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Reisemønster etter 
pandemien – hva vet vi om 
den nye normalen?



Trendbrudd



Nullvekstmål for fall?

• Pandemien har 
endret forholdet 
mellom bil og 
kollektivtransport

• Elbiler står for en 
betydelig og 
økende del av 
personbiltrafikken

.
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Utredninger om effekter av koronapandemien

Høsten 2020: Markedsundersøkelse av 
effekter av koronapandemien

Høsten 2021: Oppfølgingsundersøkelse for 
å se på endringer over tid



Langsiktig reduksjon i togreiser 
på 14 – 24 %

-24%
-29 % (2020)

-14%

MarkedsundersøkelseAlt. beregning

• Hvis 1-1 reduksjon i billettinntektene:

• Men – virkning på inntekter avh. av hvordan 
billettbruken påvirkes

-400 mill.
-700 mill.
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Viktigste forklaringsfaktorer

•Motstanden mot trengsel antatt å 
øke med ca. 35 - 40 %

•Bruken av hjemmekontor antatt å 
tredobles
- til ca. 1 dag i uka
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• ½-parten mener de har blitt 
viktigere

• En betydelig andel kan endre 
reisetidspunkt hvis billigere

• 20-25 prosent vil betale for ekstra 
kapasitet på lengre reiser

• Nye billettslag kan bidra til å 
redusere bortfallet av reiser og 
inntekter

Aksept for etterspørselsstyrende prisvirkemidler



Klikk for å redigere tema

Oppsummering

• Trafikknedgang på kort og lang sikt

• Usikkert hvilket nivå 
reisetterspørselen vil stabilisere seg 
på – og hvordan reisemønster vil 
endre seg 

• Endret etterspørsel må legges til 
grunn for videre planlegging 

• Utfordring fremover: opprettholde et 
konkurransedyktig kollektivtilbud på 
tross av lavere etterspørsel 



Klikk for å redigere tema

Flere hensyn skal 
balanseres

• Kundeperspektiv

• Samfunnsutvikling

• Mer for pengene

Ø Nullvekstmålet gjelder!



«Ny normal» må bygge videre på det som virker

ü Samspill mellom transportmidler er 
fortsatt viktig

ü Regulerende virkemidler fortsatt 
nødvendig for å oppnå nullvekstmål

ü Gylden mulighet nå for å se på nye 
prismodeller for både bil og 
kollektivtransport

Ø Viktigst: enighet om virkemiddelbruk



Takk for meg!


