tilbudet mer i tråd med behovet og etterspørselen. 

Samtidig kan det også sies at det til en viss grad er enklere å dimensjonere tilbud for ferge og 

hurtigbåt enn for buss, ettersom disse transportmidlene har mange tvungne trafikanter.  

Utviklingen for buss 

Utviklingen for buss i Finnmark skiller seg betydelig ut sammenliknet med utviklingen for ferge 

og hurtigbåt i samme periode, og reiser noen interessante spørsmål det er verdt å gå nærmere 

inn på.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6: Billettinntekt per bussreise 

2016, for utvalgte fylker. Kilde: SSB 

Kollektivstatistikken 

 

For buss som enkelttransportmiddel ligger billettinntektene per bussreise omtrent som 

gjennomsnittet blant utvalgte sammenliknbare fylker (figur 4.6). Mens når man ser på 
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her må det også bemerkes at det er store hull i den offisielle statistikken som gjør at 
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Figur 4.6: Kilde: SSB Kollektivstatistikken 

Som nevnt er fylkeskommunen er kjent med at innrapportert antall bussreiser i 2015 er 

kunstig høyt. Dette tilsier i så fall at billettinntektene for buss i 2015 i virkeligheten er noe 

lavere enn det som fremgår av statistikken. 

Kapasitetsutnyttelsen sier noe om hvor mye av busstilbudets totale kapasitet som utnyttes, og 

kan benyttes som et mål på hvor godt dimensjonert busstilbudet er i forhold til behov og 

etterspørsel i markedet. Utviklingen for kapasitetsutnyttelsen for buss i Finnmark viser i 

hovedsak en nedgang siden 2005 (figur 4.8), med en noe sterkere nedgang fra 2015 til 2016. 

En kostnadsdekning på 10 prosent på bussreiser er relativt lavt, og indikerer en subsidiering av 

busstilbudet på 90 prosent. Til sammenlikning subsidierer Østfold busstilbudet med 60 

prosent.  

 

Figur 4.7: Kapasitetsutnyttelse buss, utvikling 2005 – 2016. Kilde: SSB Kollektivstatistikken 

16 16

19 19

16

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billettinntekter buss

32 31

28

25
23

21
23

21 22

19 19

10

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kapasitetsutnyttelse buss



  
 

 

 
 

Utviklingen i kapasitetsutnyttelsen gjenspeiler bildet av den generelle utviklingen av 

busstilbudet; med økt totalproduksjon, kortere reiser og færre påstigende (reiser). Trenden 

gjenspeiler samtidig utfordringen i å skulle markedsrette en bussproduksjon der store deler av 

tilbudet består av pålagt skolekjøring, i områder der selv de største reisestrømmene ikke er 

spesielt store i kollektivtransportsammenheng. Det samme bildet gjenspeiles også i 

kostnadsdekningen for buss i Finnmark (figur 4.9), som viser en reduksjon siden 2005 som 

forsterket seg fra 2015 til 2016. Kostnadsdekningen er beregnet utfra billettinntektenes andel 

av summen av billettinntekter og offentlige kjøp.  

 

 
Figur 4.8: Kostnadsdekning for buss i Finnmark, utvikling 2005 – 2016. Kilde SSB Kollektivstatistikken 
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5 Politikk  

I hvilken grad har politiske saker og vedtak hatt innvirkning på måloppnåelsen? 

I perioden 2011 til 2017 har et stort antall saker som direkte eller indirekte omhandler 

prosessen og gjennomføringen av kollektivanskaffelsene vært til politisk behandling. Dette 

gjelder alt fra formelle, overgripende saker knyttet til avgjørelser om å gå inn for anskaffelser, 

til konkrete saker om enkeltsamband og materiellvalg. I denne sammenheng har fokus vært på 

å undersøke i hvilken grad det har vært saker og/eller vedtak, som har hatt innvirkning på 

hvordan utformingen og gjennomføringen av dagens kollektivkontrakter bidrar til 

måloppnåelse. Måloppnåelsen er som beskrevet i kapittel 2.1 definert som en generell 

markedsretting av tilbudet etter de største reisestrømmene, mer forutsigbarhet i 

kollektivtilbudet, og tilpassing og tilrettelegging for alle brukere innenfor gitte økonomiske 

rammer. 

