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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 har utvecklats med och består av tre delmoduler; storzonsmodellen, 

kostnadsmodellen och optimaliseringsmodellen. Disse modellene er beskrevet i hvert sitt 

dokumentasjonsnotat.  

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 

                                                           
1 Disse er dokumentert i delnotat D1.2 Eksempel på bruk av HUT-modellen Case Uppsala. 
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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 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 
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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 Bakgrunn og problemstillinger 

En av hovedutfordringene for persontransporten i de største byområdene er å utvikle 

gode finansieringsordninger, både når det gjelder å ta i bruk vegprising, etablere nye og 

stabile finansieringskilder, vurdere drift og investeringer i sammenheng og utvikle mer 

resultatavhengige tilskuddsordninger fra staten til lokale myndigheter. I hvilken grad det 

er mulig å få politisk aksept for slike finansieringsordninger avhenger bl.a. av at flere 

finansieringskilder sees i sammenheng.  

Innenfor tradisjonell ”først best” velferdsteori er det ikke tatt hensyn til hvordan 

inntektene fra vegprising/transportavgifter brukes, institusjonelle rammebetingel-

ser/frihetsgrader, insentivordninger, politisk aksept og transaksjonskostnader. Denne 

teorien forutsetter at inntektene går inn i de generelle offentlige rammer og midler til 

samferdselsformål vil bli vurdert ut fra generelle politiske prioriteringer eller nytte-

kostnadsvurderinger. Samtidig er det en kjensgjerning at disse forutsetningene ikke 

holder og at en må søke etter ”nest best” løsninger, dvs. velferdsoptimale løsninger med 

beskrankninger på frihetsgradene. 

 

1.1 Samfunnsøkonomiske analyser med beskrankninger 

Et hovedproblem med dagens organisering og finansiering av kollektivtransporten er 

derfor at det som er ”god økonomi” for samfunnet ofte kan være ”dårlig økonomi” for 

kollektivselskapet. Kollektivtransporten stilles overfor stadig strengere 

bedriftsøkonomiske krav som både på kort og lang sikt kan gi samfunnsøkonomisk 

uheldige tilpasninger. Dette skyldes i første rekke at en bedriftsøkonomisk tilpasning 

ikke tar tilstrekkelig hensyn til: 

 Forbedringer for dagens trafikanter 

 Gevinster ved redusert biltrafikk 
 

Dette betyr konkret at de økonomiske gevinstene for selskapet av for eksempel økt 

frekvens bare vil være økte billettinntekter fra de nye passasjerene, mens de 

samfunnsøkonomiske gevinstene også vil inkludere gevinster ved et bedre tilbud for alle 

som benytter tilbudet og bedre trafikk og miljøforhold ved redusert biltrafikk. På samme 

måte som investeringer i vegsektoren begrunnes ut fra bedre framkommelighet for 

bilistene, bør økt kollektivsatsing ta hensyn til de gevinstene det gir i form av bedre 

framkommelighet både for kollektivtrafikanter og bilister.  

En optimal finansiering innebærer at ressursene kanaliseres dit de gir størst sam-

funnsøkonomisk gevinst, uavhengig av eventuelle budsjettskranker. I forhold til 
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avveininger mellom drift og investeringstiltak vil det innebære at den samfunns-

økonomiske avkastningen skal være like stor uansett hvor midlene benyttes, og det må 

derfor være mulig å overføre midler mellom ulike budsjettposter. I forhold til andre 

sektorer innebærer dette at avkastningen til kollektivtransport ikke skal være lavere enn 

kravet til andre sektorer.  

 

1.1.1 Referansepunkt 

Ett av hovedproblemene knyttet til diskusjonen om alternative finansieringsmodeller er 

at en ikke har noe referansepunkt eller måleskala for å vurdere de enkelte modellene 

opp mot hverandre. Dette betyr at det er vanskelig å foreta en konsistent evaluering av 

alternative finansieringsmodeller før vi har avklart hvordan de skal vurderes opp mot 

hverandre. 

En samfunnsøkonomisk optimal finansiering av kollektivtransporten må i sterkere grad 

avdekke hva myndighetene ønsker å oppnå med overføringene til transportsektoren og 

hvem som skal ha ansvaret for at dette skal oppnås. Hvis en skal oppnå en 

samfunnsøkonomisk effektiv finansiering på marginen, må de ulike aktørene i større 

grad stille konkrete resultatkrav som reflekterer de samfunnsøkonomiske målene for 

transportsektoren og de samfunnsmessige målene for bypolitikken som helhet. Dette 

forutsetter at myndighetene vet hva de ønsker å oppnå med transportpolitikken i byene 

og at det er mulig å kvantifisere disse målene.  

Vi vil som grunnlag for å vurdere de ulike finansieringsmodellene opp mot hverandre 

stille krav om samfunnsøkonomisk effektiv allokering av ressursene som 

vurderingskriterium. For myndighetene vil dette være et nødvendig kriterium for å sikre 

at det ikke sløses med de offentlig midlene som overføres til kollektivtransporten. For 

trafikantene er dette et nødvendig kriterium for å sikre at de får et best mulig tilbud for 

de midlene som benyttes til kollektivtransporten, og for at det foretas en avveining 

mellom takster og rutetilbud. Samtidig innebærer et slikt krav at det stilles samme 

lønnsomhetskrav til kollektivtransporten som det gjøres for tiltak i vegsektoren. 

Kravet om samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer at vi vil undersøke om det finnes 

en finansieringsmodell som maksimerer det sosiale overskuddet av de midlene som 

overføres til kollektivtransporten, det vil si som på marginen gir like stor nytte som 

kostnad. 

Målsettingen vil være å finne den finansieringsmodellen som gir en best mulig allokering 

av de ressursene som overføres til transportsektoren, men også gir grunnlag for en 

effektivitetsprøving i forhold til andre sektorer. Mange av de finansieringsmodellene 

som er foreslått, bygger på en implisitt antakelse om at kollektivtransporten får for lite 

penger og at enhver modell som bidrar til mer penger til kollektivtransporten derfor vil 

være en god modell. Dette vil være et utilstrekkelig kriterium ut fra vår vurdering, både 

fordi det ikke nødvendigvis er gitt at kollektivtransporten får for lite midler, men også 

fordi det må stilles krav om effektiv bruk av ressursene innenfor dette området.  
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Så lenge alle kollektivtiltak ikke er like samfunnsøkonomisk lønnsomme eller kostnads-

effektive, og noen faktisk kan være samfunnsøkonomisk ulønnsomme, er det viktig at 

finansieringsmodellen gir grunnlag for en effektivitetsprøving. Vi vil benytte dagens 

kollektivtilbud som referansepunkt for å vurdere om alternative finansieringsmodeller 

gir mer eller mindre effektiv bruk av samfunnets ressurser. Målekriteriet vil da være en 

maksimering av sosialt overskudd, gitt ulike beskrankninger og frihetsgrader for 

operatørene. Den finansieringsmodell som gir størst samfunnsøkonomisk avkastning vil 

være å foretrekke. 
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2 Metode 

2.1 Strategisk planleggingsmodell 

Formålet med dette prosjektet er å analysere konsekvensene av ulike finansierings-

modeller for kunne utvikle et mer samfunnsøkonomiske optimalt tilbud for de seks 

største byområdene. For å kunne analysere konsekvensene av ulike tiltak innenfor 

kollektivmarkedet kan en benytte planleggingsmodeller eller analyseverktøy på 

strategisk, taktisk eller operativt nivå, det vil si: 

1. Strategiske modeller vil analysere konsekvensene på overordnet aggregert nivå og 
kan benyttes for å analysere konsekvensene av mer generelle rammebetingelser og 
politiske føringer.  

