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Forord 

Projektet Hållbara urbana transporter (HUT) är ett samarbete mellan VTI och Urbanat Analyse, 

och finansieras av Vinnova innanför programmet «Trafik och miljöinnovationer». Syftet med 

projektet har varit att utveckla ett strategiskt modellverktyg (HUT-modellen) för att på ett 

bättre sätt kunna genomföra analyser av olika transportscenarier i städer.  

HUT-modellen består av tre delmoduler; storsonemodellen, kostnadsmodellen og 

optimaliseringsmodellen. De tre delmodellene er dokumentert i hvert sitt 

dokumentasjonsnotat Optimaliseringsmodellen er under utvikling og er ikke benyttet i 

analysene i dette prosjektet.  

Syftet med projektet är att testa och vidareutveckla ett planeringsverktyg som är tänkt att bli 

så användbart som möjligt för lokala planerare och i vilket olika styrmedel kan analyseras på 

samma gång. Utifrån det syftet har det genomförts fyra casestudier i de fyra största städerna i 

Sverige för att testa modellen. Utöver detta skrivs ett notat med komparativa analyser av de 

fyra städerna.  

Oppsummert består leveransen av følgende notater: 

 D1.1 Overordnet beskrivelse av HUT-modellen 

o D1.2 Komparativ analyse svenske byområder 

o D1.3 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Uppsala 

o D1.4 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Malmö 

o D1.5 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Göteborg 

o D1.6 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Stockholm  

 D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen 

 D3.1 Beskrivelse av kostnadsmodellen 

o D3.2 Kostnadsberegninger for fem byområder 

 D4.1 Beskrivelse av optimaliseringsmodellen  

En rad personer har varit involverade i projektet. Roger Pyddoke (VTI) har varit 

huvudprojektledare för uppdraget. Från Urbanat Analyse har Bård Norheim, Tormod 

Wergeland Haug, Mari Betanzo och Mads Berg arbetet med att utveckla modellen. Janne 

Henningsson, Mats Johansson, Harald Høyem och Kristine Wika Haraldsen bidragit med 

resultatkörningar och tester av modellen. 

 

Oslo/Stockholm, 2017 
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Sammendrag 

En rekke utviklingstrekk i byområdene stiller krav til modellverktøyet som skal benyttes til å 

estimere effekten av ulike tiltakspakker. 

 Befolkningen vokser samtidig som det er satt ambisiøse nasjonale mål for klimautslipp 

og transportutviklingen. Boligmarkedet og infrastrukturen er allerede presset i 

byområdene, og et økende miljøfokus i samfunnet forutsetter brudd i den bilbaserte 

trendutviklingen.  

 Trafikantene velger i større grad enn før transportmiddel etter hva som til enhver tid 

passer best og deres krav til kvalitet og komfort øker. Daglig tidspress gjør at 

verdsettingen av tid øker, og verdsettingen varierer på tvers av byområdene. 

 Byene blir tettere, noe som gjør at køproblemene øker. Trafikantene tilpasser i stadig 

større grad en situasjon med mer forsinkelser og trengsel.  

 Flere beslutningstakere og oppstykket budsjettansvar skaper et behov for mer 

informasjon og kunnskap om de økonomiske konsekvensene av ulike tiltakspakker.  

De tradisjonelle transportmodellene fanger ikke i tilstrekkelig grad opp kvalitative faktorer ved 

kollektivtilbudet, noe som fører til at effektive kollektivtiltak kan få underestimert 

etterspørselseffekt. Dette er spesielt et problem i byområder med høy grad av trengsel og 

forsinkelser. 

I prosjektet Hållbara urbana transporter (HUT) er det utviklet en strategisk modell (HUT-

modellen) som fungerer som et supplement til de tradisjonelle transportmodellene. HUT-

modellen aggregerer data fra transportmodellene til storsoner og inkluderer kvalitative 

faktorer som trengsel og forsinkelse. I tillegg er modellen fleksibel i valg av tidsverdi og 

priselastisitet slik at analysene kan tilpasses til det aktuelle analyseområdet. HUT-modellen gir 

også muligheter til å estimere kostnadene knyttet til et gitt transportscenario. 

Modellen benyttes først og fremst til å estimere hvordan ulike tiltak, eksempelvis 

arealstrategier og fremkommelighetstiltak, påvirker reisemiddelfordelingen og de offentlige 

utgiftene i analyseområdet. Siden modellen fungerer på storsonenivå kan en enkelt 

sammenligne effekten av ulike tiltak uten å måtte gjøre tidskrevende kjøringer i 

transportmodellen. I tillegg til å vise effekten av ulike tiltak kan modellen også benyttes til å 

vise hvilke virkemidler som må til for å nå en gitt reisemiddelfordeling, og hvordan kostnader 

varierer med virkemiddelbruken.  Eksempler på slike analyser kan være i forbindelse med 

fordoblingsmålet i Sverige og nullvekstmålet i Norge.  

HUT-modellen er utviklet med Uppsala som case, men kan enkelt settes opp for andre 

byområder både i Norge og Sverige. I dette prosjektet er det gjennomført en rekke case-
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analyser for Uppsala som illustrerer HUT-modellens funksjonalitet1. Arbeidet har resultert i en 

rekke hovedkonklusjoner som illustrerer modellens fordeler og muligheter: 

 Effekten av positive kollektivtiltak underestimeres dersom en ikke inkluderer de 

kvalitative faktorene. Forsinkelse og trengsel oppleves som belastende for 

kollektivtrafikantene, og endringer i disse kvalitative faktorene kan få relativt store 

konsekvenser for den beregnede effekten av et tiltak. For eksempel vil en utvidelse av 

tilbudet i tillegg til å redusere ventetiden føre til redusert trengsel og forsinkelse. I de 

tradisjonelle transportmodellene blir kun effekten av redusert ventetid blir beregnet, 

mens HUT-modellen vil gi en høyere etterspørselseffekt siden den inkluderer 

kvalitative faktorer. Analyser for Uppsala viser for eksempel at et tiltak der en dobler 

frekvensen og gir kollektivtransporten full fremkommelighet kan gi en reduksjon i GK 

på 14 prosent i HUT-modellen sammenlignet med 7 prosent dersom en benytter en 

modell uten kvalitative faktorer.  

 

 En bør benytte «lokale» tidsverdier for å representere den faktiske situasjonen i 

analyseområdet. Lokale variasjoner i tidsverdsettingene gjør at det er lett å 

undervurdere eller overvurdere effekten av et tiltak ved bruk av gjennomsnittsverdier, 

noe som understreker behovet for lokale tidsverdier når vi skal planlegge lokale 

kollektivtiltak. I Uppsala er tidsverdsettingene langt lavere enn det nasjonale 

gjennomsnittsnivået i RVU. Dette fører til at effekten av økt frekvens vil overvurderes 

dersom en bruker de nasjonale gjennomsnittsverdiene. 

 

 Det er dyrt å fortsette som i dag. Det er store kostnader knyttet til en trendutvikling i 

Uppsala. Dersom en ønsker uendret fremkommelighet for biltrafikken kreves en 

kostbar utvidelse av hovedvegnettet. Alternativet er økte køkostnader på dagens 

infrastruktur. Tidligere forskning indikerer at tiltak for å redusere trengsel er mest 

effektivt, for eksempel trengselsskatter og parkeringsavgifter. Trengsel i 

kollektivtrafikken kan takles med differensierte takster eller utvidet tilbud.   

 

 Det er ikke et mål i seg selv å oppnå høyest mulig kollektivandel – økt gang- og 

sykkelandel spiller også en viktig rolle når en skal utvikle et bærekraftig 

transportsystem i byene. Fortetting i sentrale områder, hvor gang- og sykkelreiser står 

for en større andel av reisene, gir høyere totalgevinster enn fortetting i mer perifere 

områder hvor bil- og kollektivreiser er mer dominerende. Dette til tross for at 

sistnevnte vil ha en høyere kollektivandel. 

 

 Ved ruteeffektivisering er det viktig å samtidig gjennomføre fremkommelighetstiltak 

for å realisere den positive gevinsten. Redusert ventetid motsvares av økt gangtid ved 

innføring av stamlinjenett, noe som gjør at etterspørselseffekten av selve 

ruteeffektivisering i mange tilfeller vil være marginal. For å få ønskede effekter er det 

viktig å gjennomføre fremkommelighetstiltak samtidig, for å realisere gevinsten av 

                                                           
1 Disse er dokumentert i delnotat D1.2 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Uppsala. 
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redusert forsinkelse og trengsel. Dette vil spesielt gjelde for områder med store 

trengsels- og forsinkelsesproblemer. I analyser for Uppsala ga den rene 

ruteeffektiviseringen mindre enn 0,5 prosent forbedring av tilbudet, mens 

fremkommelighetstiltakene ga en forbedring på 10 prosent. Det viser at en bør 

prioritere fremkommeligheten samtidig som en konsentrerer busslinjenettet.  

 

 Frekvensøkning gir økte kostnader og liten etterspørselseffekt dersom frekvensen er 

høy i utgangspunktet. En ensidig utvidelse av kollektivtilbudet (det vil si økt turtetthet 

eller tettere linjenett) løser ikke trengselsproblemene. I Uppsala, hvor det allerede er 

en høy gjennomsnittlig frekvens på 6 avganger i timen, vil en dobling av frekvensen gi 

en marginal tilbudsforbedring, og begrenset etterspørselseffekt. Samtidig vil en 

dobling av frekvensen alene gi dobbelt så høye driftskostnader. I mange byområder vil 

en utvidelse av tilbudet være et lite effektivt virkemiddel. 

 

 Fortetting og restriktive biltiltak er mer effektive virkemidler enn tilbudsutvidelse og 

takstreduksjon. Både frekvensutvidelse og takstreduksjon er «dyre» strategier. 

Analyser som er gjennomført i dette prosjektet viser at fortetting og økte 

parkeringsavgifter er mer effektive virkemidler. Disse virkemidlene bidrar til å vri 

transportmiddelfordelingen i retning av de mer miljøvennlige transportmidlene 

samtidig som kostnadene reduseres. 

 

 Det er viktig med helhetlig virkemiddelbruk for å nå målene på en effektiv måte. 