Gjennom evalueringsoppdraget er det undersøkt om det har vært saker eller vedtak som 

potensielt står i et motsetningsforhold til strategien, og hvilke eventuelle konsekvenser dette 

har medført – både økonomiske og markedsmessige.  

5.1 Politiske saker med konsekvenser for kollektivtransporten 

Næringslivets behov  

I det nye anbudet for Øksfjordsambandene var det opprinnelig lagt inn en 15 prosents 

kapasitetsøkning på fergene. I ettertid påpekte Hasvik kommune og næringslivet at dette var 

for lite med hensyn til kapasitetsbehov for trailere. Saken ble først behandlet i fylkesutvalget i 

november 2013 og utsatt til Fylkestinget i desember samme år, som vedtok å opprettholde 

kapasitet og ferger som forutsatt i anbudet. Nye opplysninger, blant annet endringer i 

fiskekvoter m.m., ga grunnlag for å behandle saken på nytt. I den nye behandlingsrunden i 

fylkesutvalget i januar 2014 ble det vedtatt innfasing av nye ferger med større kapasitet for 

tungtransport. Dette ga en merkostnad for fylkeskommunen på 3 mill. kroner årlig.  

Sambandet Mikkelsby – Kongshus ble i nytt anbud planlagt lagt om fra ferge- til hurtigbåt-

tilbud. Omleggingen krever en oppgradering av kaianleggene på Mikkelsby og Kongshus. 

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel (HUKFS) bestilte i september 2014 en politisk 

gjennomgang av prosjektet. Behandlingen ble utsatt, med vedtak om at det skulle opprettes 

en komite som skulle se på alle momenter i saken og fremme innstilling til Fylkestinget. I 

perioden desember 2014 – juni 2015 utarbeidet og koordinerte Årøyautvalget undersøkelse av 

geologiske forhold, anbudsutlysning, kostnadsoverslag, juridiske vurderinger, mediestrategi og 

vurderinger rundt fremdrift og prosess.  



  
 

 

 
 

Ombyggingen av kaianleggene stod ikke ferdig til oppstart av nye kollektivkontrakter i januar 

2016, og det ble vedtatt å videreføre fergedriften midlertidig i påvente av ombyggingen. Dette 

medførte en ekstrakostnad for fylkeskommunen på mellom 8-9 mill. kroner i året, som følge av 

økonomisk kompensasjon til Boreal AS som har sambandet inne i sine hurtigbåtkontrakter. I 

Fylkestinget i oktober 2017 ble det vedtatt å redefinere sambandet Mikkelsby – Kongshus til 

fergesamband, og at sambandet skal tas ut av eksisterende hurtigbåtkontrakt på permanent 

basis. Det skal videre gjennomføres anbud for kjøp av fergetjenester i sambandet for perioden 

2018 – 2019 med opsjon for ett pluss ett år. 

Disse konkrete sakene belyser et politisk ønske om å lytte til næringslivets behov, og å legge til 

rette for næringsutvikling. Sånn sett følger sakene opp ambisjonene i Handlingsplan for 

kollektivtransport om å sikre vekstmuligheter for næringslivet. Samtidig bidrar enkeltsakene til 

å binde opp en del av ressursene til spesifikke behov for næringslivet – både økonomisk og i 

form av administrativt arbeid. Dette reiser nye spørsmål om i hvilken grad prioriteringen av 

næringslivets behov er tydelig nok i kollektivstrategien, og om dette er en bevisst prioritering 

eller mer en indirekte følge av enkeltsaker.  

Reiselivsbehov  

Etter den årlige høringen i 2016 om innspill til endringer og ønsker om nye ruter i 

kollektivtilbudet ble det gjort justeringer i kollektivtilbudet fra 1.1.2017. Justeringene 

innebærer blant annet at flere anløpssteder enn det var lagt opp til i den opprinnelige 

rutestrukturen for hurtigbåtene nå betjenes. Dette er et tilbud til særlig hyttefolk og 

fritidsreisende som ønsker et transporttilbud i helger, høytider og ferier, og anløpsstedene 

betjenes derfor ved signal. Rutestrukturen og ruteplanen må ta høyde for at noen kan utløse 

signalanløp og har derfor lagt inn tid nok til å anløpe alle potensielle steder. Fylkeskommunen 

betaler for full produksjon, det vil si som om alle signalanløp gjennomføres. Dersom det blir 

«slakk» i ruta, legger de seg ute på et anløpssted og lar motoren gå. Operatøren rapporterer 

inn månedlig gjennomført kilometerproduksjon, og fylkeskommunen får således refundert 

kostnadene for ikke-gjennomført produksjon. Samtidig fører dette til en vesentlig belastning 

for trafikantene, gjennom økt reise- og ventetid. 