2. Taktiske modeller vil analysere konsekvensene på ulike segmenter/strekninger og vil 
danne grunnlag for beslutninger angående linjenett, takststruktur/sonestørrelser mv 

3. Operative modeller vil analysere konsekvensene av konkrete ruteopplegg, 
avgangstider og driftskonsepter for den daglige driften. 

 

Innenfor dette prosjektet har vi utviklet en strategisk modell for å kunne analysere 

konsekvensene av ulike tiltak og rammebetingelser for kollektivtransporten i de seks 

byene dette prosjektet omhandler. I begrepet ”strategisk modell” ligger det at vi vil 

analysere konsekvensene på overordnet aggregert nivå samtidig som vi vil ha en modell 

som kan drøfte konsekvensene av ulike politisk fastsatte rammebetingelser eller tiltak. 

Slike rammebetingelser kan f.eks. være hvilke frihetsgrader operatørene har til å 

bestemme rutetilbud og takster eller rammebetingelser i form av 

fremkommelighetstiltak, arealplanlegging mv. Dette betyr at disse analysene kan gi svar 

på konsekvensene ”i gjennomsnitt” for et byområde, mens nettverksmodeller mv kan gi 

mer detaljerte opplysninger om konsekvenser på ulike strekninger eller områder i byen.  

Hovedgrunnen til at vi ikke kan benytte taktiske nettverksmodeller til disse analysene er 

at vi ønsker å foreta en samfunnsøkonomisk optimalisering under ulike politiske 

fastsatte rammebetingelser, dvs. en ”nest-best” optimalisering. Dette krever at vi har en 

modell som kan analysere ikke-lineære optimaliseringer under ikke-lineære 

beskrankninger. Innenfor prosjektet ”Samfunnsnytte av tilskudd til kollektivtransporten i 

Oslo” (1993) har Odd Larsen utviklet en slik modell.  

I de senere årene er denne modellen videreutviklet og benyttet for å analysere 

konsekvensene av ulike former for resultatavhengige tilskuddskontrakter i Oslo, 

Hordaland, Kristiansand og Telemark, i tillegg til en analyse for NSB’s intercitymarked: 

1. I Oslo ble den sammen modellen benyttet med oppdaterte nøkkeltall for 1996 
(Johansen mfl. 1998). 
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2. I Hordaland ble også den samme modellen benyttet med en liten endring ved at 
skoletransporten ble lagt inn som et uelastisk del av tilbudet (Carlquist mfl. 1998).  

3. I Kristiansand ble modellen endret en del ved at en ny optimeringsrutine ble 
benyttet og ved en ny etterspørselsmodell som tar utgangspunkt i trafikantenes 
generaliserte reisekostnader og elastisiteter mhp generalisert tid (Norheim og 
Johansen 2000). 

4. For NSB og Telemark ble Kristiansand-modellen benyttet, men med en del 
utviklingsarbeid for å oppdatere og forbedre kostnadsdelen (Bekken mf l 2003 og 
Longva mfl. 2003). 

 

2.1.1 Mer robuste etterspørselsfunksjoner 

Prinsippene i disse analysene er basert på samme modellstruktur, men de har litt ulik 

etterspørsels- og kostnadsfunksjon. På etterspørselssiden er den viktigste forskjellen at 

de første modellene (Oslo og Hordaland) baserte seg på pris- og tilbudselastisiteter med 

en fast trengsel på vognene, mens de siste modellene benyttet generaliserte 

reisekostnader hvor trengsel på vognene inngikk som en egen reisekostnad. Det siste 

virker intuitivt rimelig, men det er lite empiri rundt disse trengselskostnadene. Det er 

også lite empiri rundt elastisiteten på de generaliserte kostnadene. Samtidig er det 

mulig å kalibrere etterspørselsfunksjonen slik at pris- og tilbudselastisitetene stemmer 

med det vi ev. har av empiri på området. Det betyr at det kan være behov for å utvikle 

mer robuste etterspørselsfunksjoner som mer direkte kan koples til andre 

etterspørselsanalyser i de områdene vi analyserer.  

Vi har benyttet en relativt enkel etterspørselsfunksjon i denne modellen (Larsen 2004): 

øvrigmotrushrushieAD
i

iiii Xq

ii ,,
)(







  

Ai, i, i and i are parameter som kalibreres i null-situasjonen  

qi er takstene i periode i 

Xi er ruteproduksjon pr. time i periode i 

Denne modellen gir elastisitet mhp pris gitt ved: 

øvrigmotrushrushiqiii ,,     

Som viser at elastisiteten øker med nivået på prisen. Hvis vi kjenner prisnivået og 

elastisiteten i et område kan vi dermed kalibrere i 

Elastisiteten mhp ruteproduksjonen er gitt ved : 

øvrigmotrushrushiX i

iiiii ,,


   

Hvor X kan tolkes som generalisert reisetid, og i som elastisiteten mhp. generalisert 

tid. Tabell 2.1 viser de forutsetninger for etterspørselselastisitetene som er benyttet i 
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analysene. Disse kan endres. Når elastisitetene er gitt kan de andre parametrene i 

etterspørselsfunksjonen kalibreres.  

 

2.1.2 Normerte kostnader 

Når det gjelder kostnadsfunksjonen er det viktigste skillet mellom skinnegående 

transport og et rent busstilbud. Samtidig er det lokale forskjeller ved at de fleste 

modellene tatt utgangspunkt i den konkrete kostnadssituasjonen i de selskapene de 

analyserer. I Telemarksprosjektet ble det gjort et ekstra arbeid med å utvikle 

kostnadsmodellen slik at den i størst mulig grad samsvarte med ALFA-modellen. Dette 

betyr at den nye modellen i større grad vil benytte ”normerte kostnader” hvor et 

fastledd i bunn vil representere ev. lokale forskjeller i kostnader. Kostnadene skiller 

mellom kapitalkostnader ved den dimensjonerende vognparken og kilometerkostnader 

ved kjøring i rute.  

