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Barrierer for å reise med kollektivtransport

1. Billettpris
2. Multimodalitet
3. Garanti for hele reisen
4. Andre ting
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Pris: Konkurranse mellom transportmidler

Reisetid                                                   Kostnader

Triggers of Urban Passenger Mode Shift – State of the Art and Model Evidence, Fearnley et al (2017)
Competition and substitution between public transport modes, Fearnley et al (2018)
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Sonestruktur, kraftige periode eller 
kvatumsrabatter, delt på fylker
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Prising i andre sektorer
Strøm

Telefoni
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2. Mulitmodalitet
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3. Passasjerrettigheter
 Pakkereiseloven

 «Ved sammensatt reisearrangement skal den næringsdrivende som formidler 
reisearrangementet, stille reisegaranti for de reisetjenestene vedkommende 
mottar betaling for»

 Entur
 «det finnes ingen gjennomgående reisegaranti. Entur beregner en 

overgangstid på minimum to minutter, men tar ikke ansvar for tapte 
overganger»

 EU – foreløpig ingen transportmiddelovergripende passasjerrettigheter
 Air passenger rights
 Rail passenger rights
 Bus and coach passenger rights
 Ship passenger rights
..men work in progress
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Oppsummering

Felles takst struktur i Norge

Billigere for sporadiske reisende

 Integrere mikromobilitet i dagens kollektivbillett

Reisegaranti fra A t B for alle kollektivreiser i Norge
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Takk!
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Hva er kollektivtrafikk?

Kollektivtrafikk (også kalt kollektivtransport, offentlig 
transport eller offentlig kommunikasjon) er en fellesbetegnelse 
for transportsystemer som er tilgjengelig for alle, til forskjell fra private 
transportmidler. Kollektivtrafikken er gjerne organisert med faste ruter med faste 
rutetider og kan benytte seg av bl.a. buss, trikk, t-bane, tog, fly, ferje og 
hurtigbåt. Det er forskjellige kollektivløsninger som tar sikte på å effektivisere 
kollektivtransport og trafikktjenester. 
Wikipedia
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https://no.wikipedia.org/wiki/Transport
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