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Forord 
 
I notatet dokumenteres trafikkberegningene og grunnlaget for de samfunnsøkonomiske 
analysene, som danner grunnlaget for konklusjoner og anbefalinger i en utredning av 
køprising i Bergensområdet.  
 
Den konkrete bakgrunnen for utredningen av køprising er følgende vedtak på hhv. lokalt 
og regionalt nivå:  

”Bergen kommune vil utrede køprising basert på blant annet erfaringer fra Stockholm, London og 
andre europeiske byer, og sammenligne byene mht bosettingsmønster, arbeidsmarked, sosial 
infrastruktur og kollektivtilbud.” (Bystyret i Bergen, sak 71-08 Nasjonal transportplan, 
forslag fra transportetatene Høringsuttalelse) 

 

”I samsvar med klimaforliket i på Stortinget og med tilvisning til belønningsordninga for betre 
kollektivtransport og mindre bilbruk, går fylkestinget inn for å utgreie køprising som eit virkemiddel 
for å dempe den framtidige trafikkveksten i Bergensområdet.” (Fylkestinget i Hordaland, sak 
31/08 – Høringsuttalelse til NTP) 

 
Resultater og anbefalinger kan leses i hovedrapporten Køprising i Bergensområdet? 
Hovedresultater, konklusjoner og anbefalinger.  
 
Oppdragsgiver for utredningen er Bergen kommune. Hordaland fylkeskommune har vært 
med på å finansiere utredningen, og har sammen med Bergen kommune og Statens 
vegvesen medvirket i en prosjektgruppe som har kommentert resultater underveis i 
prosessen.  
 
 
Oslo 12. januar 2010 
Norconsult og Urbanet Analyse 
 
 
 
Frode Voldmo   Bård Norheim   Tormod Wergeland Haug 
Norconsult   Urbanet Analyse  Urbanet Analyse 
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Innledning 
Det er utfordrende å utarbeide prognoser for effekten av å innføre køprising, eller andre 
helt nye typer tiltak i transportpolitikken. For eksisterende virkemidler, som f eks tilgang til 
parkeringsplasser, bensinpriser eller framkommelighet på vegnettet kan vi observere 
hvordan trafikantene reiser i dag og hvordan endringer i disse rammebetingelsene påvirker 
reisemønsteret. For helt nye tiltak har vi ikke noe empiri å bygge videre på, men må 
konsentrere oss om en best mulig prognose basert på ulike datakilder.  
 

1.      Vi har utviklet en reisematrise for Bergensområdet for 42 soner hvor vi har antall 
reiser med ulike transportmidler samt reisetider og kostnader mellom alle disse 
sonene. Disse dataene er hentet fra den regionale transportmodellen (RTM) og 
nivået på antall passeringer over bomsnittet er skalert mot tall fra bomselskapet. 

 
2.      Etterspørselseffekten av ulike avgiftsnivåer er basert på en priselastisitet på -0,35, 

basert på et snitt av ulike analyser. Når avgiften øker vil den relative prisen for 
bilistene varierer avhengig av om de reiser langt eller kort over bomsnittet.  

 
3.      Bilistene som slutter å reise kollektivt vil enten gå over til kollektivtransport, sykkel, 

endre reisetidspunkt eller destinasjon eller slutte å reise. Vi har anslått en fordeling 
av hvordan de ”tapte” bilreisene er fordelt, basert på svar i markedsundersøkelsen 
kombinert med erfaringstall fra Stockholmsforsøket.  
 

4.      Den samfunnsøkonomiske gevinsten er basert på trafikantenes verdsetting av 
kortere reisetid, miljøgevinsten av redusert biltrafikk og samfunnsøkonomiske 
gevinster av økt inntekt. Tidskostnadene knyttet til kø og trafikantenes opplevelse 
av kø i dagens trafikkbilde er hentet fra ”Stated Preference”-analysen i markeds-
undersøkelsen.   

 
Forutsetningene i beregningene er heftet med usikkerhet, noe som alltid er tilfelle når en 
skal prognostisere effekter av tiltak som en har begrenset erfaring med. Vi har derfor 
foretatt følsomhetsvurderinger av de mest sentrale forutsetningene for å teste om 
konklusjonene er robuste. 
 
Analysene er foretatt i flere steg: 

1. I første steg ble det foretatt en analyse basert på køprising med ”2 ringer”, og 
innkreving i begge rushtidsretninger. I disse analysene ble det gjennomført sett på 
en rekke ulike nivåer på avgiften fra en snittpris på 2,5 kr til 17,5 kr per passering. 
De første analysene så på en innkreving i begge retninger, både i morgen og 
ettermiddagsrush. 

2. De neste analysene tok i tillegg hensyn til en ”tredje ring” som er planlagt i 
forbindelse med utbygging av Osveien, Sotrabrua og Nordhordalandspakken. Disse 
stasjonene skal ikke ha køprising, men det beregnet effekter av de nye stasjonene på 
trafikkavviklingen. I tillegg ble det foreslått 4 nye innkrevingspunkter for bedre å 
fange opp alle bilturer som reiser i rushtrafikken og skaper køproblemer. De 
supplerende analysene ser på en avgift på 2,5 kr, 5 kr, 7,5 kr og 10 kr. 

3. Den viktigste gevinsten i forbindelse med køprising er bedre framkommelighet for 
bilistene, i form av kortere og mer forutsigbar reisetid. Vi har foretatt en 
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markedsanalyse for å finne trafikantenes verdsetting av mindre forsinkelser i 
rushtida og testet i hvilken grad det er store variasjoner mellom trafikantgruppene.  

4. Når det gjelder de viktigste forutsetningene for analysen når det gjelder bilistenes 
prisfølsomhet, verdsetting av tid og framkommelighetsgevinster av redusert 
biltrafikk har vi supplert analysene med internasjonale erfaringstall. Vi foretatt en 
rimelighetsvurdering av våre beregninger basert på internasjonale erfaringstall når 
det gjelder priselastisiteter1 for bilkostnader, tidselastisiteter2 og relativ vektlegging 
av køtid sammenliknet med kjøretid uten kø (fri flyt).  

5. Tilslutt foretas det en følsomhetsvurdering av prognosene for samfunnsøkonomisk 
gevinst av køprising. Disse følsomhetsvurderingene tar utgangspunkt i en ”nedre 
grense” for de mest sentrale forutsetningene i analysene for å teste robutsheten i 
analysene. 

 
Dette dokumentet gir en oversikt over grunnlaget for transportanalysene som er foretatt 
som en del av køpris-utredningen for Bergensområdet. Formålet med dokumentet er å 
kunne gi dem som ønsker det mulighet til å etterprøve de forutsetninger og analyser som 
ligger til grunn for rapporten.  
 
 
 

                                                 
1 Priselastisiteten anslår hvor mange prosent biltrafikken endres per prosent økning i bilkostnadene. Hvis 
priselastisiteten er -0,3 vil 10 prosent økte kostnader redusere biltrafikken med ca 3 prosent. 
2 Tidselastisiteten anslår hvor mange prosent køtiden endres per prosent økning i bilkostnadene. Hvis 
tidselastisiteten er 2 vil 3 prosent redusert biltrafikk gi ca 6 prosent redusert køtid.  
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Metode for å anslå effekter i persontransportmarkedet 
 
For å kunne anslå hvilke effekter en eventuell innføring av køprising vil ha for 
persontransportmarkedet i Bergen, har vi etablert en beregningsmodell som fanger opp de 
mest sentrale markedsmekanismene. Med dette mener vi de viktigste faktorer og forhold 
som vil ha betydning når man skal gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av køprising 
som trafikkregulerende tiltak.  
 
Sammenlignet med de tradisjonelle modellverktøyene som vanligvis benyttes i forbindelse 
med Nasjonal transportplan og andre prosjektrelaterte transportutredninger, er denne 
beregningsmodellen betydelig enklere i sin oppbygning. Modellen er etablert som en 
regnearkmodell i Excel. Det benyttes såkalte elastisiteter som utgangspunkt for å beregne 
omfang med hensyn til atferdsendring hos trafikantene, det vil si forutsetninger om 
befolkningens følsomhet for endringer i reisetid og -kostnad. 
 