 

2.1.3 Variabel kostnadsfunksjon 

Samtidig vil disse kostnadene varierer avhengig av hvilken framkommelighet 

kollektivtransporten har i et område. For det første vil kostnader pr. km være 

proporsjonalt avhengig av hvor fort de kjører. I tillegg vil en høyere hastighet føre til et 

lavere vognbehov i rushtida med at de kan kjøre flere avganger på samme tidsrom. Selv 

om det her vil være trappetrinnseffekter når det gjelder vognbehov vil det på aggregert 

nivå være slik at økt hastighet vil gi redusert vognbehov, siden noen linjer ligger nær et 

”nytt trinn” mens andre kanskje nettopp har hentet ut denne effekten. Det betyr at det 

kan være behov for å utvikle en kostnadsmodell som i større grad er avgangig av fram-

kommeligheten i kollektivnettet, både fordi dette er en sentral politikkvariabel og fordi 

det vil gjøre det lettere å benyttet samme kostnadsmodell i ulike områder. 

 

2.1.4 Eksterne rammebetingelser 

I alle disse modellene som er benyttet over er det tatt utgangspunkt i dagens 

markedssituasjon når det gjelder eksterne rammebetingelser. Det betyr konkret at vi har 

foretatt optimaliseringer, gitt dagens framkommelighet, arealsituasjon, pris på bilkjøring 

mv. Samtidig er dette sentrale rammebetingelser som vi ønsker å belyse effektene av 

innenfor dette prosjektet. Det er derfor ønskelig å utvikle en etterspørselsmodell som i 

større grad også tar hensyn til variasjoner i de eksterne rammebetingelsene for 

kollektivtransporten. Dette gjelder i første rekke framkommelighet, befolkningstetthet 

og innbyggertall, parkeringsforhold, kostnader ved bilkjøring, biltetthet og vegstandard. 

Samtidig er det vanskelig å trekke inn alle de samfunnsøkonomiske kostnadene ved 

disse rammebetingelsene slik at vi kan foreta en komplett samfunnsøkonomisk 

optimalisering. Som eksempel er befolkningens nytte eller kostnad ved økt fortetting et 

komplisert tema som det ikke er mulig å analyser innenfor rammene av dette prosjektet. 

Vi vil derfor i første omgang avgrense oss til å se på disse rammebetingelsene som 
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eksogene skift i etterspørselen, dvs. en optimalisering gitt dagens rammebetingelser og 

gitt økt fortetting mv.  

 

2.2 Samfunnsøkonomiske analyser 

Et samfunnsmessig optimalt kollektivtilbud har vi når den samlede ressursbruken er 

minst mulig. I denne sammenheng vil ressursbruken bestå av følgende tre elementer: 

 Brukernytte for kollektivtrafikantene 

 Eksterne kostnader for biltrafikk 

 Tilskuddsbehov for kollektivtilbudet 
 

I avveiningen mellom å benytte offentlige tilskudd for å oppnå bedre ressursutnyttelse 

totalt sett må en også ta hensyn til at offentlige utgifter har en kostnad gjennom 

skattesystemet eller hvis skatteinntektene er gitt ved at økt innsats på et område må 

motsvares av mindre innsats på et annet nyttig område. Vi har vurdert alternativer opp 

mot hverandre ved å beregne størst mulig velferd, dvs: 

Max W= (trafikkinntekt - driftskostnad) + brukernytte - ekstern kostnad 

Gitt ulike finansielle beskrankninger: 

 Tilskuddsrammer (samlet og for hvert enkelt delmarked) 

 Takster (nivå og differensiering) 

 Investeringer/kapasitet pr. time 

 Investeringer/vognstørrelse  
 

Maksimering av velferden (W) er formulert som et ikke lineært maksimeringsproblem 

med ikke-lineære og lineære bibetingelser2. Bibetingelsene som må være oppfylt i 

løsningen av maksimeringsproblemet er i alle beregninger at kapasitetsutnyttelsen 

innenfor hvert rutetilbud må være lik startsituasjonen. Det innebærer i prinsippet at vi 

forutsetter at det er et optimalt belegg på vognparken og at dette belegget holdes fast i 

alle optimeringene.  

Vi kan i modellen velge hvilke elementer i dette uttrykket vi skal ta hensyn til når 

tilbudet optimaliseres (figur 2.1): 

 Det første leddet utgjør overskuddet/profitten for kollektivtransporten, dvs. 
inntekter minus kostnader. I våre analyser vil da den negative profitten være det 
beregnede tilskuddsbehovet for et gitt tilbud. 

 Det andre leddet er summen av kollektivtrafikantenes reisekostnader, og størst 
mulig brukernytte vil være lavest mulige kostnader. Dette leddet utgjør dermed 
forbedringene for de som reiser kollektivt i dag. 

                                                           
2 Vi har benyttet matematikkprogrammet GAUSS for å løse maksimeringsproblemet. 



 D4.1 HUT Beskrivelse av optimeringsmodellen   
 

 

14 
 

 Det tredje leddet utgjør eksterne kostnader fra kollektivtransporten og gevinster ved 
overført biltrafikk. I våre analyser har vi forutsatt at de eksterne kostnadene fra bil 
og kollektivtransport utenfor rushtida dekkes inn av bensinavgiftene, mens det er 
køkostnadene fra biltrafikken som er den dominerende eksterne kostnaden i 
bytrafikken.  

 

Vi ser da at en bedriftsøkonomisk optimalisering ikke tar hensyn til brukernytte og 

overført trafikk. Denne inndelingen gjør samtidig at vi kan se på ulike former for 

insentiver som gjør at en bedriftsøkonomisk optimalisering også sammenfaller med en 

markedsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk optimalisering. Vi kan også se på en 

optimalisering som gir et best mulig tilbud til trafikantene (markedseffektivitet) og byen 

som helhet (samfunnseffektivitet). I en situasjon hvor det er knappe rammer på 

tilskuddene til kollektivtransporten og små muligheter til å overføre midler mellom ulike 

budsjettposter på samferdselssiden er det et politisk spørsmål om det er 

markedseffektivitet eller samfunnseffektivitet som skal legges til grunn for utviklingen av 

kollektivtilbudet.  

 

 

TØI-rapport 767/2005 

Figur 2.1: Optimalisering av kollektivtilbudet avhengig av om det er produksjons-

effektivitet, markedseffektivitet eller samfunnseffektivitet som legges til grunn 

 

2.2.1 Brukernytte ved endret kollektivtilbud og takster  

Trafikantenes nytte av et bedre kollektivtilbud vil inngå i den samfunnsøkonomiske 

analysene på samme måte som bilistenes tidsgevinster inngår i samfunnsøkonomiske 

analyser av vegprosjekter. Og det er i denne sammenheng gevinstene for de 

eksisterende passasjerene som er av interesse, ikke de nye som trekkes over på 

kollektivtransporten som følge av et bedre tilbud. Dette er i høyeste grad 

bedriftsøkonomisk interessant, og det kan påvirke tilskuddsbehovet, mens nytten for de 

eksisterende trafikantene ikke kommer med i dette regnskapet. 

Max W= (trafikkinntekt-driftskostnad) + brukernytte - ekstern inntekt/kostnad

Produksjonseffektiv

Markedseffektiv

Samfunnseffektiv
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Økt frekvens for kollektivtransporten er her et typisk eksempel på ”konflikten” mellom 

bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Dette er bare bedriftsøkonomisk lønnsomt hvis 

det gir tilstrekkelig mange nye betalende passasjerer til å dekke de økte kostnadene. 

