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Antall reiser i Innlandet pr. kommune





Grunnskoleelever i Norge - andel skyss - skoleåret 2021-22 



Videregående elever i Norge - andel skyss - skoleåret 2021-22 
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Mikromobilitet i Innlandet

Byspark Bolt Miles Bird SUM

Hamar 100 100 100 100 400

Lillehammer 75 75 75 75 300

Gjøvik 50 150 60 260

Brumunddal 25 25

Moelv 25 25

• Det er et økende antall elsparkesykler for utleie i Innlandet, og i år er det 
for første gang plassert ut sparkesykler også i Moelv

• Det er vanskelig å få oversikt over utviklingen i bruk da tall i liten grad er 
offentlig tilgjengelig



Belønningsmidler

• Innlandet fylke har ikke 
belønningsmidler pt.

• Begrenser vårt handlingsrom 
til utvikling av bedre 
kollektivløsninger

Kilde: Nyhetsbrev Regjeringen.no 13.5.2022



Reis smart med bussen

• Se hvor mye du sparer på å 
velge bussen og hvilken billett 
som lønner seg for deg



Vel framme

•Omdømmekampanje 

• Stemningsskapende 
filmer for å skape 
oppmerksomhet 
rundt bussen

• I hvilke settinger kan 
bussen være et godt 
alternativ



Ta buss for en 10-er

• I hele juli koster enkeltbillett 
kun 10 kroner på alle våre 
linjer i Innlandet

• Fylkestinget bevilget 5 mill. til 
dette tiltaket i fylkesbudsjettet 
for 2022



Oppdrag ifm. vedtak av mobilitetsstrategi

I Innlandet skal alle 
kunne reise 

bærekraftig, trygt og 
effektivt

• Det er tilrettelagt for gode og sømløse 
reiser i Innlandet, også på tvers av 
fylkes- og landegrenser

• Klima- og miljøbelastningene fra 
persontransport er vesentlig redusert

Fylkestingets behandling av sak 76/2021 i møte den 26.10.2021: 

Vedtak: 

1. Fylkestinget vedtar Mobilitetsstrategien for Innlandet. 

2. Fylkestinget ber om at det snarest utarbeides en operativ handlingsplan 

for Fylkeskommunens kollektivtransport. Denne skal ta utgangspunkt i 

de vedtatte politiske føringene. Planen skal være klar i løpet av mars. 



https://innlandstrafikk.no/reise/fjellruter/