Følsomhet for endringer i generaliserte reisekostnader er blant annet basert på empiriske 
data fra London og Stockholm, samt ulike norske studier om trafikantenes prisfølsomhet. I 
tillegg har vi benyttet den regionale persontransportmodellen RTM for Region vest som 
kilde for å beskrive hastighetsfunksjoner, kjøretider og distanser i vegnett. Datagrunnlaget 
fra RTM er kvalitetssikret gjennom en sammenligning mot kjøretidsmålinger fra Statens 
vegvesen. 
 
Modellanalysen er gjennomført med utgangspunkt i trafikk som foregår på kryss og tvers i 
analyseområdet for Bergen. Dette området samsvarer med det analyseområdet som er 
definert i markedsundersøkelsen blant befolkningen i Bergen.  
 
Analyseområdet er delt inn i 42 soner, og modellen er etablert på en slik måte at disse 
transportsonene utgjør ulike geografiske delmarkeder. På denne måten tas det hensyn til 
variasjoner i trafikkmønster og trengselseffekter som finnes på de ulike deler av vegnettet. 
 
Beskrivelse av reiseetterspørsel, bilturer og fordeling av trafikken mellom de ulike 
transportsonene er basert på den siste reisevaneundersøkelsen for Bergen (RVU 2008). 
Tallene som beskriver antall reiser og trafikkvolum er blåst opp til et nivå som tilsvarer 
reiseaktivitet for den totale befolkningen i analyseområdet. Trafikantenes verdsetting av 
reisetid, og betalingsvilje for å unngå forsinkelser, er basert på en ”Stated Preference”-del i 
markedsundersøkelsen som ble gjennomført som en del av utredningen i juni 2009. 
Resultatene fra markedsundersøkelsen ligger også til grunn for beregningene når det gjelder 
omfordeling av biltrafikken og endringer i valg av transportmiddel. 
 
Ved å anta ulike avgiftsnivåer for indre og ytre bomring, har vi ved hjelp av modellen 
beregnet virkningene i persontransportmarkedet når det gjelder redusert biltrafikk, kortere 
kjøretider og samlet nytte for trafikantene. Beregningsresultatene er kalibrert mot statistikk 
over antall passeringer ved dagens bompengeordning. 
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Sentrale beregningsforutsetninger 

Innkrevingsretning 

En effektiv køavgift i Bergensområdet forutsetter at den kreves inn på de strekningene 
hvor det er mest kø, og på tidspunkter der køproblemene er størst. 
 
Analysene viser at dagens innkrevingspunkter ikke inkluderer alle strekninger med kø. Det 
kan derfor være hensiktsmessig med noen flere innkrevingspunkter. I utredningen er det 
foreslått fire nye innkrevingspunkter, dvs åtte nye stasjoner. I motsetning til de fleste andre 
norske byer gir ikke kartleggingen av reisemønsteret i Bergen et entydig bilde av 
rushtidsretningen. Hvis vi summerer reisestrømmene over dagens bomstasjoner (indre 
ring), er det ikke så store forskjeller mellom trafikkstrømmene inn mot sentrum og ut fra 
sentrum (figur 1). 
 
Vi har sett på tellinger over bomsnittene fra 2007. Disse tallene viser at i løpet av halvtimen 
med størst trafikk (kl 8.00-8.30) er det ca 18 prosent flere biler inn mot sentrum, enn ut fra 
sentrum. Det er imidlertid bare 3 prosent flere biler inn mot sentrum enn ut fra sentrum 
når vi ser hele morgenrushperioden under ett. I ettermiddagsrushet er det 19 prosent flere i 
maksperioden (16.00-16.30), mens det er 9 prosent flere biler totalt. Det er ca 16 prosent 
som passerer bomstasjonene i hver rushtidsretning, dvs inn i morgenrushet og ut av 
sentrum i ettermiddagsrushet. Totalt passerer 31 prosent av bilistene i rushperioden når vi 
ser på reiser i begge retninger.  
 

 
Figur 1: Passeringer over bomsnittene; beregnet antall passeringer per time 

 
Hvis en utelukkende ser på trafikkstrømmer i hele rushperioden kan tallene tyde på at 
innkrevingen burde være i begge retninger, eller tilpasset trafikkstrømmene for hver enkelt 
bomstasjon. Vi har vurdert det slik at de trafikantene som vil ha størst nytte av en køavgift 
er de som reiser i maks-halvtimen på morgenen og ettermiddagen, og at en køavgift derfor 
bør være i rushtidsretningen som berører flest av disse bilistene. Men dette bildet kan endre 
seg etter hvert som befolkningen, og trafikken, i Bergen øker. Et alternativt scenario kan 
derfor være å kreve inn avgift i begge retninger både om morgenen og ettermiddagen.  
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I analysene har vi tatt utgangspunkt i tre scenarioer: 

• Innenfor dagens bompengeordning kreves det inn avgift i samme retning som i 

dag, men bare i morgenrushet (7.00-9.00) 

• Etter at dagens bompengeordning er avsluttet, kreves det inn avgift i begge 

rushtidsretninger (7.00-9.00 inn mot sentrum, og 15.00-17.00 ut fra sentrum) 

• Med økt befolkningsvekst, kan det kreves inn avgift i begge retninger og i begge 

perioder (7.00-9.00 og 15.00-17.00) 

 

Bilistenes følsomhet for endringer av reisekostnader 

 
Ved å innføre et gitt avgiftsnivå i rushtidsperioden vil antall bilreiser over bomsnittet bli 
redusert. De fleste vil ta kostnaden ved å passere bomringen, og fortsette å benytte bilen 
som før. Noen vil imidlertid velge å reise kollektivt og noen vil gå eller sykle i stedet for å 
kjøre bil. Andre vil fortsatt velge å reise med bil, men i stedet gjennomføre reisen på et 
tidspunkt utenfor rushtidsperioden, slik at de slipper å betale køavgift. Bilistenes 
valgfølsomhet for denne type endringer i reisekostnad kan beskrives ved hjelp av 
priselastisiteter. 
 
Det er foretatt en rekke analyser av priselastisiteten for bensin, både når det gjelder forbruk 
og kjørelengde. Denne prisfølsomheten ligger normalt i størrelsesorden -0,3 til -0,4 
(Eliasson 2008), men den varierer både med tidsperspektivet som benyttes (kort eller lang 
sikt) og hvilket reiseformål som analyseres. Statistisk Sentralbyrå (SSB) benytter en 
priselastisitet på -0,39 i sine etterspørselsmodeller på nasjonalt nivå (Bye m fl 2008). I 
analysene av trengselsskatten i Stockholm ble priselastisiteten beregnet til -0,36 for bilistene 
som må betale en avgift, og -0,27 for alle bilister samlet (Eliasson 2008).  
 
En sammenstilling av en rekke internasjonale studier antyder at bensinpriselastisiteten 
ligger innenfor intervallet -0,05 til -0,55, med et snitt rundt -0,3 (Johansson og Schipper 
1997, referert i Litman 2008). I våre modellberegninger har vi antatt en priselastisitet på -
0,35. Vi har imidlertid foretatt en følsomhetsvurdering med en lavere prisfølsomhet, på – 
0,25.  
 
Det forutsettes at denne verdien representerer gjennomsnittlig prisfølsomhet blant 
bilistene, og fanger opp de nevnte valgsannsynlighetene. Generelt kan man i stedet for 
priselastisitet, i stedet anta en elastisitet som representerer følsomheten for endringer i 
generalisert kostnad (summen av reisekostnader og tidskostnader). I våre beregninger gjør 
vi imidlertid en forenklet antagelse om at reisetiden varierer tilnærmet lineært med 
reiseavstand, og benytter distansen mulitiplisert med en fast distansavhengig kostnad (1,40 
kr/km) som uttrykk for variabel bilkostnad. I prisen inkluderer vi også dagens 
bompengeavgift, med påslag for de som passerer indre og/eller ytre bomring i 
rushtidsperioden (begge retninger). 
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Trafikkvolum (antall kjøretøyer i rushtidsperioden) beregnes som: 
 

 
 
hvor P0 er reisekostnaden (pris) før innføring av køavgift, inklusive eksisterende bomavgift, 
mens P1 er reisekostnaden etter innføring av køavgift (pi for indre bomring og py for ytre 
bomring). 
 
P1 = P0 + pi + py 
 
N0 er antall kjøretøyer i rushtidsperioden før innføring av køavgift, og ε er priselastisiteten. 
 