Samtidig gir det et bedre tilbud for dagens trafikanter. Det er markedsøkonomisk 

lønnsomt hvis trafikantenes nytte er større enn de samfunnsøkonomiske kostnadene 

ved økt tilskuddsbehov. Det er etterspørselsfunksjonen basert på de generaliserte 

reisekostnadene som danner grunnlaget for beregning av trafikantenes nytte (figur 2.2).  

G(x)

G'(x)

   x'   x

Generalisert reisekostnad

Antall passasjerer

takst

gangtid, kjøretid

omstigninger og ventetid
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Figur 2.2: Trafikantnytte og trafikkinntekt ved bedret kollektivtilbud. Illustrasjon fra 

Johansen 2000 

 

I dette eksempelet er det sett på en etterspørselseffekt, f.eks. som et resultat av økt 

frekvens. Trafikkselskapet kan da glede seg over økte trafikkinntekter illustrert ved det 

mørke rektangelet. Passasjerene på sin side kan glede seg over det grå arealet. 

Hoveddelen av denne ”gevinsten” tilfaller altså de som ville reist uten 

tilbudsforbedringen. Dette illustrerer avviket mellom bedriftsøkonomi og 

samfunnsøkonomi i rutetransport. Et trafikkselskap som skal leve av trafikkinntektene 

tar bare hensyn til det mørke rektangelet ved endring i tilbudet, mens brukerne også tar 

hensyn til det skraverte arealet. 

Etterspørselsfunksjonen i OPTMOD gir en relativt enkel funksjon for endringer i 

trafikantenes nytte gitt ved: 

øvrigmotrushrushiXdTN i

i

i ,,
1




 

2.2.2 Overført biltrafikk 

Et argument for å prioritere kollektivtrafikk i norske byer er de miljøulempene som 

biltrafikken skaper. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at vi har ”for mye” biltrafikk 

og av den grunn må bruke mer ressurser på kollektiv trafikk for å overføre reiser fra bil 

til kollektivsystemet. 

Dersom bilistene gjennom skatter og avgifter på bilbruk betaler for og dermed indirekte 

tar hensyn til miljøulempene de påfører andre i forbindelse med en biltur, vil vi ut fra en 
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samfunnsøkonomisk vurdering ha et noenlunde ”riktig” nivå på biltrafikken selv om den 

medfører betydelige ulemper. Problemet er da snarere enn at bilistene ikke betaler nok, 

at det er staten som får inntektene som i begrenset grad blir benyttet til å kompensere 

dem som opplever ulempene ved biltrafikken. Når vi regner på nyttevirkninger av 

forbedret kollektivtilbud tar vi direkte hensyn også til trafikk som blir overført fra bil. Det 

vi ikke får tatt hensyn til er imidlertid fordelene for den biltrafikken som blir igjen og drar 

nytte av reduserte køkostnader. 

Skal vi ta hensyn til dette i forbindelse med en analyse av ”optimal” dimensjonering av 

kollektivtilbud og takstpolitikken, må vi ta hensyn til at gevinsten ved en overført biltur 

synker jo flere bilturer man overfører fra vegsystemet. Vi har tatt utgangspunkt i at 

gjennomsnittlig kjøre- og tidskostnad i et vegsystem som en tilnærmelse kan antas å 

være proporsjonal med 4. potens av trafikkvolumet (Johansen 2000).  

Da får man en gjennomsnittlig kostnad pr. biltur som kan skrives: 

K = K0 + K1 X4  

der k0 og k1 er konstante parametre og X er antall bilturer pr. time.  

Den marginale køkostnad, dvs. den kostnad en ekstra biltur påfører annen trafikk vil da 

bli 

Mcb= 4*K1 X4= :4 (x/y)4  

hvor y kan tolkes som vegsystemets kritiske kapasitet  

Hvis vi kjenner de marginale køkostnadene og trafikkvolumet kan vi beregne 

vegsystemets kritiske kapasitet i de fire byene vi har sett på. 

Det sentrale spørsmål vi står igjen med er hva en reise med bil i rushtiden koster 

samfunnet i form av eksterne kostnader som ikke dekkes av bilisten selv og hvordan 

denne avhenger av nivået på biltrafikken. Vi har tatt utgangspunkt i en analyse fra 1997 

som anslår køkostnadene for ulike deler av vegsystemet i Oslo og Trondheim (Grue mfl. 

1997). På grunnlag av denne analysen har vi laget et skjønnsmessig anslag på de 

marginale køkostnadene i Oslo på 35 kr/reise, 20 kr/reise i Trondheim og Bergen og 10 

kr/reise i Stavanger. Det hadde vært ønskelig med mer detaljert undersøkelser på dette 

området, ikke minst i en situasjon hvor rushtidsavgifter og vegprising står sentralt på 

den politiske dagsorden. Nivåene og forskjellene mellom byene virker imidlertid intuitivt 

rimelige.  
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3 OPTMOD 

Dette kapitlet beskriver modellgrunnlaget som skal benyttes for å analysere 

problemstillingene over. Det er behov for å utvikle et analyseverktøy som både kan ta 

hensyn til: 

 Aktørenes preferanser 

 Ulike beskrankninger i frihetsgradene 

 Ulike finansieringsmodeller 
 

Vi har tatt utgangspunkt i en modell utviklet av Larsen (1993) for å belyse disse 

problemstillingene. Dette er en modell som kan analysere både en bedriftsøkonomisk og 

samfunnsøkonomisk optimalisering under ulike beskrankninger, dvs. ulike ”nest-best”-

løsninger. Modellen ble først benyttet til å analysere optimalt tilskuddsbehov for Oslo 

Sporveier, avhengig av hvilke frihetsgrader myndighetene la på rutetilbud og takster. 

Det betyr at denne modellen er godt egnet til å belyse avveiningene mellom politiske 

føringer/rammer og markedsmessige tilpasninger for operatørene. For dette prosjektet 

vil det være særlig nyttig å kunne benytte den sammen modellstrukturen for å kunne 

analysere samfunnsøkonomiske optimaliseringer under ulike politiske føringer på 

frihetsgradene for operatørene i markedet.  

Denne modellen er benyttet for å belyse konsekvensene for en enkelt operatør eller 

område, med et gjennomsnittlig tilbuds- og kostnadsnivå. For Oslo Sporveier innebar 

dette at det ble beregnet et gjennomsnittstilbud for alle driftsarter. I dette prosjektet er 

det særlig viktig å få belyst konsekvensene og avveiningene mellom ulike delmarkeder. 

Det betyr at vi har behov for å utvikle modellen slik at den kan behandle ulike 

delmarkeder med varierende kostnadsstruktur og markedsgrunnlag.  