I Uppsala er det gjort analyser av en samlet virkemiddelpakke som består av fortetting, 

stamnett, utvidet sykkelnett og innføring av parkeringsavgifter. Den samlede 

virkemiddelpakken gir en vesentlig reduksjon i de offentlige utgiftene, samtidig som 

det er det caset som i størst grad vrir reisemiddelfordelingen bort fra motoriserte 

reiser. Dette indikerer at helhetlig virkemiddelbruk er en nøkkel for å nå klimamålene 

på en kostnadseffektiv måte.  

 

 Analysene viser at selv ikke en kombinert pakke med sterke virkemidler fører til at 

enn når Uppsalas mål om at kollektivtrafikken skal fordobles eller at den skal stå for 

halvparten av de motoriserte reisene. Det kan derfor diskuteres om dette er 

hensiktsmessige mål for Uppsala hvor det er en stor andel gang- og sykkelreiser, noe 

som gjør det vanskelig å fordoble antall kollektivreiser uten av det skjer på bekostning 

av andre miljøvennlige reiser.  

 

 Effekter av nye sykkelveger gir ingen etterspørselseffekt i Sampers. Økt satsing på 

sykkelveger og andre tiltak for å bedre forholdene for syklistene har vært et sentralt 

satsingsområde for Uppsala i mange år. Det har gitt en høy sykkelandel, men det 

reflekteres ikke i transportmodellene. I HUT-modellen har vi gjennomført supplerende 

analyser av sykkeltiltak som viser at et sammenhengende sykkelveinett kan ha stor 

effekt på sykkelbruken og transportmiddelfordelingen. Samtidig er disse analysene 

usikre og etterspørselseffekter for sykkel har klare forbedringspotensial.  
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1. Innledende om prosjektet 

 

 Bakgrunn og hensikt 

Prosjektet Hållbara urbana transporter (HUT) er et samarbeid mellom VTI og Urbanet Analyse, 

og er finansiert av Vinnova innenfor programmet «Trafikk og miljøinnovasjoner». Hensikten 

med prosjektet er å utvikle et strategisk modellverktøy (HUT-modellen) for kunne gjennomføre 

bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. Slike analyser vil trolig få økt fokus i 

tiden fremover på grunn av sterk befolkningsvekst i urbane områder hvor boligmarked og 

infrastruktur allerede er presset. Uansett hvordan behovet for økt infrastruktur løses vil det 

medføre betydelig økning i offentlige utgifter.  

Samtidig er det et økende fokus på miljøvennlige løsninger i samfunnet, og det er satt 

ambisiøse nasjonale mål for utslipp og trafikkutvikling både i Sverige og Norge. I Sverige tilsier 

fordoblingsmålet en dobling av antall kollektivreiser, og i Norge er det et mål om nullvekst i 

personbilreiser. Dette taler for at en fortsatt vegbasert vekst ikke vil være en aktuell utvikling, 

og det er nødvendig å planlegge for kollektivtransport, sykkel og gange dersom denne veksten 

ikke skal fortsette den bilbaserte trendutviklingen. 

Et problem med dagens analyseverktøy er at en del tiltak for kollektivtransporten gir 

begrensede effekter siden en rekke kvalitetsfaktorer, som eksempelvis trengsel og forsinkelser, 

ikke er inkludert. Dette henger sammen med at de tradisjonelle modellene først og fremst er 

utviklet for å modellere biltrafikken, og i mindre grad for å analysere effekten av tiltak som 

påvirker øvrige transportmidler. Dette gjør at de tradisjonelle modellene i mange tilfeller vil 

underestimere effekten av kollektivtiltak. Underestimering av de positive effektene av 

kollektivtiltak kan føre til at effektive tiltak ikke blir gjennomført, og på den måten hindre at de 

nasjonale målsetningene nås.  

For å kunne gjøre fornuftige analyser og prognoser på transportområdet er en helt avhengig av 

gode modeller for ulike nivåer i beslutningsprosessen. Det er dessuten flere utviklingstrekk 

som tilsier at dette vil bli stadig mer aktuelt:  

1. Trafikantene er blitt mer kravstore og de har større valgfrihet. De er blitt mer «utro» i den 

forstand at de ikke «alltid» kjører enten bil, kollektivt, går eller sykler. De veksler mellom 

transportmidlene etter hva som er mest praktisk, og det kan variere fra dag til dag også for 

samme type reise. Det kan skyldes at de har flere gjøremål underveis eller i løpet av dagen, 

og at flere har tilgang til bil og dermed større valgfrihet når det gjelder muligheten til å 

bruke bil når det passer. Samtidig øker deres krav til kvalitet og komfort, og daglig 

tidspress gjør at verdsetting av tid øker.  

 

Det betyr at dagens transportløsninger raskt kan bli uegnet for å møte morgendagens 

kunder. Det er viktig å ha god oversikt over trafikantenes ønsker og behov, og ikke minst ha 



 D1.1 Overordnet beskrivelse av HUT-modellen   
 

 

 Urbanet Analyse rapport xx/xxxx 7 

muligheter til å drøfte hvordan økt verdsetting av reisetid og komfort påvirker 

transportetterspørselen framover. En av målsetningene med HUT-modellen er å få et 

verktøy som kan belyse konsekvensene av ulike strategier og tiltak for ulike grupper, 

betydningen av økt verdsetting av tid og muligheter for å implementere flere kvalitative 

faktorer i analysene på en konsistent måte. 

 

2. Markedet blir mer komplisert, ikke minst i de største byene hvor køproblemene øker og 

trengselen om bord på transportmidlene er stor. Det er vanskelig å lage gode kø-modeller 

når trafikken nærmer seg kapasitetsgrensen, og ikke minst forutse hvordan trafikantene 

tilpasser seg en situasjon med stadig mer kø og trengsel i transportsystemet. For en bilist 

er det både spørsmål om hvilken vei hun skal kjøre, om hun skal bytte over til 

kollektivtransport eller reise før/etter rushet.  

 

Transportmodellene må derfor i stadig større grad predikere transportmiddelvalg i tid og 

rom, og også ha gode modeller for hvordan flere trafikanter skaper økt kø og trengsel. En 

av målsetningene med HUT-modellen er å få bedre prognoser for etterspørselseffekten av 

mindre trengsel og forsinkelser i transportsystemet. 

 

3. Beslutningstakerne blir flere og budsjettansvaret mer oppstykket. Det er ikke alle 

beslutningstakere som er like sentrale, men mange vil uansett ønske å få prognoser og 

beregnet konsekvenser for «sine» områder. Som eksempel er tidligere Oslo Sporveier nå 

splittet opp i nærmere 20 selskaper, hvorav flere driver med ulike typer markedsanalyser 

og prognoser, og andre sitter på sentrale nøkkeltall og data som er viktig for 

transportmodellene. I Sverige er ofte planleggingen av kollektivtrafikken oppdelt mellom 

landstinget (kollektivtrafikken), kommunen (gaterom og holdeplasser) og operatørene. 

Operatørene gar i økende grad fått ansvar for ruteplanlegging, holdeplasser og frekvens. 

Dette kan skape konflikter dersom kommunene nylig har gjort investeringer i forbedring av 

infrastruktur i det eksisterende linjenettet. 

 

Med økt budsjettansvar vil disse beslutningstakerne etterspørre stadig mer kunnskap om 

hvordan markedet utvikler seg, og de har behov for data på svært ulikt nivå fra detaljerte 

prognoser på holdeplass og avgang til scenarier for transportutviklingen framover. En av 

målsetningene med HUT-modellen er å utvikle strategiske transportmodeller som også 

inkluderer de økonomiske konsekvensene av ulike tiltakspakker, og ikke minst kostnader for 

ulike offentlige aktører for investeringer og drift av transportsektoren.  

For å kunne planlegge for disse utfordringene er det i dette prosjektet utviklet en strategisk 

modell som fungerer som et supplement til de tradisjonelle transportmodellene. Hensikten 

med verktøyet er å kunne gjennomføre bedre analyser av konsekvenser av tiltak og 

virkemiddelbruk som påvirker de mer miljøvennlige transportmidlene, siden effekter av slike 

tiltak ofte blir underestimert i de tradisjonelle transportmodellene. Aktuelle tiltak kan for 

eksempel være lokalisering av boliger og arbeidsplasser, forbedringer i kollektivtilbudet eller 

sykkelinfrastrukturen.  
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 Oppbygning og innhold 

Prosjektet har hatt som mål å utvikle et strategisk modellverktøy med Uppsala som basiscase. 

Likevel skal modellverktøyet relativt enkelt kunne settes opp til å gjennomføre lignende 

analyser i andre svenske og norske byer.  

Samtidig med HUT-prosjektet ble det startet et tilgrensende prosjekt i Norge, STRATMOD, for 

det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH, som har en del parallelle problemstillinger. 

I Norge har Urbanet Analyse tidligere utviklet en modell (UA-modellen) som bygger på noen av 

de samme prinsippene som er aktuelle i HUT-verktøyet, blant annet å ta hensyn til de 

kvalitative faktorene. Vi har derfor valgt å etablere et samarbeid med dette prosjektet for å 

utnytte synergigevinstene. Første steg har vært å utvikle et «basismodell» tilpasset Uppsala, 

men basert på det arbeidet som tidligere er gjennomført i Norge. Deretter er modellen 

videreutviklet for å i enda større grad kunne svare opp de konkrete problemstillingene i HUT-

prosjektet. 

HUT-modellen består av tre delmoduler; storsonemodellen, kostnadsmodellen og 

optimaliseringsmodellen. Optimaliseringsmodellen er under utvikling og er ikke benyttet i 

analysene i dette prosjektet. De to andre modellene er dokumentert i hvert sitt 

dokumentasjonsnotat, og benyttes i alle caseanalysene. I tillegg består leveransen av dette 

overbygningsnotatet, med hensikt å beskrive helheten av modellverktøyet. I vedleggsnotater 

til overbygningen dokumenteres alle analysene som er gjort for de fire svenske byområdene, 

samt en komparativ analyse av byene. 