Distanse og kjøretider 

 
Utkjørt distanse og kjøretider er beregnet ved å generere data fra scenario 2006 i den 
regionale transportmodellen RTM-vest på grunnkretsnivå. Datagrunnlaget er aggregert opp 
til storsonenivå, slik at vi får gjennomsnittlige utkjørt distanse og kjøretider mellom 
storsoner i analyseområdet. Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til data som er 
produsert av denne type nettverksmodeller, og vi har derfor sammenlignet kjøretidene fra 
RTM mot kjøretidsmålinger fra Statens vegvesen fra 2007. 

 
Figur 2: Køfaktor i rushtidsperiodene (registrert kjøretid dividert på teoretisk kjøretid) på strekninger endepunkt-endepunkt, 
fordelt på starttidspunkt på døgnet. Kjøretidsmålinger Statens vegvesen 2007. 
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Figur 3: Gjennomsnittlige kjøretider fra kjøretidsmålingene i begge retninger, teoretisk kjøretid, og RTM-modellberegnet kjøretid 
per retning. Kjøretid i minutter for 9 kjøreruter. 

 
Gjennomsnittlig køfaktor på 1,7 er beregnet ut fra kjøretidsmålingenes endepunkter, det vil 
si målt kjøretid dividert på teoretisk kjøretid. Dette vil i prinsippet innebære at man i 
rushtidsperioden vil få en kjøretid som i gjennomsnitt er 70 prosent høyere enn kjøretiden 
ved ”fri flyt”. Standardavviket for disse kjøretidsmålingene er +/- 0,53. Dette representerer 
usikkerhetsintervallet for kjøretiden på disse strekningene og den ”buffer” som bilistene må 
legge inn for å være sikre på å rekke en bestemt avtale, eller henting av barn i barnehage 
mv. Samtidig er det 14 prosent av målingene som er over dette standardavviket, og de 
største forsinkelsene lå på hele 4 ganger normal kjøretid.  
 
Sammenlignet med kjøretidene som er beregnet i den regionale persontranspormodellen 
RTM-vest, på de samme endepunktene, ligger de gjennomsnittlige kjøretidsmålingene 
”omtrent på samme nivå” (figur 3). Rute 6 utmerker seg ved at den modellberegnede 
kjøretiden ligger en del høyere enn hva kjøretidsmålingene viser i gjennomsnitt. Den 
aktuelle ruten går fra Sartor senter på Straume, via Sotrabrua, Storavatn, Sotraveien og 
Nygårdstangen til Grieghallen lyskryss. Avviket er imidlertid ikke større enn at kjøretidene 
som er beregnet med RTM, også for Rute 6, ligger innenfor variasjonsområdet i 
kjøretidsmålingene. 
 

Trafikkvolum påvirker kjøretiden 

 
Sammenhengen mellom antall biler og forventet kjøretid kan beskrives ved hjelp av 
hastighetsfunksjoner, slik det gjøres i nettverksmodeller av type RTM-vest (Regional 
modell for Region vest). Kurvene som beskriver hastighetsfunksjoner i RTM er rettlinjet 
med to ”knekkpunkter”. Hastighetens følsomhet for relativ endring i trafikkvolum vil være 
avhengig blant annet av vegtype, kapasitetsgrenser, trafikkvolum i utgangspunktet og 
størrelsen på en eventuell endring i trafikkvolum. Ved en reise innenfor analyseområdet vil 
man langs kjøreruten typisk kunne benytte seg av vegstrekninger som beskrives ved bruk 
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av en rekke alternative hastighetsfunksjoner. Den sammensatte gjennomsnittshastigheten 
vil således kunne bli ganske annerledes enn hastighetene man beregner ved å benytte hver 
av de typiske funksjonene som knyttes til bestemte vegtyper. 
 

 
Figur 4: Eksempel på volumhastighetsfunksjon fra RTM. 

 
Kjøretidens følsomhet for endringer i trafikkvolum kan på en forenklet måte beskrives som 
volum-/kjøretidselastisiteter, på tilsvarende måte som man gjerne beskriver trafikantenes 
følsomhet for prisendringer gjennom priselastisiteter. Med utgangspunkt i RTMs 
hastighetskurver, har vi beregnet volum/kjøretids-elastisiteter ved antagelse om 10 prosent 
reduksjon i trafikkvolum. 
 
En forenklet tolkning av volum/kjøretids-elastisiteten er at verdien forteller hvor mange 
prosent forsinkelsen (tidstillegg på grunn av kø) endres dersom trafikkvolumet endres med 
1 prosent. Hastighetskurvene fra RTM indikerer at elastisiteten sannsynligvis ligger 
innenfor et intervall mellom ca. 2 og 6, i en situasjon med store trengselseffekter på 
vegnettet. Dersom vi antar et lavere volum i utgangspunktet, blir imidlertid følsomheten 
for volumendringer noe lavere. 
 
Vi har sammenlignet elastisitetene, hentet fra RTM-funksjonene, med elastisiteter basert på 
erfaringstall fra Stockholm. Vi har valgt å gjøre en forsiktig antagelse ved å ta utgangspunkt 
i erfaringstallene fra Stockholm, det vil si at vi benytter en elastisitet på 2,5 i våre 
beregninger for samlet nytte for trafikantene. 
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Figur 5: Volum/hastighets-elastisiteter høyere enn kapasitetsgrensen, beregnet med utgangspunkt i hastighetsfunksjoner fra 
RTM, samt elastisitet basert på erfaringstall fra Stockholm. 
 
Elastisitetene representerer endringer både ved volum nær kapasitetsgrensen (midtre del av 
kurven i figur 4), og ved volum ovenfor kapasitetsgrensen (høyre del av kurven). 
 
Elastisiteten ε kan beregnes som: 
 

 
 
hvor N0 er trafikkvolum i utgangspunktet, N1 er trafikkvolum etter endring i antall 
kjøretøyer, t0 er forsinkelse i kjøretiden før volumendringen og t1 er forsinkelse i kjøretiden 
etter volumendring. 
 
Gitt en antagelse om elastisitetsverdien, kan således forsinkelse i kjøretiden etter en 
volumendring fra N0 til N1 beregnes som: 
 

 
 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Bymotorveg Urban friflyt=80

Innfartsåre sentrum Urban friflyt=65

Innfartsåre sentrum Urban friflyt=50

Hovedgate Urban friflyt=45

Bygate Urban friflyt=35

Sentrumsgate Urban friflyt=25

Innfartsåre sentrum Sub Urban friflyt=67

Utbyggingsområde Sub Urban friflyt=61

Boligområde Sub Urban friflyt=57

Motorveg Rural friflyt=90

Motorveg Rural friflyt=79

Fjernveg Rural friflyt=70

Samleveg Rural friflyt=63

Adkomstveg Rural friflyt=50

Gjennomsni tt RTM-kurver ved 10% trafikkreduksjon

Stockholm

 



















=

0

1

0

1

ln

ln

N

N

t

t

ε

 ε









⋅=

0

1

01
N

N
tt



 
Køprising i Bergensområdet? Dokumentasjon av trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske analyser 

 

Urbanet Analyse notat 24/2009 

 
15

Beregnede virkninger av køprising i Bergen 

 
Innføring av køprising vil påføre bilistene en ekstra kostnad, som her beskrives i form av 
en negativ nytte. Gitt våre antagelser om verdien av spart reisetid, trafikantenes 
prisfølsomhet og forutsetninger om hvordan endringer i trafikkvolum påvirker kjøretiden, 
vil imidlertid den positive nytten ved bedre framkommelighet og kortere kjøretider veie 
opp for kostnaden ved å innføre trengselsavgiften. 
 
Trafikantnytten, eller konsumentoverskuddet for trafikantene, beregnes som: 
 

 
 
for analyseområdets alle startpunkter i og målpunkter j 
 
N0 er trafikkvolum før innføring av køavgift, N1 er trafikkvolum etter innføring av 
køavgift, T0 er kjøretiden før, T1 er kjøretiden etter, P0 er bompengekostnad før og P1 er 
bompengekostnad etter innføring av køavgift, på sone-sone reiserelasjon ij. VoT er verdien 
av spart reisetid. 
 
