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DETTE ER TIDE 
OM TIDE 

Selskapet er nest størst i Norge og fjerde størst i Danmark. 
Tide hadde en omsetning på 3,8 MRD KR i 2020 og har en 
ordrereserve på 28,1 MRD KR.

«Vi skal skape gode 
reiseopplevelser hver dag»

ANSATTE 

Selskapet har totalt 4521 ansatte, fordelt med ca. 3600 i 
Norge og omlag 900 i den danske virksomheten. Tide er et 
selskap med stort mangfold og har over 60 ulike 
nasjonaliteter blant de ansatte. 

BUSSER

Tide har ca. 2000 busser hvor 217 var nye i 2020.



Kommersiell aktivitet

Ekspressbuss Turbuss Flybuss



En næring som lever av turisme og aktiviteter

• Smittevernregler, kapasitetsbegrensninger og reiserestriksjoner både 
nasjonalt og internasjonalt påvirker ordremengden og økonomien 
betydelig

• Flybussruter er langt på vei «lagt midlertidig ned», mens antall avganger 
på ekspressruter tatt kraftig ned

• Turbussvirksomheten opplever avbestilte turoppdrag og lav pågang

• Internasjonale turister uteblir – de er viktige for bussnæringen da de 
forlenger høysesongen om sommeren og opplever Norge på vinterstid

• Cruiseindustrien er viktig for turbussaktører langs hele norskekysten

• Økonomisk krevende for hele turbussnæringen å ha mange parkerte 
busser og permitterte ansatte. Mindre aktører risikerer å forsvinne.



Covid-19 og fremtidsbildet



Hva skjer i 2021?

Vi ser at reisende er svært sensitive for de restriksjoner som til en hver til er gjeldende. 

Vår vurdering er at det er stor reiselyst i befolkningen 

– hvis vi får lov!

Antallet reiser i våre fly- og ekspressbussruter har økt inn mot nasjonale vinterferieuker. Den 
samme trenden så vi sommeren 2020 og ved jul og nyttår.  

Utviklingen i antall reisende er avhengig av:

• Hurtighet i vaksineringen av befolkningen

• Eventuell endring i smitteverntiltak og trygg gjenåpning av samfunnet og landegrenser 

• En eventuell innføring av vaksinepass



Hvordan snu adferden igjen på sikt?

Med gjentatte «Unngå kollektivtransport» må 

det jobbes aktivt med holdninger for at 

reisende skal komme tilbake. 

✓Gi reisende emosjonell trygghet

✓Gjenskape rasjonelle argumenter; 

miljø, effektivitet og kostnad 

✓Lytte mer til kundene og skape fleksible 

løsninger



Hvilke muligheter ligger foran oss?

• Vi ønsker å være med å 
bidra til et mer bærekraftig 
reiseliv

• Økende forventninger blant 
kunder og reisende om at 
forflyttinger må skje på 
en bærekraftig måte 
ventes gi fortsatt 
teknologisk utvikling og 
økt bruk av el- og 
hydrogen som drivstoff

Tide ruller straks ut den første el-turbussen kl. 3 på norske veier 

– et samarbeidsprosjekt med Enova



Hvilke muligheter ligger foran oss?

• Ny teknologi gir nye tilbud og løsninger

• «Mobility as a service» og «On demand» gir 

kundene økt valgfrihet og tvinger frem 

enklere betalingsløsninger

• «The last mile» tjenester – åpner for nye 

muligheter og flere typer transportmidler, også 

autonome 

• Mer skreddersøm til ulike situasjoner og 

flere delingstjenester der man leier og ikke eier

• Færre unge tar førerfort – andelen som vil 

benytte nye mobilitetstjenester forventes øke



Hvilke konkrete tiltak kan iverksettes?

• Fortsatt satsing og investering på kollektivtrafikk for å sikre at buss, bane 

og tog fortsatt er mer relevant som transportmiddel enn bil. 

Omstillingsmidler til den nye normalen.

• Behov for tiltak mot midlertidig kabotasje – kopiere dansk modell?

• Nye prismekanismer og betalingsløsninger 

• Regulerer prisene til å styre reisende mot perioder uten trengsel 

• Betalingsløsninger som hensyntar mer fleksible, nye arbeidsmønstre

• Kollektivtilbudet må i større grad tilpasses kundenes behov og 

reisemønster, rush-tids tilbudet må spres utover dagen

• Forsterket renhold kommer til å være en del av den «nye normalen»



Kollektivtrafikk er fortsatt fremtiden for en 

grønnere og bedre verden!

Takk for oppmerksomheten!