Oppsummert består leveransen av følgende notater: 

 D1.1 Overordnet beskrivelse av HUT-modellen 

o D1.2 Komparativ analyse svenske byområder 

o D1.3 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Uppsala 

o D1.4 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Malmö 

o D1.5 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Göteborg 

o D1.6 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Stockholm  

 D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen 

 D3.1 Beskrivelse av kostnadsmodellen 

o D3.2 Kostnadsberegninger for fem byområder 

I dette overbygningsnotatet gjennomgår vi først bakgrunnen for at HUT-modellen er utviklet 

ved å vise utfordringer knyttet til å bruke dagens transportmodeller for strategiske analyser i 

byområdene. Her illustrer vi også effekten av å inkludere kvalitative faktorer og ulike 

tidsverdier i HUT-modellen (kapittel 2). Deretter gjennomgår vi oppbygningen av HUT-

modellen, og hvordan de tre delmodulene henger sammen. I den sammenheng viser vi også 

eksempler på bruk av modellen fra Uppsala. For en mer detaljert gjennomgang av 

beregningene som er gjort for Uppsala og de andre byområdene henvises det til delnotatene 

D.1.2-D.1.6.  
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2 Det er behov for et nytt modellverktøy  

 Utviklingstrekk i byene stiller krav til et nytt analyseverktøy 

Innledningsvis gjennomgikk vi en rekke utviklingstrekk som er aktuelle i byområdene:  

 Befolkningen vokser samtidig som det er satt ambisiøse nasjonale mål for klimautslipp 

og transportutviklingen. Boligmarkedet og infrastrukturen er allerede presset i 

byområdene, og et økende miljøfokus i samfunnet forutsetter brudd i den bilbaserte 

trendutviklingen.  

 Trafikantene velger i større grad enn før transportmiddel etter hva som til enhver tid 

passer best og deres krav til kvalitet og komfort øker. Daglig tidspress gjør at 

verdsettingen av tid øker, og verdsettingen varierer på tvers av byområdene. 

 Byene blir tettere, noe som gjør at køproblemene øker. Trafikantene tilpasser i stadig 

større grad en situasjon med mer forsinkelser og trengsel.  

 Flere beslutningstakere og oppstykket budsjettansvar skaper et behov for mer 

informasjon og kunnskap om de økonomiske konsekvensene av ulike tiltakspakker.  

For å kunne gjøre analyser på dette nivået er det behov for en strategisk modell som kan vise 

overordnede effekter av ulike strategier og virkemidler. HUT-modellen er derfor utviklet som 

et supplement til de tradisjonelle transportmodellene. Modellen aggregerer data fra 

transportmodellene og inkluderer kvalitetsfaktorer på storsonenivå. Det overordnede nivået 

gjør at en relativt enkelt kan estimere effekten av en rekke tiltak uten å gjøre tidkrevende 

beregninger i transportmodellene (f.eks. Sampers). Modellen er også fleksibel i valg av 

tidsverdier og prisfølsomhet slik at analysene kan tilpasses lokale forhold.  

Bruken av strategiske modeller ser gjerne på tiltak som fører til endret bruk av offentlige 

midler, for eksempel tilskudd til kollektivtrafikken. Større konkurranse om de offentlige 

budsjettene og krav om kostnadseffektivitet skaper et behov for et modellverktøy som enkelt 

kan vise konsekvensene av ulike tiltak. Dette gjelder primært for driftsutgifter og 

investeringsbehov for kollektivtransporten, men også for å vise alternativkostnaden knyttet til 

en fortsatt bilbasert utvikling.  Som en del av HUT-modellen er det derfor utviklet en delmodell 

som kan beregne produksjonsavhengige kostnader og kapitalkostnader gitt forutsetningene 

knyttet til et spesifikt kollektivtilbud. Sammen med estimerte driftsinntekter gir modellen et 

estimat på tilskuddsbehov for kollektivtrafikken. Driftsutgifter for øvrige transportmidler 

baseres på enkle forutsetninger og eksterne datakilder. I tillegg gis en forenklet oversikt over 

samfunnskostnadene og investeringsbehovet. Denne delen av modellen kan benyttes til å 

beregne kostnader knyttet til konkrete problemstillinger som fortetting (arealpolitikk) eller 
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ruteeffektivisering for kollektivtrafikken, samt mer overordnede problemstillinger som 

oppnåelse av fordoblingsmålet i Sverige og nullvekstmålet i Norge. 

I den politiske diskusjonen rundt prioritering av offentlige ressurser, er det viktig å vise til at 

investeringene som gjennomføres gir god avkastning, og at det offentlige tilskuddet, samt 

kollektivtrafikkens tilpasning av rutetilbudet er på et nivå som er tilpasset behovet i hver 

enkelt by. Siste del av prosjektet er å utvikle en optimaliseringsmodell for kollektivtrafikk i 

byområder. Modellen gir svar på hva som er det optimale på rutetilbud, takster, vognstørrelse 

og offentlig tilskudd og kan optimere dette tilbudet slik at det gir en fordeling som er gir best 

samfunnsøkonomisk avkastning på det offentlige tilskuddet. Videre kan modellen brukes til å 

studere situasjoner der det offentlige ikke har fulle frihetsgrader til å tilpasse seg optimalt. 

Dette kan for eksempel være at rutetilbudet på kort sikt er bundet opp av kontrakter med 

operatører eller lignende, eller at det ikke er rom i budsjettet til å økte tilskuddet. I slike 

situasjoner kan modellen brukes til å beregne et optimalt tilbud gitt de låste rammene.  

 Hvorfor er ikke de kvalitative faktorene inkludert i 

transportmodellene? 

Ved bruk av dagens modellverktøy kan en få underestimert effekten av kollektivtiltak siden 

verktøyet ikke inkluderer kvalitative faktorer, som forsinkelse og trengsel, til tross for at vi vet 

at dette er faktorer som betyr noe for trafikantene. De kvalitative faktorene kan få relativt 

store konsekvenser for den beregnede effekten av tiltak. I tillegg er dagens modellverktøy 

basert på tidsverdier fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen, selv om de regionale 

forskjellene i tidsverdi kan være store. I Uppsala er for eksempel tidsverdien svært lav 

sammenlignet med Stockholm, noe som får konsekvenser for analysene.  

På oppdrag for Miljøverndepartementet (i dag Klima- og miljødepartementet, KLD) er det laget 

en rapport som belyser sterke og svake sider ved de ulike transportmodellene, og hvor bruken 

av dem er best egnet (Tørset m.fl. 2012). En av hovedkonklusjonene i denne rapporten var at 

dagens regionale transportmodeller (RTM) var svakest på analyser av kollektivtransport, sykkel 

og gange. Dette skyldes flere forhold, men særlig det faktum at sentrale standardfaktorer er 

utelatt fra etterspørselssiden.  

Tilsvarende analyser er gjort i Sverige hvor konklusjonen var omtrent den samme (Harders 

m.fl. og Algers m.fl.). Konklusjonene i disse analysene var at etterspørselsmodellene manglet 

en del sentrale standardfaktorer og at dagens transportmodeller (Sampers) til en viss grad blir 

brukt utenfor sitt primære område. Veg og jernbane er statlige ansvarsområder, mens 

kollektivtrafikken styres av landstinget og gang- og sykkel er kommunalt ansvar. I 

modellverktøyet er det så langt de nasjonale ansvarsområdene som har vært prioritert. Nå ser 

en imidlertid at staten ønsker at kommunene skal ha mer ansvar for oppfølgingen av 

klimamålene, noe som kan føre til at kollektivtrafikk, sykkel og gange også får en større 

prioritet i modellverktøyet. 
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TØI har nylig publisert en rapport som drøfter hvordan kvalitetsfaktorer påvirker 

etterspørselen og hvordan disse faktorene bør behandles i forbindelse med 

transportmodellene (Fearnley m.fl. 2015). Til tross for at det er etablert kunnskap om at 

kollektivtrafikanter har positiv verdsetting av kvalitetsfaktorene anbefaler rapporten at disse 

holdes utenfor de etablerte transportmodellene. Årsaker som trekkes frem er at det er 

vanskelig å måle og kvantifisere kvalitetstiltak, samt at etterspørselseffekten antas å være 

relativt liten sammenlignet med de harde kvalitetsfaktorene, som pris og reisetid.  

Det er mange grunner til at det er utfordrende å inkludere de mykere kvalitetsfaktorene i de 

etablerte transportmodellene:  

1. Det har foreløpig manglet gode data for verdsetting og trengsel, men dette er et 

område hvor tilfanget av nye undersøkelser øker raskt. Og alle undersøkelser viser at 

forsinkelser har en høyere tidskostnad enn vanlig reisetid med sitteplass.  

2. Det mangler gode data om forsinkelser og trengsel på de ulike strekningene, slik at en 

estimering av transportmodellen mot faktisk reisemiddelvalg vil mangle disse 

faktorene i kalibreringen av modellen. 

3. Det er komplisert å inkludere endogene forklaringsvariabler i etterspørselsmodellen, 

det vil si faktorer som er avhengig av hvor mange reisende som er på de ulike 

strekningene. For hver gang det foretas en ny nettutlegging vil trafikantenes 

generaliserte kostnader (GK)2 endres og det vil skape nye runder med iterasjoner. Når 

forsinkelser og trengsel også har høye tidsverdier vil disse endringene være relativt 

store og skape mer ustabilitet og lang beregningstid, og det er et spørsmål om det er 

mulig å oppnå likevekt. 

Siden det er et økende problem med kø og trengsel i byene, og siden disse elementene har en 

høyere tidsverdi enn normal reisetid, blir det imidlertid også «feil» å ekskludere disse 

kvalitative faktorene. Spesielt dersom man analyserer effekten av kollektivtiltak som bedrer 

trengsels- og forsinkelsesproblemer i byområder med mye kø. 

HUT-modellen er utviklet som en overordnet strategisk modell, som aggregerer informasjon 

fra transportmodellene til storsonenivå. Det aggregerte nivået gjør det mulig å inkludere 

kvalitative data. Forsinkelse og trengsel vil for eksempel kunne legges til basert på informasjon 

fra gjennomførte SP-undersøkelser i analyseområdene eller ATR3 og sanntidsdata.  Ved å gjøre 

dette mister en imidlertid det detaljerte lenkenivået, noe som kan være en ulempe for visse 

analyser. Når vi legger til trengsel på aggregert nivå tar vi for eksempel ikke hensyn til at 

trengselen kan variere mye på tvers av lenker og tidspunkter. Det vil fortsatt være mye 

usikkerhet knyttet til bruk av kvalitative faktorer, men til tross for dette antas det at 

forklaringskraften i modellen vil bli bedre ved å inkludere selv grove estimater enn å fullstendig 

utelate dem fra modellen. 