Fra modellberegningene har vi sett på hvordan den samfunnsøkonomiske nytten ved 
køprising varierer, avhengig av avgiften per passering i rushtidsperioden. Beregningene 
viser at samfunnsøkonomisk ”optimalt” avgiftsnivå i dagens situasjon bør ligge et sted 
mellom kr. 5,00 og 7,50 per passering. Imidlertid vil en underliggende forventet vekst i 
biltrafikken forårsake større trengselseffekter enn hva som er tilfelle i dag. Optimalt 
avgiftsnivå vil derfor om noen år ligge høyere enn dagens optimale nivå. Ved å legge til 
grunn tidsbesparelser som er beregnet ved hjelp av gjennomsnittlige elastisiteter fra 
hastighetsfunksjonene i RTM, det vil si forutsatt en situasjon med større trengselseffekter, 
blir optimalt nivå et sted mellom kr. 7,50 og 12,50 pr passering. Den totale nytten av 
køprising blir da også større. 
 
 

 ( )∑ −+−⋅⋅+⋅−=
ij

PPTTVoTNNNytte 010101 )()(5,0
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Figur 6: Relativ endring biltrafikk og kollektivreiser, ved alternative avgiftsnivåer i rushtidsperioden (kroner per passering). 
Effekten med dagens bomstasjoner og uten en ”tredje ring” Prosent endring i forhold til dagens trafikk 
 

Det er foretatt en rekke alternative analyser basert på en situasjon uten den ”tredje ringen”, 
dvs de nye bomstasjonene som vurderes i forbindelse med utbygging av Osvegen, 
Sotrabrua og Nordhordlandspakken. Resultatet fra disse analysene er presentert i vedlegg 3. 
 

Effekter av ytterligere bomsnitt 

 
Det planlegges for mulige nye bomstasjoner i forbindelse med Osvegen, Sotrabrua og 
Nordhordlandspakken. Dette vil påvirke effekten av køprising. Vi forutsetter 30 kroner per 
passering i begge retninger på de nevnte bomsnittene, og antar at køprising i 
rushtidsperioden skal komme i tillegg på dagens bomsnitt. Den relative prisøkningen ved 
køprising blir i denne situasjonen mindre på de reiserelasjonene hvor biltrafikken belastes 
med både bompenger og køprisavgifter. Den isolerte effekten av køprising blir også lavere 
når de totale reisekostnadene er høyere i utgangspunktet. Således vil de planlagte 
bompengetiltakene bidra til å redusere effekten, eller nytten av, selve køprisingen. 
Eventuelle direkte effekter fra disse mulige nye bomstasjonene er ikke med i beregningen, 
kun innvirkningen på køprisingen som sådan. 
 
Gitt at det introduseres ytterligere innkrevingspunkter for køprising, med samme 
avgiftsnivå som forutsatt på de opprinnelige bomsnittene, vil trafikantnytten ved køprising 
øke. Beregningene baseres på en forutsetning om at priselastisiteten og 
fremkommelighetseffekten av endret trafikkvolum er den samme på de nye 
innkrevingspunktene som for trafikken som passerer de opprinnelige bomsnittene. 
 
Beregningene tar utgangspunkt i eksemplet hvor vi antar en volum-/kjøretidselastisitet lik 
2,5, og et avgiftsnivå tilsvarende kr. 7,50 per passering. I utgangspunktet ville dette føre til 
13 prosent reduksjon i antall bilreiser over bomsnittene i rushtiden. Med de nye 
innkrevingspunktene inkludert i tillegg, vil biltrafikken i stedet reduseres med 16 prosent 
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når køprising innføres. Trafikantnytten ved køprising blir samtidig to prosent høyere enn 
hva den ville bli uten de ekstra innkrevingspunktene. 
 

 
Figur 7: Relativ endring i biltrafikk og kollektivreiser, med og uten ”tredje ring” og nye køprisbomsnitt (køavgift kr. 7,50 per 
passering). 
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Økonomiske konsekvenser av køprising 
Målsettingen med å innføre køprising er primært å redusere trengselen og 
framkommelighetsproblemene i Bergen. Effekten av køprising avhenger av om 
trafikantene har et alternativ, enten ved overgang til kollektivtransport og sykkel, eller ved å 
endre reisetidspunkt.  
 
Vi har tatt utgangspunkt i svarene fra markedsundersøkelsen for å få et anslag på hvor 
mange som kan bytte transportmiddel eller reisetidspunkt (figur 8). Vi anslår at ca 
halvparten av bilistene som slutter å reise i rushtiden vil gå over til kollektivtransport, mens 
ca 1 av 3 vil endre reisetidspunkt eller reisemål. Resten vil enten gå, sykle, eller sitte på med 
andre.  Denne fordelingen samsvarer relativt godt med erfaringene fra Stockholm, hvor 
snaut halvparten av dem som sluttet å kjøre bil gikk over til kollektivtransport.  
 
Anslaget for hvordan de tapte bilreisene fordeler seg er basert på en forutsetning om 
hvordan trafikantene vil velge i dag, med dagens kollektivtilbud, og dagens satser i 
bomringen. Med et mer konkurransedyktig kollektivtilbud, eller lavere satser i bomringen 
utenfor rushtiden, kan fordelingen bli en annen.  
 

 
Figur 8: Forutsatt fordeling av tapte bilreiser. Forventet fordeling av nye transportmidler eller reisemål og tidspunkt for de 
bilistene som slutter å kjøre i rushet. Beregninger basert på markedsundersøkelsen i Bergensområdet 2009. 

Køprising i kombinasjon med økt kollektivsatsing 

Hvordan inntektene fra køprising benyttes vil i stor grad påvirke effekten av en slik avgift. 
For eksempel har ca halvparten av bilistene som oppgir kollektivtransport som alternativ et 
lite konkurransedyktig kollektivtilbud3.  En mest mulig effektiv køprising i Bergen vil 
avhenge av at det bygges opp et konkurransedyktig kollektivtilbud, som et alternativ til å 
bruke bil i rushtiden.  
 
I våre analyser har vi derfor sett på effektene av køprising ut fra hvordan inntektene 
brukes. I markedsundersøkelsen er trafikantene og bedriftene stilt spørsmål om hvilke 
transporttiltak de ønsker å prioritere med inntektene fra en eventuell køavgift (se UA notat 
21/2009 og 22/2009). Svarene viser at både virksomhetene og befolkningen ønsker en økt 
satsing på kollektivtransport. I tillegg vil næringslivet ha en større satsing på 
framkommelighetstiltak på vegnettet, mens befolkningen vil ha en større satsing på gang-

                                                 
3 Dvs et tilbud hvor det tar mer enn dobbelt så lang tid å reise kollektivt sammenlignet med bil.  
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/sykkel og miljøtiltak. Vi har derfor laget et scenario hvor inntektene fra køprisingen går til 
å styrke kollektivtilbudet.    

Inntekter fra køprising 

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor høye køpris-inntektene vil være. Det har både 
sammenheng med hvor mange bilister som slutter å reise i rushet, og hvilke rabatter som 
evt. vil følge en slik avgift. I våre analyser har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig 
avgift inklusiv rabattordninger, dvs. med timesrabatt og tak på antall passeringer. Ca 30 
prosent av bilistene passerer gratis gjennom bomringen pga disse fritakene, hvorav ca 25 
prosent skyldes timesregelen (tabell 1).   
 
Tabell 1: Andel av passeringene i bomringene som kjører gratis pga timesregelen eller passeringstak Kilde: Statens 
vegvesen/bomselskapet 2009. 
 Passerings- Times- Betalande 

 tak regel abonnentar 

Sandviken 4.9 7.2 87.9 

Kalfaret 7.3 19.0 73.7 

Florida 5.2 18.4 76.4 

Nye Nygårdsbru 5.1 21.2 73.7 

Gyldenpris 6.4 26.8 66.8 

Fyllingsdalen 4.6 10.2 85.2 

Gravdal 3.8 11.1 85.1 

Straume 3.7 20.6 75.7 

Storetveitvegen 2.7 24.8 72.5 

Fjøsangerveien 2.1 49.3 48.6 

Michael Krohnsgate 2.6 54.5 42.9 

Damsgårdveien 3.9 52.2 43.9 

Natlandsveien 2.4 20.2 77.4 

Sum alle stasjonar 4.1 24.1 71.8 

 
 
Vi har beregnet nettoinntekter fra køprising i Bergen med hhv 2,5 kr, 5 kr og 7,5 kr per 
passering inn mot sentrum i rushtiden, og ut fra sentrum i ettermiddagsrushet. Disse 
avgiftene er inkludert gratispasseringer. Det betyr at en gjennomsnittspris per passering per 
tur vil være f eks 7,5 kr/72 prosent=10,4 kr. I modellberegningene benytter vi en 
gjennomsnittspris per passering over hvert bomsnitt.  
 