Denne optimaliseringsmodellen er de senere årene benyttet i flere byer for å beregne 

samfunnsøkonomisk optimale incentiver, dvs. resultatavhengige tilskudd som gjør at en 

bedriftsøkonomisk optimalisering av tilbudet samsvarer med den samfunnsøkonomiske 

optimalisering (Norheim og Johansen 1998, Carlquist mfl. 1999, Johansen og Norheim 

2000). Dette er analyser som ser på fylkeskommunenes kjøp av transporttjenester. I 

dette prosjektet vil vi utvide disse analysene til også å gjelde statlige overføringer til 

lokale myndigheter, dvs. undersøke hva slags finansieringsmodell som kan være mest 

hensiktsmessig for å kunne utvikle et samfunnsøkonomisk best mulig tilbud. Det betyr at 

vi i tillegg til resultatavhengige tilskuddskontrakter til operatørene må belyse 

konsekvensene av ulike former for resultatavhengige finansieringsmodeller på 

myndighetsnivå.  
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I den eksisterende modellen har vi sett på operatørene som en profittmaksimerende 

aktør, som grunnlag for fastsettelsen av optimale incentiver. For en del private 

kollektivselskaper er dette en rimelig forutsetning, mens det for en del statlige elle 

kommunale bedrifter trolig er flere kriterier som kan ligge til grunn for tilpasningen til 

ulike incentiver. Og for statlige incentiver til lokale myndigheter er det opplagt at vi ikke 

kan benytte profittmaksimering som kriterium. Det betyr at vi har behov for å utvikle 

modellen slik at den kan behandle ulike former for optimeringskriterier, både når det 

gjelder offentlig og private kollektivselskap og i forhold til ulike lokale myndigheter.  

Det er gjennomført analyser av et optimalt kollektivtilbud i fire byer; Oslo, Bergen, 

Kristiansand og Grenland, i tillegg til regionale tilbud i Hordaland og Telemark. I alle disse 

analysene er det foretatt en optimalisering av tilbudet, gitt rammebetingelser og 

trafikkgrunnlag i hvert enkelt område. Det betyr i korte trekk at befolkningsgrunnlag, 

bosettingsmønster, bilhold, bilkostnader mv gir en viss kollektivetterspørsel, og denne 

etterspørselen danner grunnlag for optimalisering av rutetilbud og takster. En del av 

disse rammebetingelsene påvirkes av politiske beslutninger. Endrede rammebetingelser 

kan dermed gi et skift i etterspørselen etter kollektivtransport og et nytt grunnlag for 

optimaliseringen. Det betyr at vi har behov for å utvikle modellen slik at den kan 

behandle konsekvensene av endringer i eksterne rammebetingelser for 

kollektivtransporten. 

Figur 3.1 viser en skjematisk illustrasjon av OPTMOD. I denne modellen vil de langsiktige 

eller overordnete ”politikkvariablene” være beskrevet i de eksogene 

rammebetingelsene for transportmarkedet som påvirker trafikkgrunnlaget for 

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

av kollektivtilbudet, gitt dette trafikkgrunnlaget og de rammebetingelser/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 mv.  

 

TØI-rapport 767/2005 

Figur 3.1: Skjematisk illustrasjon av OPTMOD 
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Videreutvikling av OPTMOD er foretatt i flere steg: 

1. Konsekvensene av varierende eksterne rammebetingelser på et optimalt 
kollektivtilbud 

2. Konsekvensene av ulike kostnader for ulike driftsarter 
3. Budsjettmessige rammer og optimalisering mellom del-sektorer 
 

Vi har først foretatt en analyse av hvilke eksterne rammebetingelser som påvirker 

etterspørselen etter bil og kollektivtransport, da primært gjennom rammebetingelser og 

kjennetegn ved de ulike byområdene. Denne analysene er foretatt av to grunner;  

1. For det første gir det grunnlag for å kalibrere forventet transportetterspørsel i ulike 
byområder og årsaker til ev. forskjeller mellom de ulike norske byområdene og byer 
i utlandet.  

2. For det andre gir det grunnlag til å belyse konsekvensene av endrede ramme-
betingelser for bytransporten, og hvilke implikasjoner dette vil ha for et optimalt 
kollektivtilbud og tilhørende tilskuddsnivå.  

 

Vi har benyttet en internasjonal database med totalt 84 byer som grunnlag for denne 

analysen, hvorav Osloregionen (Oslo/Akershus) inngår som en av fire nordiske byer. 

Denne databasen er supplert med de fire norske byene Bergen, Stavanger, Trondheim 

og Kristiansand. Innenfor denne databasen har vi analysert hvilke rammebetingelser og 

faktorer som kan forklare: 

1. Etterspørsel etter kollektivreiser pr. innbygger 
2. Etterspørsel etter bilreiser pr. innbygger 
3. Etterspørsel etter biler 
 

Kapittel 4 beskriver analysene som ligger til grunn for å beregne effekten av de eksterne 

rammebetingelsene. 

 

3.1 Dagens rutetilbud 

Analysene av kollektivmarkedet tar utgangspunkt i en enkel aggregert beskrivelse av 

kollektivtilbudet, med et basistilbud som går hele dagen og et dimensjonerende 

ekstratilbud i morgen og ettermiddagsrushet (figur 3.2). Det er rushtilbudet som 

bestemmer hvor stor vognpark det er behov for. Denne inndelingen er også 

hensiktsmessig i forhold til kapasitetsproblemene på vegnettet og forskjeller i 

trafikantenes etterspørsel etter kollektivreiser. Køproblemene på vegnettet gjør at det 

er en ekstra samfunnsøkonomisk gevinst ved å overføre reiser fra bil til kollek-

tivtransport i denne perioden, og det er en større andel ”tvungne reiser” i rushtida. 
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TØI-rapport 767/2005 

Figur 3.2: Skjematisk fremstilling av rutetilbudet i og utenfor rush slik det er forenkelt i 

modellen Illustrasjon fra Bekken 2004 

 

Kostnadene ved å drive kollektivtransporten er i stor grad avhengig av dimensjonerende 

vognpark og kostnadene ved å kjøre de ulike driftsartene. Samtidig vil det være behov 

for en viss andel reservekapasitet i rushtrafikken og noe posisjonskjøring før de kan 

kjøre i rute. Det betyr at hvis vi kjenner reservekapasiteten og posisjonskjøringen kan vi 

beregne effektiv ruteproduksjon i rushtida ut fra eksisterende vognpark. 

Grunnlaget for disse analysene er et stilisert kollektivtransportmarked, til forveksling lik 

markedet i de fire største byområdene. Vi har gjort en del forutsetninger og forenklinger 

i beregningsgrunnlaget der hvor vi ikke har hatt mulighet til å få nøyaktige data. Dette 

gjelder i varierende grad for byene, men det vil ikke påvirke hovedkonklusjonene i 

analysene3. Vi har i tillegg delt opp analysene i tre delmarkeder i Oslo (buss, trikk og T-

bane) slik at det totalt er seks delmarkeder som belyses i prosjektet. 

 

3.1.1 Dimensjonerende vognbehov 

I de modeller som er benyttet hittil er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig antall 

avganger i og utenfor rushtida for å beregne ruteproduksjon, vognbehov og kostnader. 