Justeringen i hurtigbåttilbudet illustrerer et politisk ønske om å tilrettelegge for reiseliv og 

fritidsreiser. På den ene siden er det å tilrettelegge for reiseliv i tråd med ambisjonene i 

handlingsplanen, mens på den andre siden er dette i strid med målene i strategien om mer 

forutsigbarhet og en generell markedsretting av kollektivtilbudet etter de største 

reisestrømmene. Dette peker mot en målkonflikt i selve rammene for kollektivtransporten i 

Finnmark.  
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6 Operatører og kontrakter 

I hvilken grad har operatørene levert i forhold til de nye kontraktene? 

Kollektivkontraktene er fylkeskommunens verktøy for å kunne gjennomføre kollektivtilbudet, 

og gjennom driften oppfylle målsettingene som er satt for kollektivtransporten i perioden. 

Dagens kollektivkontrakter i Finnmark ble startet i januar 2016, og har vært operative i snart to 

år. Det er likevel kort tid til å kunne vurdere hvordan disse kontraktene har fungert i forhold til 

kollektivstrategien og måloppnåelse. Samtidig kjøres disse kontraktene i utgangspunktet på et 

helt nytt tilbud, som trenger å «sette seg» og hvor det er mindre rom for store omlegginger.  

Evalueringen og vurderingene rundt de nye kontraktene og om operatørene har levert i 

henhold til kravene i dem, har derfor fokusert mer på strukturen i kontraktene – og i hvilken 

grad de gir grunnlag for en dynamisk utvikling og justering av rutetilbudet i tråd med 

kollektivstrategien. I denne sammenheng er det gjort en generell drøfting av mulighetene for å 

få lagt til rette for mer dynamiske kontrakter ut fra erfaringer i andre områder, og vurdert 

hvordan kontraktene i Finnmark samsvarer med disse generelle rådene. 

6.1 Kollektivkontraktene i Finnmark 

Ved overgang til anbudsutlysning og nye kontrakter i Finnmark var ikke valg av 

organisasjonsmodell og kontraktsregime gjenstand for politisk behandling. Kontraktene ble 

utformet med utgangspunkt i tidligere kontrakter, og på grunnlag av Strategi for utvikling av 

kollektivtransport i Finnmark (2013). Fylkeskommunen fikk også ekstern bistand i juridiske 

spørsmål, samt konsulentbistand til selve utformingen av kontraktene.  

De nye kollektivkontraktene i Finnmark er forholdsvis driftspreget, og inneholder ikke 

kvalitetskrav utover materiellspesifikasjoner. I så måte ser operatørene ut til å ha levert i 

henhold til kontraktene. Imidlertid gir kontraktene rom for relativt store endringer i 

rutetilbudet, på pluss/minus 20 prosent. Samtidig er det spørsmål om det ligger tilstrekkelig 

med insentiver i kontraktene for operatørene til å foreslå slike endringer, og om kostnadene 

for myndighetene er for høye til å komme med forslag. Dette avhenger både av 

insentivstrukturen, ansvarsdelingen og hvor godt myndigheter og operatører samarbeider 

innenfor kontraktene.  

Insentiver i kollektivkontrakter 

Man kan generelt skille mellom tre ulike typer insentiver i kontrakter: 

 Kvalitetsavhengige insentiver kan være knyttet til gjennomføring av endringer i 

tilbudet. Effektene kan måles i generaliserte reisekostnader, og insentivene vil baseres 

på hvor store forbedringer i tilbudet endringene medfører. Videre kan 



  
 

 

 
 

kvalitetsavhengige insentiver være basert på kundetilfredshetsmålinger, og dersom 

operatør oppnår et visst nivå, vil det utløses midler.  

 Resultatavhengige insentiver kan være direkte knyttet til utvikling i billettinntekter, 

eller baseres på endring i passasjertall. 

 Deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/-effektivisering. Dette er 

insentiver som passer i områder med lite markedsgrunnlag for kollektivtransporten.  

Det er mange typer kontrakter for lokal kollektivtransport i Norge, fra nettokontrakter, 

bruttokontrakter uten insentiver, bruttokontrakter med insentiver, til noen hybridmodeller. 

Det mest vanlige er bruttokontrakter med lave insentiver knyttet til kundetilfredshet eller 

levert kvalitet. Samtidig er det en økende bruk av insentivkontrakter i Norge av varierende 

innretning og nivå: 

 Møre og Romsdal ønsker å stimulere sjåførene til å ha økt kundeorientering ved å gi en 

øremerket sjåførbonus hvis billettinntektene øker. Sjåførene får 1,5 prosent av de økte 

billettinntektene, eksklusiv skoletransport, som en direkte lønnsøkning eller på andre 

måter avtalt mellom operatørene og fylket. Denne bonusordningen er i dag for åtte 

busskontrakter, tre fergekontrakter og en båtkontrakt. 

 Vestfold har insentiver som skal stimulere til flere reisende og bedre miljø gjennom økt 

billettsalg, redusert klimautslipp og mer nøyaktig billettering. Operatørene får 2,50 kr 

per ny registrerte passasjer i tillegg til at det fra 2016 er et insentiv knyttet til økt bruk 

av biogassbusser.   

 Telemark har fra 2016 startet en samarbeidskontrakt i Grenland hvor operatøren 

kjører på en nettokontrakt med ytterligere insentiv på 20 kr per ny passasjer. Det er 

ingen malus hvis passasjertallene går ned, men det oppnås først bonus hvis 

passasjertallene overstiger inngangsnivået på 3,8 mill. passasjerer. I kontrakten er 

operatøren forpliktet til å bruke 1 kr per passasjer i markedsføring og andre tiltak for å 

øke antall reisende.  

Generelt er de foreløpige erfaringene at insentivene slik de praktiseres i dag har begrenset 

effekt for økning i antall reisende, mens insentiver i kontraktene har ført til økt kundefokus og 

samarbeid mellom operatør og myndigheter – og har bidratt positivt til leveransen totalt sett. 

Skillet mellom brutto- og nettokontrakter viskes ut 

Mange av de nye anbudskontraktene i Norge er i prinsippet bruttokontrakter, hvor 

myndighetene har inntektsansvaret, men hvor operatørene beholder en viss andel av 

billettinntektene. Dette betyr at skillet mellom brutto- og nettokontrakter blir stadig mer 

uklart. Hvis operatørene beholder mer enn 50 prosent av billettinntektene er det nærmere 

enn nettokontrakt, og hvis de beholder 100 prosent er det en rendyrket nettokontrakt. Disse 

kontraktene er derfor mer en blanding av brutto- og nettokontrakt.  

For Finnmark er det nettokontrakter, for buss med en kostnadsdekning på rundt 16 prosent 

som vist i kapittel 4.1. Hvis kostnadsdekningen hadde vært på 33 prosent (som den var for 10 
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år siden) ville passasjerinsentivene ved nettokontrakter vært om lag dobbelt så store. Det 

betyr at nettokontrakter og passasjerinsentiver vil avhenge av kostnadsdekning og 

passasjergrunnlag, og dagens kontrakter i Finnmark har relativt svake insentiver til å foreslå 

endringer med dagens kontrakter.  

Operatørene som i dag har kontrakt med fylkeskommunen kjører på ordinære 

nettokontrakter, det vil si at de har inntektsansvaret og har dermed også et insentiv for å 

skaffe flere reisende. Dette insentivet vil avhenge av hvor stort passasjergrunnlaget er på den 

enkelte ruta som kjøres og dermed inntektspotensialet ved endringer i tilbudet.  

I følge kontraktene i Finnmark vil endringer i tilbudet kompenseres med 85 prosent av 

gjennomsnittlig godtgjørelse, i tillegg til at de beholder billettinntektene. Ved forslag til 

endringer vil dette være en relativt god kompensasjon når det er marginale endringer som ikke 

krever flere busser, men kan være for lav kompensasjon hvis trafikkgrunnlaget er lavt og/eller 

det må investeres i flere busser. Da er utnyttelsesgraden på disse bussene sentral for å kunne 

vurdere om operatørene vil foreslå slike endringer. 