I analysene har vi foretatt en modellberegning av antall passeringer over bomsnittene og 
hvor store inntekter dette genererer med dagens avgifter. Disse beregningene 
sammenlignes med faktisk antall passeringer for å skalere opp til riktig nivå på inntekter og 
antall bilister som vil bli berørt av en køprising.  
 
Vi har beregnet brutto- og nettoinntekter fra køprising i Bergen. På kort sikt er det 
inntekter fra 7,5 kr i snitt per passeringer innover mot sentrum i morgenrushet (07.00-
09.00) og dagens bomstasjoner. På lang sikt er vårt forslag at det også kreves inn avgift ut 
av sentrum i ettermiddagsrushet og for 8 ekstra bomstasjoner ved fire nye 
innkrevingspunkter. I våre analyser gir disse to alternativene hhv 60 og 151 mill kr i 
bruttoinntekter. Samtidig vil det langsiktige alternativet kreve en ombygging av 
bomstasjonene, noe som øker kostnadene ved innkrevingen med 44 mill kr årlig. I tillegg 
vil antall passeringer over bomsnittet reduseres slik at bomselskapet taper inntekter, og det 
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må settes inn ekstra busskapasitet for å møte den økte etterspørselen ved overgang til 
kollektivtransport. Nettoinntektene blir dermed ca 50 og 85 mill kr per år (tabell 2).  
 
Tabell 2: Beregnede inntekter fra køprising – kort og lang sikt. Kort sikt er 7,5 kr i snitt per passering innover i rushet om 
morgenen og lang sikt er i tillegg 7,5 kr utover i ettermiddagsrushet (Mill kr per år). 
Nettoinntekter fra køprising Kort sikt Lang sikt 

Køavgift 60 151 

Økte kostnader bomselskap 0 -44 

Reduserte bominntekter -8 -16 

Økte kostnader kollektivtrafikk -3 -6 

Nettoinntekter fra køprising 49 85 

Inntektsnøytral køprising 

En inntektsnøytral køprising vil innebære at alle de økte inntektene blir benyttet til å 
redusere bomsatsene utenfor rushtiden. Dette vil i prinsippet være en avgift som ligner mer 
på det som er innført i Stockholm, hvor det er gratis på kveldene og i helgene. I følge våre 
beregninger vil en slik strategi innebære at bomsatsene utenfor rushtiden kan reduseres 
med 17 prosent fra dagens gjennomsnittspris på kort sikt, og 30 prosent på lang sikt (tabell 
3). En slik strategi vil innebære at bilistene ikke vil betale mer i bompenger enn i dag, men 
at de som kjører mest i rushtiden vil få en høyere avgift.  
 
Tabell 3: Beregnet reduksjon i prisene utenfor rush hvis hele inntekten fra køprising går til å redusere avgiften resten av døgnet. 

Mill per år 

Antall reiser (mill per år) 

Totalt 50.6 

I rush 11.4 

rest utenfor rush 39.2 

Netto inntekter (mill kr per år) 

Kort sikt 49 

lang sikt 86 

Redusert takst utenfor rush 

Kort sikt 17 % 

lang sikt 30 % 

 
Rabatten utenfor rushtiden kunne alternativt gått til å finansiere gratis passeringer på 
kveldstid og i helgene i stedet for lavere sats for alle utenfor rushtiden. Vi har imidlertid 
ikke sett på ulike kombinasjoner av slike takstreduksjoner utenfor rush. 
 

Økt kollektivsatsing 

Hvis de økte inntektene fra køprising brukes til å redusere bomsatsene utenfor rushtiden vil 
det ikke være midler til å forbedre kollektivtilbudet, ut over den allerede planlagte 
utviklingeni forbindelse med åpningen av bybanen.  
 
En alternativ strategi vil være å benytte nettoinntektene fra køprising til å forbedre 
kollektivtilbudet slik at det blir et mer konkurransedyktig alternativ til bil. Vi har analysert 
hvilken ekstra gevinst en kan oppnå hvis de økte inntektene går til å forbedre 
konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport.  
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Analysene er basert på en strategisk planleggingsmodell for kollektivtransport i byområer 
(FINMOD), som kan beregne hva som er den samfunnsøkonomisk mest effektive bruken 
av disse tilskuddene. Datagrunnlaget er fra 2007 og omfatter kollektivtransporten for Tide 
buss i Bergen og omland.  
 

Strategisk planleggingsmodell 

Innenfor POT-prosjektet ”Alternativ finansiering av transport i by” er det utviklet en 
strategisk modell for å kunne analysere konsekvensene av ulike tiltak og rammebetingelser 
for kollektivtransporten i de seks byene i Norge (Norheim 2005). I begrepet ”strategisk 
modell” ligger det at vi vil analysere konsekvensene på overordnet aggregert nivå, samtidig 
som modellen synliggjør konsekvensene av ulike politisk fastsatte rammebetingelser eller 
tiltak. Slike rammebetingelser kan f.eks. være økt offentlig tilskudd, hvilke frihetsgrader 
operatørene har til å bestemme rutetilbud og takster eller rammebetingelser i form av 
fremkommelighetstiltak, arealplanlegging mv. Analysene kan gi svar på konsekvensene for 
et byområde som helhet, mens nettverksmodeller mv kan gi mer detaljert informasjon 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 TØI 
utviklet en slik modell (Larsen 1993).  
 
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 (Johansen og Norheim 1998, Carlquist mfl. 1999, 
Johansen 2000, Bekken mf l 2003). 
 

I vår utredning har vi benyttet en relativt enkel etterspørselsfunksjon i denne modellen 
(Larsen 2004): 

øvrigmotrushrushieAD
i

iiii Xq

ii ,,
)( == +−

βαλ
  

Ai, λi, αi og βi er parametere som kalibreres i null-situasjonen  
qi er takstene i periode i. 
Xi er ruteproduksjon per time i periode i. 
Denne modellen gir elastisitet mhp pris gitt ved: 

øvrigmotrushrushiqiii ,,=−= λε    

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

elastisiteten i et område kan vi dermed kalibrere λi 
Elastisiteten mhp ruteproduksjonen er gitt ved : 

øvrigmotrushrushiX i

iiiii ,,=−=
β

βαλσ   

Hvor αβXβ kan tolkes som generalisert reisetid, og βi som elastisiteten mhp. generalisert 
tid.  
 
I alle modellene som er benyttet over er det tatt utgangspunkt i dagens markedssituasjon 
når det gjelder eksterne rammebetingelser. Det betyr konkret at vi har foretatt 
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optimaliseringer, gitt dagens tilskuddsnivå, framkommelighet, arealsituasjon, pris på 
bilkjøring mv.  
 
Vi har foretatt analyser med utgangspunkt i at 92 mill kr benyttes til å øke tilskuddene til 
kollektivtransporten i Bergen. Dette kan gi en betydelig forbedring i kollektivtilbudet i 
Bergensområdet og mellom 11 og 17 prosent flere passasjerer (tabell 4). Økningen er størst 
for det tilbudet hvor Tide har mulighet til å endre vognstørrelsen og effektivisere tilbudet. 
De ulike alternative kollektivsatsingene kan gi inntil 70 prosent flere avganger eller 20 
prosent lavere takster.  
 