                                                           
2 Trafikantenes totale reisebelastning målt i monetære kostnader 
3 Automatisk trafikanträkning 
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Siden det ikke gjøres nye nettutlegginger i HUT-modellen kan analysene gjennomføres uten 

lang beregningstid, noe som gjør det mulig å enkelt sammenligne en rekke ulike scenarier. Det 

at modellen ikke gjør en ny nettutlegging har imidlertid også konsekvenser for 

detaljeringsnivået, og fører til at resultatene må tolkes som den direkte effekten av tiltaket og 

ikke nødvendigvis en likevektssituasjon. For eksempel vil en frekvensøkning kunne føre til at 

trafikanter velger å gå lenger til en holdeplass for å få høyere frekvens. Den økte gangtiden 

som følge av det nye rutevalget vil ikke være inkludert i den aggregerte HUT-modellen. Et 

annet eksempel kan være et kollektivtiltak som overfører reiser fra bil til kollektivt. 

Tilleggseffekten som følge av bedre plass på veiene av en slik overføring vil heller ikke være 

inkludert i HUT-modellen. 

Illustrasjon av effekten av å inkludere kvalitative faktorer 

I figur 2.1 illustrerer vi forskjellen i GK for en gjennomsnittsreise i Uppsala dersom en 

inkluderer forsinkelse og trengsel. Vi ser at GK øker med nesten 10 prosent når vi legger til 

forsinkelse og trengsel, basert på gjennomsnittsnivåer fra den lokale tidsverdsettings-

undersøkelsen. 

De kvalitative faktorene kan få relativt store 

konsekvenser for den beregnede effekten av 

tiltak. Økt fremkommelighet er et eksempel på 

et tiltak som vil ha en rekke flere positive 

virkninger enn det som fremkommer av analyser 

i transportmodellene – for eksempel reduserte 

forsinkelser/økt punktlighet, kortere byttetid og 

økt frekvens. Den totale etterspørselseffekten, 

og nytten, av å gjennomføre et 

fremkommelighetstiltak kan dermed være 

større enn det analysene i de tradisjonelle 

transportmodellene viser. 

Et annet eksempel er økt frekvens, som i Sampers og RTM kun vil få beregnet effekten av 

redusert ventetid, mens en i realiteten også kan forvente både redusert trengsel og 

forsinkelse. På den måten vil den positive etterspørselseffekten av et slikt kollektivtiltak 

underestimeres, og dette er en feilkilde knyttet til bruk av de tradisjonelle modellene til mer 

strategiske problemstillinger (ref. tabell 2.1). 

I figuren under viser vi et eksempel for analyse av et tiltak med og uten kvalitative faktorer. Vi 

ser på et tiltak som innebærer doblet frekvens og full fremkommelighet. Det doble frekvensen 

gir halvert ventetid og trengsel, mens full fremkommelighet fjerner forsinkelsene og halverer 

byttemotstanden. Effektene er illustrert i figuren under, hvor vi ser at en GK som inkluderer de 

kvalitative faktorene vil gi en tilbudsforbedring på 14 prosent, mens en GK uten kvalitative 

faktorer kun vil få en tilbudsforbedring på 7 prosent. 

Figur 2.1. GK med og uten kvalitative faktorer. 
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Det betyr at forskjellene i etterspørselseffekt av endringer i tilbudet vil være langt større enn 

det forskjeller i GK skulle tilsi. Mens de generaliserte reisekostnadene bare øker med 9 prosent 

når de kvalitative faktorene inkluderes vil etterspørselseffekten fordobles i dette tilfellet. Men 

dette gjelder bare i områder hvor det er forsinkelser eller trengsel. For regional kollektiv-

transport, hvor alle får sitteplass og det ikke er køproblemer på vegene, vil etterspørsels-

effekten være den samme.  

 
Figur 2.2. Illustrasjon av tilbudsforbedringen ved samme tiltak for GK med/uten kvalitative faktorer. 

Illustrasjon av effekten av å bruke lokale tidsverdier 

Trafikantenes tidsverdier gir grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike rutetilbud, beregne 

betalingsvillighet for nye tilbud og å anslå etterspørselseffekter av tilbudsendringer. Resultatet 

av slike beregninger er imidlertid betinget av 

hvilke tidsverdier som legges til grunn. Siden 

trafikantene i ulike byområder har ulik 

verdsetting av tid, vil samme type tiltak kunne gi 

ulike effekter.  

Generelt sett ser vi at tidsverdiene er høyere i 

større byområder. Dette handler først og fremst 

om at det i større byer er flere andel individer 

som reiser kollektivt som har det er høyere 

inntektsnivå, noe som gir en gjennomsnittlig 

høyere tidsverdi.  

Som vi ser av figur 2.3 er GK for en gjennomsnittlig reise i Uppsala betydelig lavere når vi 

benytter lokale verdsettinger i stedet for nasjonale. Dette vil også få konsekvenser for effekten 

av tiltak som beregnes i modellen. For eksempel vil et tiltak der man dobler frekvensen gir en 

tilbudsforbedring på 4 prosent ved bruk av lokale tidsverdier, og hele 11 prosent ved bruk av 

nasjonale tidsverdsettinger.  Bruk av lokale tidsverdier gir videre en etterspørselseffekt på 4 

prosent av dette konkrete tiltaket, mens nasjonale tidsverdier gir hele 13 prosent effekt. 

Figur 2.3. GK med lokale og nasjonale verdier. 
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Ved bruk av nasjonale gjennomsnittsverdier er det derfor lett å undervurdere eller, som i dette 

tilfellet, overvurdere effekten av et tiltak, noe som understreker behovet for lokale tidsverdier 

når vi skal planlegge lokale kollektivtiltak. For Uppsala, hvor tidsverdiene er lavere enn de 

nasjonale tidsverdiene, vil etterspørselseffekten av et bedre kollektivtilbud bli overvurdert hvis 

en bruker de nasjonale tidsverdiene. 

 

Figur 2.4. Illustrasjon av tilbudsforbedringen ved samme tiltak for GK med nasjonale/lokale 

tidsverdsettinger. 

 Ulike modeller til ulik bruk – det finnes ikke én optimal modell 

Som vi så i delkapittelet over gir HUT-modellen en rekke fordeler dersom en skal gjøre 

overordnede strategiske analyser i byområdene. Det aggregerte nivået gjør at trengsel og 

forsinkelse kan inkluderes, noe som hindrer underestimering av kollektivtiltak i områder hvor 

trengsel og kø er utbredt. Samtidig mister en muligheten til å gå inn på mer detaljerte analyser 

på lenkenivå.  

Denne motsetningen illustrerer at det ikke er mulig å lage én modell som favner alle mulige 

behov. Det er heller ikke mulig å lage gode overordnede prognoser for transportutviklingen 

uten å ha en mer detaljert transportmodell i bunn. HUT-modellen må dermed sees på som et 

supplement til de tradisjonelle modellene, som skal kunne besvare andre typer spørsmål og 

utfordringer enn det de tradisjonelle modellene skal. 

Det kan være nyttig å illustrere hensiktsmessigheten av de ulike modellene ut fra hvilket 

formål og problemstilling de er satt til å belyse. Som vi ser av tabellen over er HUT-modellen 

en strategisk modell som er egnet til langtidsplanlegging og scenarioanalyser. De mer 

tradisjonelle transportmodellene (RTM og SAMPERS) gir ikke den samme fleksibiliteten som 

HUT-modellen og vil i mange tilfeller underestimere effekten av tiltak i mer strategiske 

analyser. Samtidig er transportmodellene mer egnet til å analysere vegsystemet og effekter på 

linjenett og i knutepunkter. De ulike modellene må derfor ikke sees på som konkurrenter, men 

som et styrkende supplement som muliggjør flere analyser på ulike nivåer. 
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Tabell 2.1: Oversikt over ulike modellers formål og bruksområde. 

Nivå Bruksområde Eksempler 

Operativt • Avviklingsmodeller 

• Ruteplanlegging 

• Kryssløsninger 

• VISUM, 
Contram, 
Aimsun 
etc. 

Taktisk  • Linjenett/knutepunkter 

• Vegsystem/kapasitet 

• RTM, 
SAMPERS 
etc. 

Strategisk  • Scenarioer 

• Langtidsplanlegging 

• Tiltakspakker 

• HUT-
modellen, 
LUTRANS 
etc. 

 

 

Kilde: Tørset m.fl. 2011 
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3 Hovedprinsipper i HUT-modellen 

Gjennomgangen av norske og svenske transportmodeller viser at dagens modeller er relativt 

godt egnet for å belyse transportstrømmer på lenkenivå for biltrafikk, men at modellen er 

mindre egnet for å belyse etterspørsel for kollektivtransport, gange og sykkel og særlig i 

områder hvor det er mye trengsel og forsinkelser.  

Som et svar på dette er det utviklet en strategisk modell (HUT-modellen) som skal: 

 Inkludere nye sentrale etterspørselsfaktorer (forsinkelse og trengsel). 

 Være fleksibel og evidensbasert i valg av tidsverdier og elastisiteter. 

 Gjøre det enkelt å gjennomføre overordnede strategiske analyser av ulike strategier og 
virkemiddelbruk. 

 Være åpen og transparent, slik at det er enkelt å drøfte forutsetningene i modellen. 

 Være konsistent i forhold til forutsetninger i basisprognoser i transportmodellene, slik 
at det er mulig å sammenlikne ulike prognoser. 

 Være enkel i bruk slik at det er mulig å analysere et stort sett av ulike 
virkemiddelpakker. 

 Metodisk utgangspunkt (UA-modellen)  

Utgangspunkt for modellutviklingen er flere prosjekter i Norge hvor Urbanet har benyttet og 

utviklet en strategisk modell (UA-modellen) for å belyse ulike problemstillinger og avveininger i 

transportpolitikken.  

UA-modellen bygger på noen hovedprinsipper, som videreutviklingen av HUT-modellen 

baseres på: 

1. I UA-modellen aggregeres analysegrunnlaget til korridorer og storsoner (ofte 20-40 

soner innenfor hvert byområde). På denne måten har vi ikke ambisjon om å fordele 

reiser mellom linjer eller veglenker, men se på egenskapene ved transporttilbudet på 

aggregert nivå, innenfor storsoner og korridorer. Denne tilnærmingen innebærer at 

størrelsen på sonene kan påvirke modell- og analyseresultater.  