I følge våre beregninger vil en tilbudselastisitet på ca. 0,35, det vil si 10 prosent flere reisende 

gi 3,5 prosent flere passasjerer, balansere kostnader og inntekter innenfor disse kontraktene. 

Det er vanskelig å si noe om etterspørselseffekter av endret kollektivtilbud i Finnmark, men et 

«krav» om minst 0,35 i etterspørselselastisitet kan virke rimelig. Og de mest effektive 

forslagene gir størst inntektsgevinst. 



  
 

 

 
 

7 Konklusjon  

To år er generelt kort tid for å skulle evaluere en omfattende omlegging av et samlet 

kollektivtilbud. Større endringer i rutetilbud er utfordrende og trenger tid for å «sette seg» – 

og vil kreve justeringer og tilpasninger de første årene, før man virkelig kan få et bilde av om 

tilbudet treffer behovene til trafikantene og bidrar til å nå målene som er satt for perioden.    

Samtidig er Finnmark et svært utfordrende fylke å skulle utvikle og drifte et kollektivtilbud i: 

Lange avstander, værutsatt, ingen eller få dominerende markedsgrupper, generelt lavt 

trafikkgrunnlag, og uten de store byområdene som «kan dra lasset» gjennom 

finansieringspakker og større inntjening.  

Finnmark fylkeskommune har gjort et omfattende arbeid i å planlegge, organisere, utforme og 

gjennomføre et komplekst og stort førstegangs anbud på kollektivtransport – for både buss, 

Flexx, hurtigbåt og ferge. Sammenliknet med tilsvarende prosesser i andre fylker fremstår 

overgangen til anbudsutsatte kollektivkontrakter i Finnmark som ryddig, grundig og godt utført 

gitt de rammene og ressursene fylkeskommunen hadde til rådighet.  

Endringer i kollektivtilbud er aldri enkelt, og det vil alltid være en belastning for trafikantene å 

skulle forholde seg til noe nytt og annerledes enn slik det var før. I slike situasjoner er det viktig 

å huske på at det som regel er de som har innvendinger som sier fra, mens de som er førnøyde 

vanligvis forholder seg rolig. 

Konklusjonen av evalueringen av måloppnåelsen i anskaffede kollektivkontraktene i Finnmark 

oppsummerer hovedfunnene i analysene og vurderingene, og peker på mulige 

årsakssammenhenger og forklaringer rundt utviklingen de siste to årene – i tråd med 

problemstillingene som har vært de grunnleggende spørsmålene i oppdraget.  

I hvilken grad svarer trafikantenes tilbakemeldinger til intensjonene i 

kollektivstrategien? 

Markedsundersøkelsen avdekket at Finnmark har en stor andel tvungne trafikanter. 

Hovedårsakene til at folk benytter kollektivtransport kan se ut til å være at de ikke har andre 

alternativ, og ikke som følge av at tilbudet tilfredsstiller trafikantenes umiddelbare reisebehov. 

Dette i seg selv gir noen utfordringer med hensyn til kollektivstrategien, der intensjonen er å 

markedsrette tilbudet slik at det oppleves attraktivt for de største reisestrømmene. I så måte 

er muligens kollektivstrategien mer egnet til å peke ut en retning for de markedsgruppene og 

kollektive transportmidlene som ikke er «tvungne».   

Det kan se ut til at kommunene i Finnmark i større grad enn i andre fylker vet å benytte seg av 

muligheten til å komme med innspill og forslag til kollektivtilbudet. Dette kan sies å være en 

naturlig følge av den store andelen tvungne kollektivtrafikanter – både blant næringsliv og 
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ordinære reisende – som medfører at kollektivtilbudet betyr svært mye for enkelte. Samtidig 

er det også en refleksjon at innspillene fra kommunene er forholdsvis samstemte.  

Markedsundersøkelsen blant befolkningen og høringsrunden i kommunene ga forholdsvis 

samstemte resultater når det kommer til hva det er viktig å forbedre ved kollektivtransporten i 

fylket. Det er spesielt elementene informasjon, antall avganger og korrespondanse som 

trafikantene vektlegger høyt, men som de samtidig ga uttrykk for at de har lav tilfredshet med. 