Tabell 4: Alternative forbedringer av kollektivtilbudet i Bergen med 92 mill kr i økte tilskudd. 
 Størrelse på bussene 

 Fast 60 plasser per 

buss 

Variabel 

vognstørrelse 

Fast basistilbud  

Variabel ekstrainnsats 

Takster rush -20 % 21 % 28 % 

Takster øvrig -20 % 12 % -29 % 

Økt frekvens basis 15 % 73 % 22 % 

Økt frekvens rush 6 % 70 % 66 % 

Vognstørrelse - -35 % -51 % 

Antall reiser 11 % 17 % 15 % 

 

Trafikantenes verdsettinger 
Hovedgrunnen til å innføre køprising er å forbedre framkommeligheten for næringslivet og 
privatbiler i rushtrafikken. Det er derfor viktig å få beregnet den samfunnsøkonomiske 
gevinsten av at køene reduseres. En viktig del av en samfunnsøkonomisk beregning er 
trafikantenes betalingsvilje for å redusere køene i rushtiden. Dette er ikke trafikantenes 
tidskostnader ved ”fri flyt”, men den ekstra kostnaden ved at det er kø, enten ved: 

1. Ulempen ved å bli ekstra forsinket til en bestemt avtale, når det er uforutsett store 
forsinkelser.  

2. Ulempen ved å måtte legge inn en ”buffertid” pga de daglige variasjonene i 
reisetiden pga kø 

3. Stresset ved å kjøre i kø sammenlignet med en situasjon med fri flyt og god 
kapasitet på vegene. 

 
Innenfor dette prosjektet har vi foretatt en analyse av det første elementet, dvs. kostnadene 
ved å bli forsinket. I denne analysen har vi benyttet svarene i SP-delen av 
markedsundersøkelsen som ble gjennomført som en del av køpris-utredningen.   
 

Om samvalganalysen (SP-undersøkelse) 

I markedsundersøkelsen er det stilt spørsmål ved hjelp av en metodikk som betegnes som 
samvalganalyser/SP-undersøkelser ("Stated Choice"). Hovedhensikten med å bruke denne 
metodikken i forbindelse med utredningen om køprising er å få et kvantifiserbart mål på 
trafikantenes ulempe ved å oppleve forsinkelser, og deres verdsettinger av å unngå kø. 
 
Metoden baserer seg på hypotetiske valg mellom ulike reiser. For å gjøre situasjonen mest 
mulig realistisk for de som skal svare, tar metoden utgangspunkt i en konkret reise 
respondenten har foretatt. Deretter beskrives ulike "tilbudspakker" som den intervjuede 
skal velge mellom. Den som intervjues foretar flere valg mellom ulike pakker.  Valget 
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mellom disse ulike pakkene danner grunnlaget for analysene hvor vi beregner hvor mye f 
eks pris, reisetid, tilbringertid, forsinkelser mv. betyr for valg av transportmiddel. 
 
For å gjøre valgene mest mulig realistiske, får respondenten spørsmål knyttet til en konkret 
reise de har beskrevet tidligere i spørreskjemaet. Siden undersøkelsen er internettbasert er 
det enkelt å ”skreddersy” undersøkelsen til hver enkelt respondent etter de svarene de selv 
oppgir i starten på undersøkelsen. 
 

Samvalgsekvensene 

Respondentene ble presentert for to ulike samvalg med fire til seks valgsekvenser i hvert 
samvalg.  Det var kun de som hadde reist kollektivt eller med bil på siste reise som deltok i 
samvalgdelene av markedsundersøkelsen.  
 
Tabell 5: Oversikt over utvalget som har deltatt i de ulike samvalgsekvensene. 
Spillene Utvalg Antall 

valgsekvenser 

Bil/kollektivt Alle bilister eller kollektivtrafikanter 4 

Bil/bil  De som reiste med bil på reisen beskrevet i 

undersøkelsen  

6 

Kollektivt/kollektivt De som reiste kollektivt på reisen beskrevet i 

undersøkelsen 

6 

 

 

Valgsekvensene tar utgangspunkt i reisen respondenten beskrev i undersøkelsen: 
 

• Utgangspunktet for reisetider er den reisetiden de selv oppgir  

• Kollektivtakstene er tatt fra takstmatrisen i Hordaland, og er definert ut fra start- og 
målpunkt for reisen (soneinndelt).  

• Bilkostnader består av bensinkostnader + andre kilometeravhengige kostnader 
(beregnet ut fra kjøreavstand) og bompenger. Bompengesatsen til den enkelte er 
beregnet ut fra start- og målpunkt for reisen de foretok (gjennomsnittstakst).  

 
Valgene varierer som vist i tabell 6.  
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Tabell 6: Oversikt over valgsekvenser og de ulike faktorenes variasjonsområde. 
Koll-koll spillet: Variasjonsområde 

Normal reisetid 

Basis=oppgitt reisetid 

-30% Oppgitt reisetid +30%  

Prisen  

Basis=dagens kollektivtakst 

-20% Dagens pris +20%  

Frekvens,  

Basis: oppgitt frekvens 

50% lavere 

frekvens 

Oppgitt 

frekvens 

50% høyere 

frekvens 

 

Ekstra forsinkelse; minutter 2 min 5 min 10 min 15 min 

Antall forsinkelser Forsinket 1 av 

10 ganger 

Forsinket 2 av 

10 ganger 

Forsinket 3 av 

10 ganger 

 

 

Bil-Bil spillet: Variasjonsområde 

Reisetid  dør-dør  

Basis= oppgitt reisetid  

-30% Oppgitt reisetid +30%  

Prisen på bilreisen -20% Dagens pris +20%  

Ekstra forsinkelse; minutter 2 min 5 min 10 min 15 min 

Sannsynlighet for forsinkelse - 

bilreise 

1 av 10 reiser 2 av 10 reiser 3 av 10 reiser  

 

Bil-koll spillet Variasjonsområde 

Reisetid bil 

Basis= oppgitt reisetid  

-30% Oppgitt reisetid +30%  

Reisetid koll 

Basis= oppgitt reisetid  

Oppgitt reisetid +30% +50%   

Prisen på bilreisen Dagens pris +20% +40%  

Prisen på kollektivreisen 

Basis=dagens kollektivtakst 

-20% Dagens pris +20%  

Ekstra forsinkelse; minutter 2 min 5 min 10 min 15 min 

Sannsynlighet for forsinkelse – 

bilreise 

1 av 10 reiser 2 av 10 reiser 3 av 10 reiser  

 

Trafikantene har en høy betalingsvilje for å unngå køer 

Trafikantenes betalingsvillighet for kortere reisetid eller færre forsinkelser er det samme 
som tidskostnadene som inngår i tradisjonelle nytte-/kostnadsanalyser. Betalingsvilligheten 
er et mål på den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere køene på vegene, og et mål 
på hvor mye avgiften bør øke ut fra hvor store køkostnadene er i. 

Våre analyser viser at bilistene har en høy betalingsvillighet for å redusere køene, med ca 7 
kr per minutt (436 kr/time). Dette er den effektive forsinkelsen, det vil si at forsinkelsen, 
når den først oppstår anses å være over 4 ganger så belastende som selve reisetiden. Dette 
samsvarer godt med en undersøkelse fra Sverige, hvor denne vekten lå på mellom 3,5 og 
5,3 ganger reisetiden (Eliasson 2004). 

Bilistene har en høyere verdsetting av både reisetiden og av forsinkelsene enn 
kollektivtrafikantene. Blant kollektivtrafikantene er verdsettingen av selve reisetiden ca 0,7 
kr/min, mens forsinkelsen verdsettes til ca 3 kr/min.  

I våre analyser er trafikantenes tidskostnader en sentral faktor for å beregne samfunns-
økonomisk gevinst av køprising og optimalt avgiftsnivå. Når vi legger inn en køpris vil det 
være køtiden som reduseres, og ikke gjennomsnittlig reisetid. I følge våre analyser vil en 
gjennomsnittlig tidskostnad for bilistene være 216 kr/time hvis det var ca 70 prosent ekstra 
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køtid (tabell 7). Det er kostnadene ved forsinkelser som er den mest usikre faktoren i disse 
analysene. Vi har derfor foretatt en følsomhetsanalyse der vi har halvert disse 
tidskostnadene, jf. s. 27. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig tidskostnad på ca 130 kr per 
time for Bergen.  