2. Aggregeringen i UA-modellen gjør at vi kan trekke inn flere kvalitative faktorer i 

etterspørselsanalysen, særlig endogene faktorer som vil avhenge av hvor mange som 

reiser på hver linje/veglenke. Som eksempel vil både forsinkelser og trengsel være 

sentrale egenskaper ved kollektivtilbudet som vil avhenge av transportmengden, og 

hvor det kan være vanskelig å finne en god likevektsmodell for hele linjenettet. 

3. UA-modellen tar utgangspunkt i trafikantenes generaliserte reisekostnader (GK) for å 

beregne etterspørselseffekten av ulike tiltak. Etterspørselseffekten av et tiltak 

beregnes gjennom å anta at følsomheten for alle ulike elementer i GK er, målt i kr, den 

samme som priselastisiteten. GK-elastisiteten skaleres derfor mot priselastisiteten. Det 
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betyr i praksis at hvis vi klarer å gjennomføre tiltak som reduserer de generaliserte 

reisekostnadene med 10 % og prisen utgjør 20 % av de generaliserte reisekostnadene 

vil etterspørselseffekten tilsvare en halvering av takstene.  

4. UA-modellen aggregerer reisekvalitetsdata og transportstrømmer fra de eksisterende 

transportmodellene opp til et hensiktsmessige sonenivå, noe som innebærer at alle 

reiser mellom sonepar i et område får samme forsinkelse og trengsel. Dersom en 

analyserer effekter frem i tid hentes forventet transportvekst fra transportmodellene 

(SAMPERS eller RTM). 

5. I UA-modellen er det utviklet noen enkle «handlingsregler» for effekten av 

kollektivtiltak, ut fra hvordan effektiviseringsgevinster eller inntektseffekter hentes ut. 

Som eksempel kan effekten av bedre fremkommelighet hentes ut i form av økt 

omløpshastighet/frekvens eller reduserte driftstilskudd, eller effekten av økt fortetting 

kan hentes ut i form av økt trafikkgrunnlag/frekvens for kollektivtransporten eller 

høyere belegg/lavere tilskuddsnivå.  

 HUT-modellen består av tre delmodeller 

I utviklingen av HUT-modellen vil videreutvikling av storsonemodellen være et sentral ledd. I 

tillegg til storsonemodellen er det også utviklet en del nye moduler, for å kunne inkludere 

effekten på offentlige budsjetter av ulike scenarier for transportutvikling. 

Oppsummert består HUT-modellen av tre moduler (figur 3.1): 

1. HUT storsonemodell (dokumentert i D2.1) 
2. HUT kostnadsmodell (dokumentert i D3.1) 
3. HUT optimaliseringsmodell (under arbeid, foreløpig ikke dokumenter) 

 

 
Figur 3.1: Illustrasjon av de ulike delmodellene i HUT-modellen 

HUT Storsonemodell 

Formålet med storsonemodellen er å bygge videre på de dataene som ligger inne i dagens 

transportmodeller, slik at det er konsistens i analysegrunnlaget, men forenkle noen deler av 

etterspørselsmodellene slik at de kan inkludere flere endogene forklaringsfaktorer. I denne 

modulen kan en både aggregere resultater for en referansesituasjon og beregne 

etterspørselseffekter av ulike tiltak, strategier eller virkemidler.  
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De viktigste punktene i storsonemodellen er følgende: 

1. For å kunne inkludere flere endogene faktorer (trengsel og forsinkelser) kjører vi 

analysene på aggregert nivå mellom storsoner og på korridornivå (se eksempel på 

storsoner i Uppsala i figur 3.2). Forsinkelse og trengsel legges inn på aggregert nivå 

basert på lokale SP-undersøkelser, noe som muliggjør en overordnet beregning av 

effekten av tiltak som reduserer forsinkelse og trengsel. Storsonenivået gjør at en 

eventuelt ny likevektsløsning mellom to parallelle linjer være et mindre problem fordi 

de ulike korridorene har små konkurranseflater. 

2. Etterspørselsmodellen bygger på trafikantenes generaliserte reisekostnader hvor 

lokale eller nasjonale tidsverdier kan legges inn som forutsetning for analysene. 

Dermed er det mulig å teste betydningen av å benytte ulike verdsettinger av tid, og 

effekten av å inkludere forsinkelser og trengsel i analysene sammenliknet med en 

situasjon hvor forsinkelser oppleves likt som annen reisetid. 

3. Etterspørselseffekten i form av GK-elastisiteten, kalibreres mot priselastisiteten slik at 

den relative etterspørselseffekten for ulike tiltak blir uavhengig av hvor mange 

elementer som inngår i GK. Dette er i prinsippet en kopling mellom Stated Preference-

data og Revealed Preference data, hvor priselastisiteten representerer RP-delen av 

koplingen.  

Storsonemodellen er en aggregert etterspørselsmodell som bygger på at endringer i GK gir 

endret reiseaktivitet. GK beregnes på sonenivå basert på aggregert LOS-data4 fra 

transportmodellene og de tidsverdiene som velges i modellen. Ved å endre på ulike GK-

komponenter, for eksempel redusere ventetid eller forsinkelser, beregner modellen 

etterspørselseffekten som følge av tiltaket.  

GK representerer gjennomsnittskostnaden for en gjennomført reise i analyseområdet, og som 

vi ser i figuren under er denne estimert til omtrent 43 kroner i Uppsala. De ulike 

komponentenes andel av total GK er viktig for etterspørselseffekten, og i dette eksempelet 

utgjør prisen 46 prosent, gangtid 17 prosent, forsinkelse 7 prosent osv.  

Storsonemodellen bruker priselastisitet og prisens andel av GK for å estimere GK-elastisiteten. 

Dette gjør at det er viktig å bruke oppdaterte lokale nivåer på priselastisitet. Optimalt sett 

burde en også ha skilt priselastisiteten mellom trafikk i og utenfor rush. Hvis gjennomsnittlig 

priselastisitet for en kollektivreise er -0,4 og takstandelen 46 prosent vil GK-elastisiteten være -

0,87 (-0,4/46 %= -0,87). Det betyr at et 10 prosent bedre kollektivtilbud (10 prosent redusert 

GK) fører til 8,7 prosent flere kollektivreiser.  

Som et eksempel kan vi se for oss et fremkommelighetstiltak som fjerner all forsinkelse. Dette 

ville redusert GK med 7 prosent, og gitt en positiv etterspørselseffekt på 6 prosent. Det kunne 

også tolkes som at full framkommelighet tilsvarer 15% reduksjon i takstene (7%/46%), noe som 

gir en positiv etterspørselseffekt på 6 prosent.  Denne positive effekten av 

                                                           
4 LOS-data står for «Level of service» og er data som beskriver egenskapene ved tilbudet for en gitt 
transportform, enten det er for bilfører, kollektivtrafikant, syklist eller gangturer. 
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fremkommelighetstiltaket ville imidlertid ikke fremkommet av analyser i de tradisjonelle 

transportmodellene siden disse ikke inkluderer forsinkelse som en del av GK.  

 
Figur 3.2: Generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittlig kollektivreise i Uppsala og oversikt over 
storsonene. 
 

De nye reisene vil være en kombinasjon av overføring fra øvrige transportmidler (sykkel, gange 

og bil) og nyskapt reiseaktivitet. Overføringen skjer gjennom en antagelse om sammenhengen 

mellom reisemiddelfordelingen mellom soneparet det skjer en etterspørselsendring på. F.eks. 

dersom biltrafikken står for 50 % av reisene mellom to soner, vil overføringen fra bil til 

kollektivtrafikken som følge av et kollektivtiltak være 50 % av de overførte reisene. I tillegg til 

dette vil det vær en andel nyskapt trafikk.  

Resultatet fra storsonemodellen vil altså være endringen i totalt antall reiser og 

reisemiddelfordeling som følge av et gjennomført tiltak. Dersom vi går videre med eksempelet 

med fjernet forsinkelse vil resultatet for Uppsala være som illustrert i figuren under. Total er 

det ingen endring i antall daglige reiser, samtidig som det er vesentlige endringer for hvert 

enkelt transportmiddel. Kollektivreiser har økt med 7 prosent, mens bilreiser har gått ned med 

1 prosent. Også sykkel og gange er redusert med omtrent 0,5 prosent hver. 

 
Figur 3.3: illustrasjon av resultatene fra storsonemodellen ved fjerning av forsinkelse.  
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HUT Kostnadsmodell 

Kostnadsmodellen henter data fra storsonemodellen og beregner kostnader knyttet til 

transportsituasjonen. Disse kostnadene beregnes med nøkkeltall (ofte gjennomsnittsverdier) 

for Sverige og Norge. Dersom en i storsonemodellen beregner effekten av ulike tiltak kan 

kostandsmodellen benyttes til å beregne kostnader knyttet til transportutviklingen som følge 

av tiltaket. Modellen kan også beregne kostnader knyttet til en gitt transportsituasjon og vise 

hvordan denne situasjonen kan nås ved ulik virkemiddelbruk, og hvordan dette vil påvirke 

kostnadene.  

Kostnadsberegningene består av tre deler:  

1. Offentlige driftsutgifter 

 For kollektivtransporten beregnes tilskuddsbehovet som forskjellen mellom 

normerte driftskostnader og billettinntektene. 

 I tillegg estimeres driftskostnader knyttet til vedlikehold av bil- og sykkelvei basert 

på lengde på infrastruktur og enkle nøkkeltall for kostnader per km.   

 

2. Investeringsbehovet knyttet til vekst i reiser 

 Dersom tiltaket innebærer vekst i reiser, estimeres investeringsbehovet knyttet til 

å utvide kapasiteten for å fange opp de nye reisene. Modellen beregner 

investeringskostnad per bilreise basert på antall km veg i referansen og 

investeringskostnad per km. I denne beregningen antar vi levetid 40 år og 3,5 

prosent rente, noe som gir oss en årlig investeringskostnad. Denne kostnaden 

deles på antall bilreiser i referansen for å få et uttrykk for kostnad per bilreise. 

Deretter er det gjort en antagelse om at en gitt del av infrastrukturen utvides i takt 

med veksten i bilreiser5. Det er også lagt inn et valg i modellen som gjør det mulig 

å ta kostnadene knyttet til økt kø på vegene i stedet for å utvide kapasiteten. 