Dette kan være hensiktsmessig hvis en har god kunnskap om gjennomsnittlig antall 

avganger i og utenfor rushtida. I dette prosjektet vil vi utviklet en mer generell 

beregningsmodell med utgangspunkt i total vognpark og gjennomsnittlig hastighet pr. 

vognkm (tabell 3.1): 

                                                           
3 Vi valgte å utelate Kristiansand og Tromsø fra optimaliseringen pga denne usikkerhet. Men de 
er med i analysen av UITP-dataene fordi det da fremdeles var håp om å analyser på 6 byområder. 
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1. Med utgangspunkt i antall vogner i drift i rushperioden og gjennomsnittlig hastighet 
kan vi få direkte ut effektivt antall vognkm pr. time. Gjennomsnittlig hastighet kan vi 
få beregnet på grunnlag av antall vognkm pr. vogntime, eller opplysninger fra 
selskapene. Total ruteproduksjon i rushtida blir da ruteproduksjon pr. time 
multiplisert med antall rushtimer pr. år.  

2. Hvis vi forutsetter at antall rutekm utenfor rush fordeler seg jevnt i hele perioden, 
slik vi har illustrert det i figuren over, kan vi enkelt beregne basistilbudet og dermed 
fordelingen mellom basistilbudet og ekstrainnsatsen i rushet.  

 

Denne beregningen er et stilisert eksempel hvor ruteproduksjonen er like stor i hele 

rushperioden og utenfor rushet. Det er for eksempel vanlig at ettermiddagsrushet er litt 

lavere enn morgenrushet, og ruteproduksjonen på kvelden og helgene er lavere enn på 

dagtid på hverdagene. For rushperioden kan dette best løses ved å benytte 

gjennomsnittlig vognuttak, og ikke maks vognbehov. Samtidig er det dimensjonerende 

vognbehov som bestemmer kapitalkostnadene for selskapene. Dette vil inkludere 

reservekapasitet.  

I våre beregninger er det lagt opp til 10% reservekapasitet i rushtida og 25 % høyere 

ruteproduksjon rett før/etter rushtida enn snittet for alle reiser utenfor rush. Dette tar 

høyde for en viss reduksjon i frekvensen på kveldstid og i helger. Det bør understrekes at 

dette er et stilisert eksempel, men vil likevel gi et rimelig bra bilde av de utfordringene 

kollektivtransporten har når det gjelder å dimensjonere rutetilbudet og kostnadene i og 

utenfor rushet. Det vil også bety at det primært er ekstrainnsatsen i rushtida som er 

kostnadsdrivende, fordi vognparken bare blir benyttet i en kort periode, mens resten av 

rushtilbudet har en langt lavere kostnad.  

Samtidig vil endringer i kjørehastighet eller rutetilbud i rushtida være med på å 

dimensjonere kostnadene. Økt hastighet vil redusere vognbehovet og dimensjonerings-

kostnadene eller kunne øke rutetilbudet med minimale ekstra kostnader.  

3.1.2 Variasjoner i etterspørsel over døgnet 

Grunnlaget for analysene vil avhenge av hvordan reisene fordeler seg mellom de ulike 

periodene. I tidligere analyser har vi forutsatt at 30 prosent av antall reiser foretas 

innenfor den egentlige rushtid, som utgjør 3 timer pr. dag og at 75 prosent av disse 

reisene går over dimensjonerende strekninger i kollektivsystemet. Vi har gått nærmere 

inn på reisevanedata for de ulike byene for å sjekke om denne forutsetningen om 

fordelingen stemmer for alle byene. Denne oversikten viste at andelen som reiser i 

rushtida er litt høyere enn tidligere antatt, samtidig som rushtidsperioden 

gjennomgående er litt lenger enn 3 timer pr. dag.  

Det bør understrekes at reisevaneundersøkelsene er unøyaktige som grunnlag for disse 

beregningene, primært fordi det er relativt små utvalg kollektivtrafikanter i hver av 

byene. Men mønsteret og fordelingen i hver av byene er såpass ensartet at vi mener det 

er et godt grunnlag for de analysene som skal gjennomføres innenfor dette prosjektet.  
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Vi kan merke oss at det i rushtiden totalt foretas ca. 5 ganger så mange reiser pr. 

dimensjonerende time som i gjennomsnitt utenom rushtid. Reiser som foretas utenom 

rushtid utgjør likevel drøyt 50 prosent av totalt antall reiser.  

 

3.2 Kostnader for kollektivtransporten 

Kostnadene for kollektivtransporten kan grovt sett deles inn i fire komponenter: 

 Kapitalkostnader, som vil være avhengig av størrelsen på vognparken 

 Driftskostnader, som vil være avhengig av utkjørt distanse 

 Passasjerkostnader, som vil være påvirke holdeplasstiden 

 Systemkostnader/administrasjonskostnader, som er forbundet med alle faste 
kostnader som kreves for å holde linjenettet operativt  

 

Det er foretatt en separat analyse av kostnadsstrukturer for ulike kollektive trans-

portmidler (Bekken 2004). Denne analysen ser både på kapitalkostnader og 

driftskostnader og vil danne grunnlag for de normerte kostnadene innenfor denne 

analysen.  

Vi har i tillegg til disse kostnadene lagt inn en fast sats for passasjerkostnadene. Dette er 

kostnader som skyldes økt holdeplasstid når passasjertallet øker. Vi kunne alternativt 

lagt dette inn som en funksjon for hastigheten i systemet, men har foreløpig for lite 

empiri til å gjøre dette.  

I tillegg til disse kostnadene vil det være forskjeller mellom byene som skyldes 

bystruktur og mulighetene til å utvikle et kostnadseffektivt rutenett. Vi har definert 

dette som ”systemkostnader”, og som vil varierer fra by til by. Disse systemkostnadene 

ligger fast i OPTMOD. 

For alle byene er det slik at vi ser på driftsselskapene isolert, og ikke hele kostnadene for 

hele kollektivsystemet, inklusiv administrasjon, infrastruktur og planlegging av 

kollektivtransporten. For Oslo betyr dette f.eks. at morselskapet Oslo Sporveier er holdt 

utenfor og for de andre byene er ikke kostnadene for fylkeskommunen med (f.eks. 

Rogaland Kollektivtrafikk). 

 

3.2.1 Kapitalkostnader 

Kostnadene for vognparken vil variere avhengig av om det er buss, T-bane, trikk eller 

tog. I tillegg vil størrelsen på vognene og avskrivningstiden påvirke disse kostnadene.  