Tabell 7: Verdsetting av tid for kjøretid med bil med og uten kø, og snitt for Bergen Kr/min og kr/time. 
 Vekt(*) kr/min kr/time 

Fri flyt 1 1.21 73 

Forsinkelse 0,7 6.85 411 

Snitt 1,7 3.60 216 

(*) Beregnet snitt med 70 prosent køtid i Bergen 

Våre beregninger samsvarer relativt godt med internasjonale studier av kostnadene ved 
forsinkelser. Samtidig er det ikke all køtid som kan oppfattes som forsinkelse. En del av 
denne køtiden er ”normal” og dermed planlagt. I tillegg kommer det ”normale” variasjoner 
fra dag til dag, som bilistene må forholde seg til og som gjør at de må legge inn en 
”buffertid” i sine reiseplaner.  Eliasson (2004) har foretatt en analyse hvor han finner 
verdsettingen av disse elementene i forhold til reisetid uten kø (”fri flyt”). Kort 
oppsummert gir disse vektene følgende tidskostnader for trafikantenes køtid: 

• Ulempen ved å kjøre i kø er verdsatt til mellom 42 og 53 prosent høyere enn kjøretid 
med fri flyt. Vi har som et anslag lagt inn en vekt på 1,5 for den ekstra reisetiden i rush.   

• ”Buffertiden”, anslått ved standardavviket for reisetiden er vektlagt til 0,95 i 
morgenrush og 0,49 i ettermiddagsrush. Vi har som et anslag lagt inn en vekt på 0,7 for 
den ekstra buffertiden i rush 

• Eliasson har beregnet ulempen ved de store forsinkelsene, dvs. utover normale 
variasjoner, til 5,3 ganger reisetiden i morgenrush, og 3,9 ganger reisetiden i 
ettermiddagsrush. Vi har som et anslag lagt inn en vekt på 4,5 for ekstra forsinkelser i 
rush. Det tilsvarer en ekstra vekt på 3 i forhold til trafikantenes vektlegging av ulempen 
ved å kjøre i kø. 

Vi har forsøkt å dekomponere vegkontorets kjøretidsmålinger i de ulike komponentene, og 
benyttet vektene fra Eliasson (2004). Basert på kjøretidsmålinger i Bergen har vi gjennom-
snittlig ekstra kjøretid på 74 prosent av kjøretiden med fri flyt, et standardavvik på 53 
prosent av normal kjøretid og de store forsinkelsene utgjør i snitt ca 25 prosent ekstra 
kjøretid. Noen av disse tidskomponentene overlapper hverandre. Forsinkelser er også en 
del av normal køtid, og den ekstra vekten for forsinkelser blir dermed 4,5-1,5=3. Når det 
gjelder standardavviket/buffertid vil denne både inngå i normal køtid og kunne være en 
ekstra tid som ikke måles i kjøretidsmålingene hvis bilistene legger inn en ekstra 
sikkerhetsmargin.  

I følge våre beregninger vil dette gi en vektet køtid på 3,0, dvs. at køkostnadene ved å 
redusere reisetiden i kø er 3 ganger så høy som reisetid uten kø (tabell 8). Våre analyser har 
tatt utgangspunkt i selve forsinkelsestiden, med en vekt på 4 ganger reisetiden. Med 
utgangspunkt i disse anslagene har vi også testet et nedre intervall for denne verdsettingen 
tilsvarende 2 ganger reisetiden.  
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Tabell 8: Beregnet vektet kostnad ved kjøring i rushet i Bergen basert på vektene fra Eliasson (2004) Snitt vektlegging av 
kostnadene ved køtid sammenlignet med reisetid ved fri flyt i trafikken. 
 Relativ tid vekt 

Fri flyt 1 1 

Ubehag ved køkjøring 0,74 1.5 

Buffertid 0,53 0.7 

Forsinkelse (*) 0,25 3 

Samlet køtid 0,74 3,0 

(*)14 % av turene tar i snitt forsinket med 2,7 ganger normal kjøretid 

Effekter av køprising for bilistene i Bergen 

Innføring av køprising vil påføre bilistene en ekstra kostnad når de passerer bomstasjonene 
og bedre fremkommelighet på veiene. Hovedutfordringen vil være å finne det nivået på 
køavgiften som gir den høyeste samfunnsøkonomiske nytte for bilistene (trafikantnytte). 
Det vil avhenge av bilistenes verdsetting av spart reisetid, trafikantenes prisfølsomhet og 
forutsetninger om hvordan endringer i trafikkvolum påvirker kjøretiden.  
 
I markedsundersøkelsen blant befolkningen i Bergensområdet er det en ”Stated 
preference”-del, som gir trafikantenes verdsetting av kortere reisetid med bil og 
kollektivtransport. I forbindelse med denne utredningen var det relevant å kartlegge 
bilistenes verdsettinger (dvs. vurdering av ulemper) av køer og forsinkelser, for å kunne 
beregne bilistenes kostnader ved å stå i kø. Bilistenes køkostnader er med andre ord 
identifisert ved å brukes deres verdsetting av å unngå forsinkelser (tabell 9). 
 
Resultatene viser, som en rekke andre studier, at bilistene har en høyere verdsetting av tid 
enn kollektivtrafikantene. Begge grupper opplever imidlertid forsinkelser som en langt 
større ulempe enn reisetiden med ”fri flyt”. Trafikantene opplever det faktisk fire til seks 
ganger så belastende å bli forsinket i kø, sammenlignet med reisetiden uten slike 
forsinkelser. Den høye verdsettingen skyldes sannsynligvis både en irritasjon over å måtte 
stå i kø, og problemene hvis en ikke rekker et møte, eller blir forsinket til følge-
/henteoppgaver eller andre avtaler.  
 
Tabell 9: Trafikantenes verdsetting av kortere reisetid og færre forsinkelser. Resultater fra markedsundersøkelsen i Bergen 2009. 
Resultatfiler i vedlegg 3. 
  Kollektivt Bil Vekt 

bil/kollektivt 

Reisetid (kr/min) 0.65 1.21 1.9 

Forsinkelse (2 av 10 turer) (kr/min) 0.55 1.37 2.5 

Hyppighet (kr/10%) 1.86 3.31 
1.8 

når forsinket (kr/min) 2.75 6.85  

Vekt i forhold til reisetid (reisetid=1) 4.2 5.7  

 
Vi ser at bilistene verdsetter kortere reisetid ca dobbelt så høyt som kollektivtrafikantene, 
og litt mer for forsinkelser enn for normal reisetid. Vi har også testet om det er noen 
forskjell i trafikantenes verdsetting av reisetid og forsinkelser avhengig av hvilke grupper vi 
ser på (vedlegg 3). Vi har testet forskjeller når det gjelder inntekt, sosioøkonomisk status, 
hvor mange biler de har og om de har opplevd kø. Det var bare inntekt som hadde noen 
systematiske forskjeller i verdsetting når det gjaldt disse gruppene. Her har de høyeste 
inntektsgruppene ca 30 prosent høyere verdsetting av ulempene med kø sammenlignet med 
andre grupper (figur 9).  
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Figur 9: Bilistenes verdsetting av færre forsinkelser i trafikken kr/minutt når forsinkelsene inntreffer. Resultater fra 
samvalgsundersøkelsen (se vedlegg 3) 
 
Det er bilistenes verdsetting av reduserte forsinkelser som utgjør den største 
samfunnsøkonomiske gevinsten ved å innføre køprising i Bergen. Det er gjort anslag på 
størrelsene på forsinkelsene for bilistene per reise (tabell 10).  
 
Resultatene i markedsundersøkelsen viser at 39 prosent av bilistene opplevde kø på siste 
reise. Forsinkelsen ble oppgitt til å være på ca 13 minutter i snitt. Det tilsvarer en 
gjennomsnittlig forsinkelse på ca 5 minutter per biltur i rushtiden, med en tidskostnad på ca 
35 kr per tur. Hvis vi klarer å redusere køtiden med 20 prosent betyr dette en besparelse for 
bilistene på ca 7 kr per tur eller 14 kr per dag. Selv om gjennomsnittlig forsinkelse kan 
synes liten når den fordeles på alle bilister, utgjør forsinkelsene en betydelig kostnad for 
dem som i dag opplever køproblemer på veiene.  
 
Tabell 10:Trafikantenes køkostnader ved en gjennomsnittlig rushtidsreise i Bergen, basert på de forsinkelsene som ble oppgitt i 
markedsundersøkelsen . 
Effektiv forsinkelse Tidskostnader forsinkelse 

Andel forsinket 39 % 

Tidskostnader når forsinket 6,9 kr/min 

Forsinkelser når inntreffer 13 min 

Gjennomsnittlig forsinkelse av alle reiser 5.1 min 

Tidskostnader forsinkelser 34.7 kr/reise 

 
Det er en viss usikkerhet i disse tallene, både når det gjelder oppgitt lengde på forsinkelsene 
og vektlegging av denne ulempen. Disse beregningene viser likevel at de bilistene som fort-
satt må kjøre bil i rushet også vil få en fordel av køprising i form av bedre framkommelig-
het.  
 