 For kollektivt benyttes en forenklet metode som beregner investeringsbehovet 

basert på at all vekst i reiser skal tas på veg. Dette innebærer ingen større 

begrensninger i områder der alle kollektivtrafikk gjennomføres med buss, som 

eksempelvis i Uppsala. Beregningene baseres på investeringskostnad per bilreise 

og en antagelse om hvor stort areal en buss tar sammenlignet med en bil, slik at 

investeringskostnad per kollektivreise blir relativt mye lavere enn 

investeringskostnad per bilreise. Jo høyere belegg på bussene, desto større blir 

forskjellen. Dette er en nøytral vegbasert kapasitetsberegning som ikke hensyntar 

andre kvalitative faktorer, for eksempel om en i stedet ønsker baneløsning, skal 

legge opp til universell utforming, har store etterslep på vedlikehold etc.  

 For sykkel og gange beregnes investeringskostnader basert på dagens 

infrastruktur, vekst i reiser og enkle nøkkeltall for utbyggingskostnad per km. 

 

 

                                                           
5 For Uppsala er det antatt at 100 prosent av fylkesveier/europaveier og 45 prosent av de kommunale 
veiene utvides 1-1 med veksten i reiser.  
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3. Forenkling beregning av samfunnskostnadene 

 Samfunnskostnadene består av skattekostnader, miljøkostnader og køkostnader. 

Skattekostnadene er 30 prosent6 av de offentlige utgiftene (driftsutgifter og 

investeringer), mens miljøkostnadene baseres på utslipp fra buss og bil og 

enhetskostnader for utslipp av CO2, PM og NOX7. Køkostnadene er basert på 

køtider og GK fra storsonemodellen/Sampers. Det er imidlertid noe usikkerhet 

knyttet til beregning av køtider i transportmodellen, som i en del analyser har vist 

seg å gi urealistisk lave anslag på kø. 

 Dersom tiltaket innebærer endringer i trafikantenes reisekostnader, for eksempel 

som følge av endret frekvens, inkluderes også trafikantenes nytte/kostnad som 

følge av dette.  

Modellen kan benyttes til å 1) beregne effekten av et tiltak eller 2) til å vise kostnadene knyttet 

til en gitt reisemiddelfordeling. Hvilken metode som benyttes avhenger av hva som gjøres i 

storsonemodellen. Dersom storsonemodellen har beregnet etterspørselseffekten av et tiltak 

(f.eks. ruteeffektivisering) beregnes kostnadene knyttet til dette tiltaket. I noen tilfeller vil en 

imidlertid også benytte storsonemodellen til å si noe om en sluttsituasjon, for eksempel 

reisemiddelfordeling ved oppnåelse av fordoblingsmålet, men uten å si noe om hvordan dette 

målet nås, det vil si uten å gjennomføre en etterspørselsberegning i storsonemodellen.  

I disse tilfellene kan en benytte kostnadsmodellen til å gjøre enkle etterspørselsberegninger 

for å vise hvordan kostnadene knyttet til sluttsituasjonen vil avhenge av hvilke virkemidler som 

benyttes. For eksempel vil det være dyrere å nå fordoblingsmålet ved en offensiv 

kollektivstrategi (økt frekvens) enn ved en restriktiv bilpolitikk (økte bilkostnader). Det vil si at 

etterspørselsberegningen gjøres i kostnadsmodellen og ikke i storsonemodellen når det ikke er 

et konkret tiltak som analyseres.  

 
Figur 3.4: to alternative bruksområder i kostnadsmodellen – hvilken som benyttes avhenger av hva som 
gjøres i storsonemodellen. 

                                                           
6 I henhold til ASEK 
7 I henhold til ASEK 
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Alternativ 1: Kostnadsmodellen beregner kostnader knyttet til tiltaket 

For å beregne effekten av tiltak henter kostnadsmodellen vognkm og antall reiser fra 

storsonemodellen. Som et eksempel kan en se for seg tre kjøringer i storsonemodellen; en 

referanse med dagens trafikk, en kjøring som viser trendutvikling (basert på nasjonale 

prognoser) og en kjøring med et nytt stamnett. Kostnadsmodellen vil da hente vognkm i 

referansen og reiser for alle de tre kjøringene fra storsonemodellen. Basert på dette vil 

modellen estimere kostnader i Uppsala i 2010, kostnader knyttet til en fortsatt trendutvikling 

frem mot 2030 og alternativt med et nytt stamnett med full fremkommelighet for 

kollektivtransporten, som vist i figuren under. Sammenlignet med fortsatt trend viser 

modellresultatene at både de offentlige kostnadene og samfunnskostnadene reduseres som 

følge av tilbudsendringene. 

 
Figur 3.5: Illustrasjon av resultater fra kostnadsmodellen når det er gjort etterspørselsberegning av 

konkrete tiltak i storsonemodellen. Tall i mill. 2014-SEK, årlige kostnader. 

 

Alternativ 2: Kostnadsmodellen beregner effekt av virkemiddelbruk 

Som nevnt kan modellen også benyttes til å analysere kostnadene knyttet til en situasjon for 

en har oppnådd en gitt reisemiddelfordeling, og hva kostnadene knyttet til ulik 

virkemiddelbruk kan være i et sånn tilfelle. For eksempel kan en legge inn oppnåelse av 

fordoblingsmålet i 2030 og beregne kostnadene knyttet til dette gitt ulike strategier og 

virkemiddelbruk. I slike tilfeller det ikke gjort lagt inn konkrete tiltak i storsonemodellen, det vil 

si at det ikke er gjort en etterspørselsberegning i storsonemodellen slik som det i motsetning 

gjøres når man beregner effekten av et fortetting, fremkommelighetstiltak, ruteeffektivisering 

etc.  

I modellen ligger det inne ulike strategier som viser konsekvensene av ulik virkemiddelbruk. 

For eksempel vil en vekst i kollektivreiser som følge av restriktive tiltak føre til en mindre 

økning i kostnadene sammenlignet med referansen enn en økning i kollektivreiser som 

kommer som følge av utvidet kollektivtilbud. I tillegg kan en fortettingsstrategi og 

fremkommelighetstiltak være med på å redusere kostnaden.  
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Modellen beregner effekt av fire strategier: 

 Scenario A «Restriktiv bilpolitikk» – viser kostnadene dersom kollektivtilbudet utvides 

i takt med veksten i reiser, men ingen kollektivtiltak utover det. Det vil si at vi beholder 

samme belegg som i referansen. Dette scenariet kan sees på som om veksten i 

kollektivreiser kommer som følge av restriktive tiltak på bil.  

 Scenario A med fremkommelighetstiltak – viser hvordan 10 prosent bedre 

fremkommelighet (økt hastighet) kan påvirke kostnadene i scenario A. Dette 

alternativet viser hvordan kostnadene kan reduseres ved å bedre fremkommeligheten 

for kollektivtransporten. 

 Scenario B «Utvidet kollektivtilbud» – forutsetter at frekvensen øker nok til at den 

gitte reisemiddelfordelingen nås. Beregningen gjøres basert på elastisitet for 

frekvensøkning. Dette scenariet innebærer en langt høyere utvidelse av 

kollektivtilbudet, og dermed også lavere belegg, enn det som er tilfelle i scenario A.  

 Scenario B med fortetting –antar at all befolkningsvekst i perioden tas som fortetting 

samtidig som næringslokaler lokaliseres i områder med godt kollektivtilbud og p-

plasser reduseres i sentrum. Dette scenariet viser hvordan fortetting kan redusere 

kostnadene i scenario B. 

 Scenario B med fortetting og fremkommelighetstiltak – i tillegg til fortetting antar 

dette scenariet at fremkommeligheten for kollektivtransporten bedres med 10 

prosent.  

Scenarioberegningene gjøres basert på elastisiteter fra en studie hvor en kartla en rekke 

egenskaper ved 32 byer i Europa, blant annet ved å se på kvaliteten på kollektivtilbudet og 

rammebetingelser for bilbruk (Norheim, 2006). Grunnlaget for analysene er UITP’s 

«Millennium Cities Database» (MCD) som er samlet inn i med data fra 1995 og 2001. De 

nordiske byene som er med i databasen er Helsingfors, Stockholm, København og 

Oslo/Akershus.   

Resultatene er oppsummert i tabellen under hvor vi fore eksempel ser at 10 prosent høyere 

kostnader for bilbruk gir en positiv etterspørselseffekt for kollektivreiser på 2,2 prosent. 

Tabell3.1: Elastisiteter i virkemiddelanalysen (basert på UITP-databasen). 

 Faktor Elastisitet (koll) 

Takster (inntekt per reise) -0.31 

Frekvens (vkm per innbygger) 0.41 

Befolkningstetthet 0.39 

Kostnader for bilbruk 0.22 

Næringslokalisering 0.11 

P-dekning i sentrum -0.13 

I en analyse gjennomført av VTI (Nilsson m.fl, 2013) benyttes data fra busstrafikk i 18 

mellomstore svenske byer til komme frem til følgende etterspørselselastisiteter:   

 Etterspørselselastisitet som følge av endringer i inntekt per reise = -0,39 
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 Etterspørselselastisitet som følge av endringer i busskm = 0,69 

 Etterspørselselastisitet som følge av endringer i befolkningsstørrelse = 0,48 

De to første kan sammenlignes med elastisitetene for takst og frekvens fra UITP-databasen. Vi 

ser at tallene fra den svenske analysen gir høyere effekter, og spesielt for tilbudsendringer 

(0,69 vs. 0,41). I de videre analysene har vi likevel valgt å gå videre med alle elastisitetene som 

baseres på UTIP-databasen for å kunne inkludere flere elastisiteter og sikre at alle kommer fra 

samme kilde. Dette kan imidlertid enkelt tilpasses i modellen, og dersom man hadde benyttet 

høyere elastisitet for tilbudsendringer ville en fått lavere kostnader i alle scenariene som 

innebærer frekvensutvidelse 

I figuren under viser vi et eksempel for fordoblingsmålet i Uppsala som viser at kostnadene er 

langt høyere ved en offensiv kollektivstrategi sammenlignet med restriktiv bilpolitikk. Videre 

ser vi at kostnadene kan reduseres som følge av både fortetting og fremkommelighetstiltak. 

 
Figur 3.6: Illustrasjon av resultater fra kostnadsmodellen ved analyse av en gitt sluttsituasjon i 

storsonemodellen (det vil si at det ikke er gjort en etterspørselsberegning). Kostnadsmodellen viser 

hvordan kostnadene avhenger av virkemiddelbruken. Tall i mill. 2014-SEK, årlige kostnader. 