Kostnadsfunksjonen for kapitalkostnadene som vi benytter i OPTMOD er uttrykt ved: 

Dimkostnader per buss = (C00+C01*c+C02 *(c)2 ) 

hvor c = antall plasser per vogn (si + staa) 
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Bekken (2004) har foretatt en bred gjennomgang av disse kostnadselementene for å 

forsøke å utvikle normerte kostnader for de ulike driftsartene (tabell 3.3). Med 

utgangspunkt i disse nøkkeltallene har vi sammenliknet kostnadene pr. vogn med noen 

normerte tall fra Vista utredning (2002). Disse tallene sammenfaller relativt godt. Men 

dette er innenfor de normale størrelsene for de ulike driftsartene. Det er noe større 

usikkerhet i disse tallene når vi kommer i utkanten av variasjonsområdet, dvs. svært 

store busser eller veldig små tog osv. Resultatene når det gjelder optimal vognstørrelse 

må derfor tolkes med forsiktighet før vi har fått testet denne kostnadsmodellen på flere 

vogntyper. I analysene ser det imidlertid ut til at det er en relativt robust funksjonsform i 

den forstand at vi ikke finner noen ”hjørneløsninger4” i optimeringene.  

Denne kostnadsfunksjonen betyr ikke at vi forutsetter at f.eks. prisen pr. buss har 

kontinuerlig fallende kostnader i forhold til vognstørrelsen, men at en vognspark med 

denne gjennomsnittlige vognstørrelsen vil ha det. Denne forståelsen er viktig når vi 

tolker resultatene i denne analysen.  

Tabell 3.1: Kalibrering av vognkostnad i ulike modeller (2004-kroner)  
Kilde: Bekken 2004 

Faktor Buss Trikk T-bane Tog 

C00 0.46 17.4 17.4 30.8 

C01 0.015 -0.066 -0.066 0.01 

C02 0.000096 0.0011 0.0011 0.00026 

Antall plasser 70 90(*) 200(*) 300(*) 

Kostnad pr. vogn/tog 1.98 20.37 48.2 57.2 

VISTA/ALFA 1.98 20.6 49.5 56.7 

(*) Seter 
TØI-rapport 767/2005 

 

Vi har beregnet gjennomsnittlig vognstørrelse ut fra antall plasskm pr. vognkm (tabell 

3.4). I følge disse tallene har Bergen og Stavanger litt mindre busser enn Trondheim og 

Oslo, og dermed litt lavere kapitalkostnader. Men kostnadene pr. plass øker med mindre 

busser. Forskjellene er imidlertid ikke store. Kapitalkostnadene for trikk og T-bane er 

betydelig høyere enn buss, men kapasiteten er også høyere. Kostnadene pr. plass er 

likevel 2,5-3 ganger høyere enn for buss.  

Tabell 3.2: Beregning av vognkostnader for de byene som er med i analysen  

Faktor Oslo Bergen Trondheim Stavanger 

Buss Trikk T-bane Buss 

Antall plasser 70 90 200 46 63 53 

Kostnad pr. vogn/tog 1.98 20.37 48.2 1.36 1.80 1.53 

Kostnader pr. buss/tog 2.1 18.9 46.4 1.4 1.8 1.5 

Årskostnader 0.244 1.519 3.718 0.160 0.212 0.181 

Kostnader pr. plass 3341 8213 10327 3468 3344 3393 
TØI-rapport 767/2005 

 

                                                           
4 Med ”hjørneløsninger” tenker vi på optimeringer hvor vognstørrelsen blir ekstremt lav (nesten 
lik 0) eller svært høy.  
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3.2.2 Driftskostnader 

Basert på gjennomgangen har Bekken oppsummert de driftsavhengige kostnadene per 

kilometer. For buss har han benyttet opp to alternative tilnærminger. I den ene funksjon 

er hastigheten eksplisitt tatt inn som en egen faktor (figur 3.3). Dette eksempelet viser 

er beregningen for en 70-seters buss viser at kostnadene pr. vognkm faller fra kr 26/vkm 

til kr 14/vkm hvis hastigheten øker fra 15 km/t til 25 km/t. Dette illustrere sentrale 

forskjeller mellom kostnadene for bytransport og distriktsruter og behovet for å ta 

hensyn til hastigheten i kollektivsystemet når vi sammenlikner kostnader i ulike 

områder. 

 

TØI-rapport 767/2005 

Figur 3.3: Sammenhengen mellom kostnader pr. vognkm og hastighet. Beregning basert 

på en buss med 70 plasser Kilde: Bekken 2004  

 

Vi har tatt utgangspunkt i kostnadsberegningene fra Bekken og har som en tilnærming 

laget en kostnadsmodell som avhenger av hastigheten i de enkelte byene og 

vognstørrelsen. Dette gir kostnader pr. vognkm gitt ved: 

Kostnader pr. vognkm= 5,2307+8,9*(23/kmt)^1,5-0,01344*kmt+0,029298*plasser 

Figur 4.3 viser hvordan denne kostnadsmodellen varierer avhengig av hastighet og 

vognstørrelse. Som vi ser gir hastigheten store utslag mens det er mindre variasjoner 

avhengig av vognstørrelse. Hastighet vil i tillegg gi utslag i vognkapasiteten og dermed 

kapitalkostnadene for den dimensjonerende vognparken. Det betyr at økt hastighet 

både vil gi utslag i lavere driftskostnader pr. km og lavere dimensjoneringskostnader. 
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TØI-rapport 767/2005 

Figur 3.4: Variasjoner i driftskostnader avhengig av vognstørrelse og hastighet 

 

Bekken har også laget en kostnadsmodell for trikk og T-bane som både avhenger av 

hastighet og vognstørrelse. Denne modellen er mindre avhengig av hastigheten enn 

kjørekostnadene med buss over. Det skyldes primært at busstransport er mer 

arbeidsintensiv. Samtidig vil økt hastighet også påvirke vognbehovet og redusere 

kapitalkostnadene. Kostnader pr. togkm blir i denne rapporten anslått til: 

Kostnader pr. km= 25,626 + 0,2807*plasser –0,0051*km/t*plasser 

Vi har beregnet kostnadene år plasskm for noen ulike buss og banestørrelser for å 

illustrere hvordan disse kostnadene varierer. Vi har her benyttet gjennomsnittlig antall 

plasser for en trikk (170 plasser) og T-bane (360 plasser) pr. tog/avgang. Som vi ser er de 

skinnegående alternativene relativt konkurransedyktige på kostnader pr. plasskm. 

Totalkostnadene vil dermed avhenge av hvor godt denne kapasiteten er utnyttet. Dette 

er også det store konkurransefortrinnet for skinnegående transport; det er langt mer 

kapasitetssterkt og har relativt lave kostnader når belegget er godt utnyttet. Samtidig er 

det viktig å ta hensyn til denne kapasitetsskranken når vi skal optimalisere mellom 

driftsarter.  

 
TØI-rapport 767/2005 

Figur 3.5. Forskjeller i driftskostnader pr. plasskm for buss (50, 70 eller 120) og bane 

(170 og 360) avhengig av vognstørrelse og hastighet 
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3.2.3 Øvrige kostnader 

I tillegg til drifts- og kapitalkostnader vil det være en del faste kostnader som ligger i 

bunn, mer eller mindre uavhengig av omfanget på driften. Dette kan være 

administrative kostnader, planlegging og utviklingskostnader eller utgifter til 

trafikkledelse og trafikantinformasjon mv som påløper så lenge systemet er åpnet for 

drift. Disse utgiftene vil for variere fra by til by, både fordi det er mer eller mindre 

kompliserte trafikksystemer og fordi det varierer hvor mye administrativt ansvar som 

ligger hos kollektivselskapene. Samtidig vil disse kostnadene trolig være høyere for 

skinnegående transport enn bussdrift. 

