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• Utvikle tilbudet i tråd med markedsbehov. Stegene i utredningen blir derfor:

•
•
•
•
•

•
•

Befolkningsvekst og
-prognoser
Næringsutvikling
Markedsandeler
Pendlerstrømmer
Hvor kommer
veksten framover?
Skolestruktur
Hva ønsker
kundene?

•
•
•
•
•
•

Passasjerantall
•
Nøkkeltall
produksjon
Linjeprofiler
Flatedekning
Styrker/ forbedringspotensial ved
dagens tilbud
Utvikle
ruteplanalternativer
rutetilbud

Infrastrukturtiltak
som enten er en
forutsetning for eller
understøtter
implementering av
tilbudsforbedringene

•

Kostnadsberegning av
tiltak

•
•
•
•

Prioritering
Anbefaling
(Anbud)
Gjennomføring

Ill.: Ruter AS, basert på Statens vegvesens håndbok V123 Kollektivhåndboka

Metode: Markedsorientert tilbudsutvikling

Tilbud Bodø 2012
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Forankret i felles strategi- og handlingsplan
for fylkeskommunen og
kommunen, Statens vegvesen part i
arbeidet.
Reduserte fra 14 til 4 hovedlinjer i by.
Omdisponerte ressursene til å kjøre oftere i
prioriterte traseer.
Mål om 500 meters holdeplassavstand –
økt kjørehastighet opp og reisetiden ned.
Infrastrukturtiltak. Egen bussvei ga køfri
atkomst til knutepunkter.
Ny grafisk profil som understøttet
forenklingen i tilbudet.
Effekt: 70-80 % flere passasjerer med
bybuss
På bakgrunn av 10-15 % flere rutekm.
Bompenger innført 2015, ga passasjerløft
spesielt regionbuss.
På tross av ekstraordinær prisøkning

Tilbudsendringer Bodø 2021
• 5 minutters frekvens på de tyngste
fellesstrekningene.
• Nye pendler som kobler sammen
likeverdige markeder.
• Flatedekningen ble ytterligere
redusert.
• Helelektriske busser,
endepunktslading.
• Leddbusser.
• Nytt bussanlegg.
• Igangsatt arbeid for økt
framkommelighet og tilrettelegging,
finansiert via Bypakke Bodø 2.

Enkelhet – en sterk driver for økt etterspørsel
• Prinsipper for tilbudsutvikling:
–
–
–
–
–

Høy frekvens, lange åpningstider
En-linje-prinsipp
Pendellinjer
Samspill på fellesstrekninger
Forenklet billettering. Først i Norge med å kutte kontantsalg

• Passasjerveksten i Bodø overstiger enhver forhåndsforventning. Den kunne ikke
beregnes ved bruk av elastisiteter/erfaringstall.
• Med denne «oppskriften» i hånd gikk vi løs på tilbudet i Mo (og Narvik) med
samme metode.

Bakgrunn for nytt busstilbud på Mo
• Ca. tilsvarende før-situasjon som i Bodø:
– Svak bruk av bybusstilbudet
– Lav kjennskap til tilbudet
• 6 linjer i varierende/lav frekvens, generelt
for lav frekvens til at tilbudet fremstod som
attraktivt og relevant for folk flest.
• Samlokalisering av to videregående skoler
utenfor bysentrum, medførte endrede
behov.
• Forventning om at omleggingen på Mo
skulle medføre flere kunder og mer effektiv
utnyttelse av ressursinnsatsen.
• Gjennomført fra oppstart av ny
busskontrakt i 2017.

Omlegging og forenkling av rutetilbudet på Mo fra 2017
• 6 linjer endret til 2. Innføring av
gjennomgående pendellinjer og
økt effektivitet, tilrettelagt for
bytte på Mo stasjon.
• Hyppigere avganger og nye
traseer.
• Svakt etterspurte holdeplasser
mistet tilbudet og innføring av
noe lenger gangtid til
holdeplassene der bussen til
gjengjeld ble kjørt oftere.
• Nytt forenklet design og bedre
holdeplassinformasjon støttet
endringen

Passasjerer og produksjonsnivå 2016-2019

To år etter omlegging (men før covid-19) var antall passasjerer justert for endret
produksjonsvolum ned 14 %.

Sammenligning Mo i Rana og Bodø
Mo i Rana

Bodø

Befolkning

Ca. 19.000 (+0,4 % årlig vekst)

Ca. 53.000 (+1 % årlig vekst)

Ansatte

Ca. 12.900 (Rana kommune)

Ca. 28.000

Bilrestriksjoner

Ingen bompenger

Bompenger

Lav eller ingen parkeringsavgift

Til dels høy parkeringsavgift

Åpningstid
ukedager

Varierer fra linje til linje.
Ca. 06:30 til 21:00.

Ca. 05:00 til 24:00, noen linjer enda
lengre, andre linje kortere.

Helgeproduksjon

Lørdag: timesfrekvens.
Søndag: ingen tilbud.

Lørdag: tilbud to ganger i timen.
Søndag: timesfrekvens.

Finansiering

Tilskudd fra fylkeskommunen,
tilskuddsandel ca. 75 %. Infrastruktur
finansiert av veieier.

Tilskudd fra fylkeskommunen, relativ
lav tilskuddsandel. Infrastruktur
finansiert via Bypakke Bodø.

Politisk forankring Kommunedelplan for kollektivtrafikk,
Rana kommune.

Kollektivplan Bodø,
trepartssamarbeid.

Oppsummering
• Forenkling av rutestruktur og styrket kundeinformasjon bidro ikke til vekst i antall
passasjerer med bybussen i Mo, i motsetning til i Bodø fra en ca. samme før-situasjon.
• Noen hypoteser er at dette kan knyttes til:
–
–
–
–
–

bystørrelse
bystruktur
type passasjerer
forankring av planer
graden av bilrestriktive tiltak
→ Grunnlag for videre forskning?

• Nytt bussanbud i Mo forberedes nå, og det vurderes justeringer.
– Etablering av Freyr batterifabrikk med ca. 1.500 ansatte. (Menon: ringvirkning 2.750 arbeidsplasser)
– Nye Polarsirkelen lufthavn
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