HUT Optimaliseringsmodell 

Optimaliseringsmodellen henter aggregerte data fra kostnadsmodellen for å gjøre en 

overordnet optimalisering gitt ulike beskrankninger. For eksempel kan en anslå den optimale 

tilpasningen gitt en budsjettbeskrankning. Arbeidet med denne modulen er under utvikling, og 

er foreløpig ikke dokumentert eller inkludert i case-analysene. 

Utgangspunktet for analysene er en strategisk planleggingsmodell som er utviklet for å belyse 

de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike finansieringsmodeller under varierende 

finansielle og organisatoriske rammebetingelser. Modellen er opprinnelig utviklet av Larsen 

(1993) for å analysere optimale tilskudd for Oslo Sporveier og er senere videreutviklet og 

benyttet for en rekke analyser av optimale tilskudd og finansieringsmodeller i Norge (Norheim 

og Johansen 1998, Carquist m fl 1999 J, Johansen og Norheim 2000). Innenfor prosjektet 

«Alternativ finansiering av transport i by» (ALTFIN) er denne modellen videreutviklet til å 

analysere flere delmarkeder simultant og for å belyse konsekvensene av ulike statlige finansie-

ringsordninger i forhold til de 6 største byområdene i Norge (Norheim 2005).  
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Verktøyet gjør det mulig å beregne et optimalt nivå på takster, tilskudd og frekvens i 

kollektivtrafikken. Modellen fungerer på et aggregert nivå som betyr at man betrakter den 

samlede etterspørselen for et gitt geografisk område med en rekke gjennomsnittstall for 

takster, frekvens osv. Den egner seg derfor først og fremst til å illustrere hvilken retning ulik 

sammensetning av virkemidler vil påvirke ressursbruken forbundet med kollektivtransport. 

Modellen er mindre egnet til mer detaljerte analyser, som eksempelvis krever fordeling av 

kapasitet mellom linjer og tidspunkter.  

Modellen kan benyttes til å analysere hva som er den optimale tilskuddsfordelingen mellom 

ulike byer, avhengig av hvilke restriksjoner som legges på biltrafikken, finansielle 

rammebetingelser eller bystruktur. Dette kan danne grunnlag for en rekke strategiske valg, 

avhengig av hvilke finansielle rammebetingelser og mulige restriktive virkemidler som kan 

iverksettes. 

I denne optimaliseringsmodellen vil de langsiktige eller overordnede «politikkvariablene» være 

beskrevet i de eksogene rammebetingelsene for transportmarkedet som påvirker trafikk-

grunnlaget for kollektivtransport og bilreiser, samt bilhold. I neste omgang foretar vi en 

optimalisering av kollektivtilbudet, gitt dette trafikkgrunnlaget og de ramme-

betingelser/frihetsgrader som myndighetene legger på utviklingen av tilbudet. Det betyr at vi 

ikke foretar noen optimalisering av de ytre (eksterne rammebetingelsene), men endringer i 

disse rammebetingelsene vil påvirke optimalt tilbud og tilskuddsbehov. Modellen kan også 

benyttes til å optimere tilbudet uten rammebetingelser.  

 
Figur 3.7: Skjematisk illustrasjon av optimaliseringsmodellen. 

Grunnsteinen i modellen er begrepet samfunnsøkonomisk overskudd (SO). Dette er definert 

som sammensetningen av  

 Brukernytte for kollektivtrafikantene. 

 Eksterne kostnader ved biltrafikk. 

 Tilskuddsbehov 

 Den samfunnsøkonomiske kostnaden som benyttes til å dekke produsentunderskudd. 
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Modellen beregner et nivå på takster, frekvens, og tilskudd under ulike forutsetninger som gjør 

SO størst mulig. Videre kan man pålegge en rekke betingelser for å beregne optimalt nivå på 

politikkvariabler under ulike scenarier. Sammensetningen av de ulike beskrankningene skaper 

ulike scenarier man kan analysere.  

 Beskrankninger om tilskudd, for eksempel om tilskuddet skal tilsvare et gitt nivå, eller 

være under et visst nivå. 

 Beskrankninger om takster, for eksempel om takstene skal være likt/ulikt for ulike 

trafikantgrupper. 

 Beskrankninger om investeringer/kapasitet/vognstørrelse. 

Det finnes også muligheter for å analysere andre scenarier enn rent samfunnsøkonomiske. I 

hovedsak, kan modellen vurdere tre ulike målfunksjoner. Sagt på en annen måte: tre ulike 

måter å definere optimalt på.  

1. Ved profittmaksimering (bedriftsøkonomisk optimalisering) maksimeres differansen 

mellom trafikkinntekter og driftskostnader. I dette tilfellet ser man på 

operatørselskapet som en ren monopolist på kollektivmarkedet.  

2. Markedsoptimalisering skiller seg fra profittmaksimering ved at man i tillegg tar med 

brukernytten i regnestykket. Brukernytte er definert som den samlede 

betalingsvilligheten kollektivtrafikantene innehar for et gitt tilbud. Dermed vil 

operatøren ta hensyn til ikke bare sin egen profitt, men også hvorvidt tilbudet som gis 

er et «godt» tilbud til trafikantene.  

3. Samfunnsoptimalisering inneholder alle elementer diskutert hittil, men inkluderer 

også effekter av tilbudet for samfunnet for øvrig. I modellen ligger det inne 

nyttegevinster av overført biltrafikk. Dette er i første rekke gevinster i form av 

reduserte køkostnader som reflekterer verdien av tiden tapt i kø. Videre ligger det inne 

muligheter for å beregne effekter av miljøkostnader. Redusert køtid og utslipp er 

positive konsekvenser av et forbedret kollektivtilbud. Som forklart ovenfor, vil 

overføringer fra staten bære med seg en ekstrakostnad. Denne reflekterer 

beskatningskostnaden for samfunnet, og skal derfor inkluderes i en 

samfunnsoptimalisering.  

 
Figur 3.8. Optimalisering av kollektivtilbudet avhengig av om det er profittmaksimering, 

markedsoptimalisering eller samfunnsoptimalisering som legges til grunn. Figur 2.1 i TØI-rapport 

803/2005. 
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 De ulike delmodellene henger sammen 

De tre delmodellene er knyttet sammen og analyser av et transportscenario kan analyseres 

stegvis gjennom alle modulene. Under beskriver vi de ulike analysestegene i HUT-modellen, 

som også illustreres i figur 3.9 under. 

1. Steg 1: Henter ut referansesituasjonen for et byområde og som de øvrige analysene tar 

utgangspunkt i. Disse kjøringene gjøres i SAMPERS i Sverige og de regionale transport-

modellene (RTM) i Norge. Poenget med å basere oss på disse prognosene er at de er 

konsistente med øvrige analyser som gjennomføres i byområdene, og forutsetninger om 

økonomisk vekst, bilhold bosetting mv. Det er gjort mye god forskning på dette området 

og HUT-modellen har ikke som ambisjon å forbedre disse prognosemodellene, men utvikle 

bedre analyser på virkemiddelbruk. I disse kjøringene hentes det ut: 

a. Los-data (reisetider, kostnader etc) for ulike transportmidler som input til GK-
analysene. 

b. Reisematriser for ulike transportmidler i basissituasjonen og et framtidig 
referanseår. I disse analysene har vi sett på 2010 og 2030 og disse uttakene er 
basert på nasjonale prognoser for Uppsala og Stockholm.  

 

2. Steg 2: Aggregerer resultatfilene for referansen i storsoner og matriser ut fra formålet 

med undersøkelsene. Sonene er som hovedprinsipp omtrent like store, men hvis fokus i et 

område er utvikling av eksempelvis stamlinjenettet i Uppsala vil sonene være minst i de 

områdene hvor endringene er sentrale. Denne aggregeringen har to formål: 

a. For det første er den nødvendig for lettere å kunne analysere en del endogene 
standardfaktorer i etterspørselsmodellen. 

b. For det andre vil det være lettere å få oversikt over hovedresultatene i 
modellanalysen når effekten aggregeres (se steg 4). 

 

3. Steg 3: Kalibrerer inputdata for å sjekke resultatfilene mot andre datakilder. Denne 

prosessen er viktig fordi både SAMPERS og RTM er syntetiske modeller som beregner 

forventet etterspørsel etter ulike transportmidler i et område ut fra en felles/nasjonal 

etterspørselsmodell. Resultatene må derfor kalibreres mot lokale data, og dette er ofte 

gjort i mange områder. Det samme gjelder en sjekk av de LOS-dataene8 som er lagt inn når 

det gjelder reisetider, frekvens, priser osv. Er det små avvik beholder vi matrisene slik de 

er. Når det er større avvik foretar vi en skalering som er like stor for hele matrisen. Vi 

foretar en kalibrering eller ekstra påkoding i form av: 

a. Kalibrering av reisematriser mot lokale reisevanedata, slik at totalt antall reiser, 
antall bilturer, antall kollektivreiser, sykkelturer og gangturer fra Sampers stemmer 
overens med RVU. Vi foretar ikke egne kalibreringer på strekningsnivå i denne 
fasen. 

b. Kalibrering av prismatriser mot lokale takstmatriser, slik at gjennomsnittstakst for 
voksne i området stemmer overens med gjennomsnittstakst for hhv Uppsala og 
Stockholm. 

                                                           
8 LOS-data står for «Level of service» og er data som beskriver egenskapene ved tilbudet for en gitt 
transportform, enten det er for bilfører, kollektivtrafikant, syklist eller gangturer. 



 D1.1 Overordnet beskrivelse av HUT-modellen   
 

 

 Urbanet Analyse rapport xx/xxxx 28 

c. Kalibrering av LOS-data for reisetider, forsinkelser og trengsel mot KOLLBAR og 
SP-analysen og foretar en påkoding av trengsel og forsinkelser i modellen fra disse 
datakildene. 