 

3.3 Finansielle rammebetingelser 

Hovedformålet med disse analysene er å belyse konsekvensene av alternative 

finansieringsmodeller. Det betyr at vi både må ha kontroll på de finansielle 

rammebetingelser og frihetsgrader som kollektivtransporten arbeider under og kunne 

vurdere alternative finansieringsmodeller. Vi vil i denne sammenheng definere:  

1. Finansielle rammebetingelser som de budsjettmessige beskrankninger som ligger på 
ulike delmarkeder. Disse analysene vil både beregne et samfunnsøkonomisk 
optimalt kollektivtilbud og tilskuddsbehov, samt optimal fordeling av tilskuddene 
når det er begrensede rammer. 

2. Finansielle frihetsgrader som de valgmuligheter som ligger i bruken av takster som 
finansieringsvirkemiddel eller muligheter til omfordeling mellom ulike delaktiviteter. 
I denne sammenheng vil graden av takstdifferensiering og mulighetene til å endre 
vognpark/størrelse spille en sentral rolle for analysene. 

3. Finansieringsmodeller som alternative former for direkte eller indirekte finansiering, 
og i hvilken grad finansieringen er tiltaksorientert eller resultatorientert. I denne 
sammenheng vil vi både se på ulike former for tilskuddsmodeller, og de finansielle 
implikasjonene av endrede rammebetingelser i de ulike byene 

 

 

3.4 Oppsummering 

OPTMOD er en videreutvikling av optimeringsmodellen fra Larsen (1993) og som er 

benyttet i en rekke analyser av et optimalt kollektivtilbud i de største byområdene og for 

regional kollektivtransport og jernbane. Utviklingen av modellen innenfor dette 

prosjektet har gått på flere områder: 

1. Optimalisering på tvers av delmarkeder 
Det er laget en modell som kan se på flere parallelle delmarkeder samtidig og foreta 
en optimering på tvers av disse delmarkedene. Konkret betyr dette at modellen kan 
drøfte potensialet og de samfunnsøkonomiske gevinstene ved en omfordeling av 
ressursene mellom ulike delmarkeder, eller målrette satsingen mot de markedene 
hvor de gir størst samfunnsøkonomisk avkastning. Dette er særlig viktig når det er 
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begrensede rammer. Modellen kan derfor både legge begrensninger på 
budsjettrammene for hvert enkelt delmarked og for alle markedene samlet.  

2. Skoletransport utgjør et eget segment i modellen 
Skoleruter er et dimensjonerende rutetilbud med små/ingen muligheter til å påvirke 
etterspørselen. Vi har derfor lagt inn skoleruter som et eget segment i modellen 
med uelastisk etterspørsel.  

3. Normert kostnadsmodell for tre transportformer (buss, bane og tog)  
I denne modellen har vi tatt utgangspunkt i normerte kostnader for busstransport, 
basert på ALFA-modellen og kostnadstall for bane (trikk/T-bane) og tog. Disse 
kostnadene avhenger av vognstørrelse og hastighet og vil variere avhengig av 
framkommelighet og sammensetning av vognparken i hver enkelt by. 

4. Vognparken dimensjonerer tilbudet 
I denne modellen tar vi utgangspunkt i dimensjonerende vognpark og 
gjennomsnittlig hastighet for å beregne ruteproduksjon i og utenfor rush.  

5. Effekter av eksterne rammebetingelser 
Vi har utviklet en egen del-modell som beregner etterspørselseffekten av endrede 
rammebetingelser, både direkte på kollektivtransporten og indirekte ved at 
køkostnadene på vegnettet endres. Det behandles i modellen som eksterne 
endringer og trekkes ikke inn i optimaliseringene. Modellen kan dermed drøfte hva 
som er et samfunnsøkonomisk optimalt kollektivtilbud, gitt ulike nivåer på disse 
rammebetingelsene.  

6. Ulike resultatavhengige tilskuddsmodeller 
Denne modellen er i første rekke blitt benyttet til å beregne optimale resultat-
avhengige insentiver for kollektivtransporten. I denne modellen er dette 
videreutviklet til å lage mer fleksible kombinasjoner av faste og resultatavhengige 
tilskudd. 

 

Det er også foretatt noen andre mindre endringer i modellen. Men det er fremdeles en 

overordnet strategisk modell som angir en retning på hvordan tilbudet bør utvikles 

snarere enn en ”fasit” på hva som er et optimalt tilbud. Samtidig har modellen sin store 

styrke i at den kan se på ulike kombinasjoner av tiltak og finansielle rammebetingelser i 

sammenheng. Dermed vil det være mulig å beregne de samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av ulike finansielle beskrankninger og vurdere ulike strategier og 

kombinasjoner av virkemidler opp mot hverandre.  
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Vedlegg 1:  

Oversikt over byer i UITP-analysen 

REGION Land By Innbyggere (1000) Prognose 

Asia  Japan Sapporo 1 757 153 

 Singapore Singapore 2 987 325 

Øst Europa Czeck Republik Prague 1 213 619 

 Hungary Budapest 1 907 388 

Latin Amerika Brazil Curitiba 2 432 188 

Midt Østen Israel Tel Aviv 2 458 116 

Nord Amerika Canada Calgary 767 100 

 Canada Montreal 3 224 105 

 Canada Ottawa 972 90 

 Canada Vancouver 1 899 85 

 United States Washington 3 739 70 

Oceania Australia Brisbane 1 489 57 

 Australia Melbourne 3 138 62 

 Australia Perth 1 244 60 

 Australia Sydney 3 741 80 

 New Zealand Wellington 366 55 

Vest Europa Austria Graz 240 177 

 Austria Vienna 1 593 249 

 Belgium Brussels 948 217 

 Denmark Copenhagen 1 739 156 

 Finland Helsinki 891 170 

 France Lyon 1 152 166 

 France Marseille 798 156 

 France Nantes 534 125 

 Germany Berlin 3 471 224 

 Germany Dusseldorf 571 252 

 Germany Frankfurt 653 204 

 Germany Hamburg 1 708 187 

 Germany Munich 1 324 261 

 Germany Stuttgart 586 205 

 Greece Athens 3 465 168 
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 Italy Bologna 449 174 

 Italy Milan 2 460 291 

 Netherlands Amsterdam 831 220 

 Norway Oslo 918 166 

 Spain Barcelona 2 780 161 

 Sweden Stockholm 1 726 232 

 Switzerland Berne 296 257 

 Switzerland Geneva 399 199 

 Switzerland Zurich 786 266 

 United Kingdom Glasgow 2 177 127 

 United Kingdom Manchester 2 578 120 

 United Kingdom Newcastle 1 131 162 
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By Innbyggere (1000) prognose 
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