Dette gir grunnlag for å peke på et generelt behov for bedre informasjon om kollektivtilbudet, 

og et spesifikt behov for bedre informasjon om forsinkelser og andre unntak. Samtidig gir det 

grunnlag for å se på mulige forbedringer med hensyn til korrespondanse mellom ruter og 

transportmidler i det videre utviklingsarbeidet. Antall avganger vil alltid være et spørsmål om 

ressurser og trafikkgrunnlag, og avhenger av de til enhver tid gitte rammene fylkeskommunen 

har til rådighet.  

I hvilken grad har føringene fra kollektivstrategien blitt etterfulgt? 

Strategien om en større markedsretting av kollektivtilbudet, ved å rette mer av innsatsen inn 

mot de største reisestrømmene og markedene i byene virker å være etterfulgt. Samtidig har 

dette for blant annet buss ført til flere korte reiser. For bussreiser er dette dyrere reiser enn i 

distriktene, som følge av at det blant annet i tettbygde områder kjøres med lavere hastighet. 

Selv om disse reisene koster mer, er det likevel i disse områdene det er størst behov, 

trafikkgrunnlag og størst potensial for å få flere passasjerer. Samtidig er det i Finnmark, også i 

byene, et generelt lavt trafikkgrunnlag som gjør det vanskelig å drive lønnsom 

kollektivtransport. Det er en stor utfordring å skulle markedsrette tilbudet – som er nødvendig 

dersom man skal tilby et attraktivt tilbud til trafikantene – i et marked som er lite.  

Målene og strategiene i handlingsplanen er i tillegg søkt etterfulgt blant annet ved å utforme 

anbudene med sikte på å sette inn fartøy og materiell som bidrar til mer forutsigbare 

transportmuligheter. Det er også lagt vekt på å forsøke å innføre mer stive ruter og tydeligere 

forutsetninger for kollektivtrafikken, og å dimensjonere tilbudet bedre i forhold til 

trafikkgrunnlaget. For ferge og hurtigbåt, som har den største andelen tvungne trafikanter, kan 

dette sies å være både enklere og vanskeligere på samme tid enn for buss. Enklere med 

hensyn til at tvungne trafikanter ikke har alternativ, slik at selv om det kuttes i ruter eller 

avganger reduseres som regel ikke antall reiser – de konsentreres bare på færre antall 

avganger/ruter. Vanskeligere som følge av at endringer i tilbudet for tvungne trafikanter ofte 

får større konsekvenser for dem det gjelder, og medfører som oftest flere negative 

tilbakemeldinger og krav om tilbakeføring.  

Like interessant som spørsmålet om målene og strategiene er etterfulgt, er om målene og 

strategiene man per dags dato har er de mest hensiktsmessige for en optimal utvikling av 

kollektivtilbudet i Finnmark? Næringsliv, reiseliv og ordinære reisende er ulike målgrupper 

med vesentlig ulike behov. Utvikling av kollektivtilbudet for å tilfredsstille de ulike gruppenes 

behov krever ideelt sett tre ulike tilbud. Gitt fylkeskommunens økonomiske rammer, utvikles 

det ett kollektivtilbud som skal tilfredsstille alle på en gang – hvor man risikerer at resultatet 

blir et gjennomsnittstilbud som ikke treffer noen av gruppene optimalt.  



  
 

 

 
 

I så måte er det verdt å merke seg at fergetransport i alle andre fylker i landet er kategorisert 

som fylkesvegferger, og dermed er en del av vegsektoren – og ikke en del av 

kollektivtransporten. Fergetransport er i realiteten en forlengelse av vegen mange steder, og 

kan i mindre grad skille eller prioritere mellom ulike reisende og reiseformål. Når man ikke har 

noe annet valg er det ikke like aktuelt å markedsrette tilbudet, ettersom det fort vil gi urimelig 

konsekvenser for andre enkeltgrupper som fortsatt ikke har noe valg. Det kan derfor virke 

uheldig at den overordnede strategien og målet for utviklingen av kollektivtransport skal være 

lik for de ulike kollektive transportmidlene. Samtidig viser omleggingen av fergetilbudet til 

gode resultater foreløpig, både når det gjelder kostnadsbesparelser og passasjertall.  

I det videre arbeidet med strategi for utvikling av kollektivtransporten i Finnmark bør det 

gjøres en konkret vurdering av hva kollektivtransporten skal være og hva som skal tilbys – for 

ulike områder, for hvilke målgrupper/markeder, og for de ulike kollektive transportmidlene. 