 

4. Steg 4: Beregner etterspørselseffekt av ulike tiltak i storsonemodellen.  I 

storsonemodellen beregnes effekten av ulike generelle tiltak og endringer i 

transportstandard. Storsonemodellen er en Excel-basert regnearkmodell hvor det er mulig 

å legge inn ulike forutsetninger for verdsetting av tid og priselastisiteter, og hvor effektene 

er basert på det eksisterende linjenettet. Det betyr at HUT storsonemodell ikke egner seg 

for å beregneeffekten av nye linjenett, men den gir mulighet til å variere tilbudet på det 

eksisterende linjenettet. Nye linjenett må kjøres i SAMPERS og danne grunnlag for 

scenariene som storsonemodellen analyseres med utgangspunkt i. I disse analysene kan vi 

beregne endret reisemiddelfordeling som følge av: 

a. Et bedre kollektivtilbud i form av økt frekvens, bedre framkommelighet og andre 
forbedringer. 

b. Endret reisetid og kostnader for bilbruk, basert på endringer i generaliserte 
kostnader for bil  

c. Et bedre sykkeltilbud, i form av økt andel sykkelveier, sykkelfelt og reduserte 
lyskryss etc. 

For kollektivtransport baseres beregningen av slike tiltak på GK-elastisiteter, som er skalert 

mot priselastisiteten9. Tilsvarende skaleres GK-elastisiteten for bensinpriselastisiteten for 

analyser av effekten på bilreiser og sykkelfeltelastisitet for analyser av effekt på 

sykkelreisene. Etterspørselseffekten av et tiltak beregnes på en forutsetning av at 

følsomheten for alle ulike GK-elementer, målt i kroner, er den samme som henholdsvis 

priselastisiteten, bensinpriselastisiteten og sykkelfeltelastisiteten. 

5. Steg 5: Beregner kostnader knyttet til analysene fra storsonemodellen. HUT 

kostnadsmodell tar utgangspunkt i reisestrømmer og ruteproduksjon fra storsonemodellen 

og beregner tilskudds- og investeringsbehov, samt forenklet fremstilling av 

samfunnskostnadene, for en gitt transportsituasjon. Det er først og fremst kostnader for 

veg og kollektivtrafikk som beregnes. Modellen gir også en forenklet fremstilling av 

samfunnskostnader (miljø, skatt og kø), samt nytte/kostnad for trafikanter som følge av 

endring i GK-komponentene (eksempelvis endret ventetid).  

a. Beregne kostnader knyttet til referansen (driftstilskudd, investeringsbehov, 
samfunnsøkonomiske kostnader). 

b. Beregner kostnader knyttet til en gitt trafikkutvikling, og eventuelt sammenligne 
med fortsatt trendutvikling. 

c. Beregne kostnader knyttet til en målsituasjon gitt ulik virkemiddelbruk 
(fortetting, frekvensøkning, restriktive biltiltak). 

 

6. Steg 6: Beregne optimal tilpasning gitt input fra kostnadsmodellen og ulike forutsetninger 

om rammebetingelser og beskrankninger. Optimaliseringsmodellen bygger videre på 

kostnadsmodellen, men estimerer optimal virkemiddelbruk og tilskuddsnivå, som 

                                                           
9 GK-elastisitet=priselastisitet/takstens andel av GK 
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avhenger av samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster av de ulike virkemiddelpakkene 

(under arbeid, foreløpig ikke inkludert i analysene). 

a. Beregner optimalt tilskudd for ulike driftsarter i byområder. 
b. Beregner ringvirkninger av endrede rammebetingelser gitt ulike tilpasninger til 

endret trafikkgrunnlag og tilskuddsbehov. 

 
Figur 3.9: Illustrasjon av ulike steg i HUT-modellen. 

 Eksempel på bruk av modellen: Uppsala  

For Uppsala er det gjennomført en rekke analyser ved bruk av HUT-modellen med hensikt å 

illustrere verktøyets funksjonalitet og muligheter.   

Først er det beregnet en referansesituasjon for 2010 og 2030 basert på den nasjonale 

prognosen i SAMPERS. Utviklingen fra 2010 til 2030 representere en fortsatt trendutvikling. 

Deretter er det gjort en rekke beregninger for 2030 med ulike tiltak som blant annet 

omhandler kollektivtilbudet og hvilke områder den økende befolkningen bosetter seg i.  De 

ulike tiltakene vil føre til ulik reisemiddelfordeling og kostnadsutvikling sammenlignet med en 

fortsatt trendutvikling fra 2010 til 2030. 

Alle scenariene er analysert i storsone- og kostnadsmodellen. Optimaliseringsmodellen er 

under utvikling, og er derfor foreløpig ikke benyttet i analysene. I dette delkapittelet viser vi en 

kort oppsummering av de viktigste resultatene, mens det henvises til notat D1.3 Eksempler på 

bruk av HUT-modellen Case Uppsala for en mer detaljert gjennomgang av resultatene fra 

beregninger av effektene i hvert enkelt case.  

Følgende case er beregnet: 

 Trend 

 Stamlinjenett (inkl. full fremkommelighet) 

 Doblet frekvens 

 Halvert takst 

 Sentral fortetting 

 Sykkelnett (elastisitet 0,35) 

 Økte parkeringskostnader (differensiert innføring) 

 Virkemiddelpakke (stamnett, fremkommelighet, parkering) 
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Alle beregningene gir omtrent samme totalnivå på reiser, men fordelingen mellom 

transportmidlene varierer. Vi ser at en trendutvikling og doblet frekvens gir den høyeste 

bilandelen på 48 prosent, mens virkemiddelpakken gir den største nedgangen i bilandel – fra 

48 til 39 prosent. Parkeringstiltaket og fortettingsscenariet gir også hver for seg en vesentlig 

nedgang i bilandelen. Sykkelnett bidrar også til å redusere bilandelen. 

Stamnettscenariet og dobling av frekvensen er de scenariene som ligger nærmest 

trendutviklingen, og som dermed i liten grad vrir transportmiddelfordelingen i retning av 

kollektivtransport, sykkel og gange. Takstreduksjonen gir en relativt sterk økning i 

kollektivreiser, men samtidig er det en nedgang i gang- og sykkelreiser sammenlignet med 

trend.  

Mange av tiltakene fører til en økning i sykkelandelen i Uppsala. Den samlede 

virkemiddelpakken gir en sterk økning fra 25 til 29 prosent sykkelandel. Fortettingsscenariet, 

utvidelse av sykkelinfrastrukturen og innføring av parkeringsavgift er de tiltakene som alene gir 

størst endring i sykkelandelen.  

Sammenligning av kollektivandelen i de ulike scenariene viser at de tiltakene som går spesifikt 

på endring i tilbudet (stamnett og frekvensutvidelse) får relativt liten effekt på 

reisemiddelfordelingen. Dette kan skyldes at frekvensen er relativt høy i utgangspunktet, slik 

at ventetiden utgjør en liten den av den generaliserte reisekostnaden. Virkemiddelpakken gir 

den sterkeste økningen i kollektivandelen, fra 9 prosent til 12 prosent.  

Merk imidlertid at virkemiddelpakken ikke fører til at målet om at kollektivtransporten skal 

utgjøre halvparten av de motoriserte reisene nås – og heller ikke det nasjonale 

fordoblingsmålet nås. Man kan spørre seg om disse målene er realistisk, og i det hele tatt 

ønskelige, i og med at denne relativt kraftige virkemiddelpakken tross alt gir en sterk vridning i 

transportmiddelfordeling og vesentlig reduksjon i kostnadene sammenlignet med trend. I en 

by som Uppsala, med gode konkurranseforhold for sykkel og gange, er det ikke nødvendigvis 

hensiktsmessig av kollektivtransporten skal ha en så dominerende rolle som målene indikerer.  

 
Figur 3.10: Reiser og reisemiddelfordeling i de ulike scenariene.  
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Når det gjelder de offentlige utgiftene ser vi stor variasjon på tvers av casene, og i noen tilfeller 

overstiger kostnadene det som er knyttet til trendutviklingen. Både frekvensutvidelse og 

takstreduksjon er «dyre» strategier. Når en i tillegg ser den relativt begrensede effekten de har 

på reisemiddelfordelingen i figuren over virker dette å være lite effektiv virkemiddelbruk.  

Her er det verdt å nevnte at disse scenariene bygger på en forutsetning om at vegnettet 

bygges ut i takt med veksten i bilreiser slik at belegget er på samme nivå som i utgangspunktet. 

Om dette ikke gjøres vil en i stedet få økte kø- og miljøkostnader som følge av mer trengsel i 

det eksisterende vegnettet. Den økte trengselen kan også forventes å drive en del av reisene 

over til de andre transportmidlene, som har mindre kostbar infrastruktur. Generelt sett vil det 

også lønne seg at en del av veksten tas av sykkel og gange siden gang- og sykkelveg er 

rimeligere enn kollektivfelt  

Den helhetlige virkemiddelpakken gir en vesentlig besparelse samtidig som det er det caset 

som i størst grad vrir reisemiddelfordelingen bort fra motoriserte reiser. Ved å bruke stamnett 

med full fremkommelighet og restriksjoner på bilbruk i kombinasjon kan offentlige budsjetter 

reduseres med nesten 140 millioner kroner årlig. Dette indikerer at helhetlig virkemiddelbruk 

er en nøkkel for å nå klimamålene på en kostnadseffektiv måte. I tillegg ser vi at 

parkeringstiltak og fortetting både gir lave kostnader og sterk påvirkning på 

reisemiddelfordelingen, og at dette er tiltak som isolert sett også virker å være effektive. 

 
Figur 3.11: Offentlige utgifter (inkl. investeringer) i de ulike scenariene. 

I figuren under viser vi endringen i de offentlige kostnadene sammenlignet med trend for hvert 

case som er analysert. 
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Figur 3.12: Endring i offentlige utgifter sammenlignet med trend. Negative verdier representerer en 

besparelse. Årlige kostnader, millioner 2014-SEK. 

Beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene viser at den kombinerte virkemiddelpakken 

gir den største effekten. Figuren under viser endring i samfunnskostnader sammenlignet med 

trend, hvor virkemiddelpakken gir en besparelse på 109 millioner kroner. Vi ser også restriktive 

biltiltak, fortetting og stamnett med full frekmkommeligeht isolert sett har vesentlig effekt på 

samfunnskostnadene. Sistnevnte skyldes først og fremst trafikantnytte på grunn av redusert 

forsinkelse og trengsel for kollektivtransport.  

 

 
Figur 3.13: Endring i samfunnskostnader (miljø + kø + skatt+ trafikantnytte) sammenlignet med trend. 

Negative verdier representerer en besparelse. Årlige kostnader, millioner 2014-SEK. 
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