Det bør også gjøres en tydelig prioritering innenfor disse. Det er imidlertid gjort vedtak om at 

alle anløpssteder skal ha tilgang til/fra eget kommunesenter minimum en gang ukentlig. Men 

så lenge det ikke foreligger en eksplisitt prioritering, åpner det for enkeltvedtak som bidrar til 

at føringene i kollektivstrategien for andre områder blir vanskeligere å etterfølge. 

I hvilken grad har politiske saker og vedtak hatt innvirkning på måloppnåelsen? 

Enkelte politiske vedtak om blant annet tilleggsproduksjon og krav til materiell har ført til økte 

økonomiske kostnader utover det som ble lyst ut i anbudene. Dette har bundet opp en del 

ressurser, og på enkeltruter fått konsekvenser for trafikantene i form av økt reise- og ventetid. 

Disse sakene har hatt innvirkning på måloppnåelsen, med hensyn til målet om markedsretting i 

tråd med de største reisestrømmene og et mer forutsigbart transporttilbud.  

De politiske sakene bærer preg av et politisk ønske om å lytte til og legge til rette for nærings- 

og reiselivet. Med hensyn til målene i strategi for utvikling av kollektivtransport i Finnmark, gir 

dette ressursmessige utfordringer i forhold til målet om markedsretting av innsatsen mot de 

største reisestrømmene i fylket. Samtidig har handlingsplanen for kollektivtransport 

ambisjoner om å tilpasse og tilrettelegge kollektivtilbudet for alle brukere, som alle har ulike 

behov knyttet til hvordan kollektivtrafikken bør utformes. I dette kommer 

motsetningsforholdet mellom de ulike målsettingene frem – og hvor konsekvensene er at 

ekstrakostnader i forbindelse med enkeltsaker gir færre ressurser til utvikling av tilbudet andre 

steder, mens hensyn til nærings- og reiselivet til dels legger premisser for hvordan 

kollektivtilbudet utvikles for andre markedsgrupper. Vedtakene i sakene i seg selv er ikke 

utelukkende målmotstridende, men påvirker mulighetene til å innfri målsettingene for andre 

markedsgrupper.  

Av politiske vedtak og saker i tiden før og etter de nye anbudene fremstår det som at nærings- 

og reiseliv i enkelte tilfeller er de høyest prioriterte markedsgruppene for kollektivtransporten. 

Dette er ikke nødvendigvis feil, men det bør være en eksplisitt prioritering – slik at den gir 

forutsigbare rammer og premisser for hvordan fylkeskommunen skal bruke sine ressurser mest 

mulig formålstjenlig.  
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I hvilken grad har operatørene levert i forhold til de nye kontraktene? 

Kollektivkontraktene i Finnmark er forholdsvis driftspreget, og inneholder ikke kvalitetskrav 

utover materiellspesifikasjoner. I spørsmålet om operatørene har levert i henhold til 

kontraktene er svaret i utgangspunktet positivt. Imidlertid ligger det rom for relativt store 

endringer i rutetilbudet, med pluss/minus 20 prosent. Samtidig ser det ut til at kontraktene 

mangler tilstrekkelig insentiver til at operatørene ser ut til å komme med forslag til slike 

endringer. 

Ved overgang til nye kontrakter og nye og endrede ruter vil det alltid være en periode der 

disse trenger å «sette seg». Ved store omlegginger, som i Finnmark sitt tilfelle, vil det være 

behov for justeringer og tilpasninger etter hvert som tilbudet har blitt kjørt en stund – og 

tilbakemeldinger fra trafikanter, sjåfører og andre aktører har kommet frem. Det er spesielt i 

denne innkjøringsfasen at man kan dra nytte av forslag fra nettopp operatørene om 

justeringer og effektivisering av rutetilbudet.  

I så måte er det viktig å understreke at det for Finnmark sin del er utfordrende å benytte 

insentiver som verktøy, når tilbudet i stor grad er subsidiert og trafikkgrunnlaget er lite. Likevel 

kan det være verdt å gjøre en vurdering av tiltak for å forsterke samarbeidet og dialogen med 

operatørene om forslag til endringer og justeringer av tilbudet – for å se om man kan hente ut 

positive effekter. 
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