Konsekvenser for næringslivets transporter 

Effekten av køprising for næringslivet transporter er todelt; den har en direkte for selve 
næringstransporten, og den har en indirekte effekt for de ansattes arbeidsreiser.  
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I utredningen er tall for godsreiser som passerer bomsnittet i rushperioden hentet fra en 
godsmatrise fra Vegdirektoratet. Når disse anslagene benyttes vil køavgiften og 
tidsgevinstene omtrent oppveie hverandre. Trafikantnytten er imidlertid langt lavere enn 
for privatpersoner. Dette kan skyldes at næringslivet allerede har tilpasset seg 
køsituasjonen, slik at de ikke er så berørt av kø. Virksomhetsundersøkelsen viste at mange 
tilpasset seg slik at de kjørte utenfor de mest købelastede tidspunktene.  
 
Tallene for reisestrømmene for næringslivets transporter er imidlertid høyst usikre, og 
denne typen reiser er sannsynligvis noe underestimert. Godsmatrisen fra Vegdirektoratet 
gir et noe lavere tall enn det TØI har lagt til grunn i sine beregninger av effekten for 
næringslivets transporter i Bergen (Vingan m fl 2007).  
 
Et anslag for nettonytten for næringslivet basert på en situasjon hvor næringslivet sparer 
relativt sett like mye tid som privatbilene, og hvor antall turer er på nivå med anslagene fra 
TØI, gir en netto nytte på ca 3 mill kr per år. Tidsbesparelsene ligger da på ca 10 mill kr 
årlig. 
 
Tabell 11: Beregning av netto nytte for godstransporten.  
Antall godskjøretøyer som passerer bomsnitt i rushperioden per døgn  3 050 

Kostnader (avgiftsbetaling) per år  -6,6 mill kr  

Tidsbesparelse per år 9,6 mill kr  

"Netto nytte", differanse mellom tidsbesparelse og kostnad (avgift) per år 3 mill kr 

 
Næringslivet vil kunne få en tilleggsgevinst dersom ”deres” del av inntektene fra køavgiften 
benyttes til å forbedre forholdene for næringslivets transporter.  
 
Beregningene viser at næringslivet vil tjene på å innføre køprising. I tillegg vil færre 
forsinkelser og kortere reisetid blant arbeidstakerne gi en indirekte en nytte for næringslivet, 
som ikke er tatt med i dette regnestykket. 

Samfunnsøkonomiske effekter av køprising 

Trafikantnytten, dvs. trafikantenes kostnader og gevinster ved innføring av køprising i 
Bergen med en gjennomsnittstakst på kr. 7,50 per passering er vurdert. Denne snitt-taksten 
inkluderer dagens rabattordninger og tak på antall passeringer. Køavgiften kommer i tillegg 
til dagens takst, som i gjennomsnitt er på kr 7,40. To alternativer er oppsummert; et på kort 
og et på lang sikt.  
 
Det kortsiktige alternativet som er anbefalt medfører at det legges en snitt-takst på kr. 7,50 
på reiser i rushretningen, kun i morgenrushet. Dagens bomsystem benyttes slik det er i dag, 
med dagens innkrevingspunkter(to bommer med toveis innkreving og 11 med enveis 
innkreving). Dette alternativt krever kun små, eller ingen, investeringskostnader eller økte 
driftskostnader. Eventuelle kostnader knytter seg først og fremst til informasjons-
kampanjer, noe takstomlegging i bomsystemet og nye skilter osv. Det er i tillegg planlagt 
nye bomstasjoner til finansiering av en rekke prosjekter (Osvegen, Sotrabrua og 
Nordhordlandspakken). De eventuelle nye bomstasjonene inngår ikke som en del av 
køprisingsordningen, men kan, dersom de etableres, ha innvirkning på effektene av 
køavgiften. I det kortsiktige alternativet er denne ikke regnet med, da det forutsettes at det 
vil gå noe tid fram til de nye bomstasjonene er etablert dersom det blir aktuelt. 
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Det langsiktige alternativet forutsetter at det kreves en køavgift på kr. 7,50 i rushretningen i 
morgen og ettermiddagsrushet. Alle dagens bomstasjoner bygges ut til å kunne kreve 
bomavgift begge veier. I tillegg bygges det ut 4 nye toveis innkrevingspunkter. I dette 
alternativet er også de nye bomstasjonene til finansiering av prosjekter (Osvegen osv) 
forutsatt utbygd. De direkte effektene fra denne er ikke inne (offentlige inntekter og 
kostnad/nytte for trafikanter), men bomstasjonenes påvirkning på rushtidstrafikken er 
inkludert. Effektene er små, og de fører i hovedsak til en liten nedgang i trafikantnytte og 
offentlige inntekter (effektene er tilnærmet like dersom vi hadde inkludert disse på kort sikt 
også). 
 
Køprising er i hovedsak en avgift som innføres for å rette opp ubalansen i trafikkstrømmer 
fra veitrafikken, og redusere ulemper knyttet til kø og trengsel. Det er derfor ikke hensynet 
til økte offentlige inntekter som bør ligge til grunn for beslutningen om hvilket nivå 
køavgiften bør ligge på, men hvilken avgift som gir det største samfunnsøkonomiske 
overskuddet.  
 
To hovedvariable er med i oppsummeringen, trafikantnytten for rushtidsbilistene og totalt 
samfunnsøkonomisk overskudd. 
 
Trafikantnytten er tidsgevinsten fra privat- og næringstransport som følge av mindre 
køer, målt i kroner fratrukket de økte køavgiftene. Køavgiftene vil her være det marginale 
nyttetapet for bilistene som slutter å reise, dvs. ulempene ved å gå over til kollektiv-
transport eller andre transportmidler, reise på andre tidspunkt eller ikke foreta reisen. Vi 
har økt avgiftene i rushet helt til de marginale tidsgevinstene for de som fortsatt kjører i 
rushet er like store som nyttetapet for de som slutter å reise. Trafikantnytten angir 
gevinsten for de bilistene som fortsetter å kjøre bil i rushet. 
 
Samfunnsøkonomisk overskudd er summen av trafikantnytte, økte offentlige inntekter 
(Køavgift fratrukket økte kostnader knyttet til utvidet drift og investering i bomstasjoner) 
og reduserte miljøkostnader. Så lenge køavgiften inngår både i trafikantnytten og økte 
offentlige inntekter vil det samfunnsøkonomiske overskuddet være tidsgevinster og 
reduserte miljøkostnader, fratrukket økte kostnader ved innkrevingen. 
 
Tabell 12: Årlig trafikantnytte i millioner kr på kort og lang sikt . 

Trafikantnytte Kort sikt Lang sikt 

Tidsgevinst 92 186 

Køavgift -60 -151 

Trafikantnytte 32 35 

 
Tabellen viser at køprising gir en trafikantnytte for bilistene på 32 millioner kr på kort sikt, 
og 35 millioner på lang sikt. Dette er bilistenes gevinster av at det innføres køprising, når vi 
også tar hensyn til den økte avgiften. Selv om effektene er sterkest på lang sikt er 
forskjellene små, og skyldes blant annet de nye bomstasjonene som er under vurdering 
(Osvegen, Sotrabrua, Nordhordlandspakken). Anslagene i disse beregningene er moderate, 
og tar for eksempel ikke hensyn til forventet befolkningsvekst, noe som vil øke trengsel på 
vegnettet og forsterke trafikantnytten. 
 
Det er langt større forskjeller i det samfunnsøkonomiske overskuddet på kort og lang sikt. 
Køprising vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 104 mill kr på kort sikt og 168 mill kr 
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på lang sikt, hovedsakelig i form av redusert reisetid i rushtiden. Samtidig vil offentlige 
inntekter øke med hhv 60 og 107mill kr årlig på kort og lang sikt.  
 
Køavgiften vil her kun være en overføring fra bilistene til det offentlige. Vi har regnet den 
samfunnsøkonomiske gevinsten av å redusere skatten med tilsvarende beløp. Bruken av 
disse inntektene vil kunne påvirke dette regnskapet noe. Hvis de benyttes til å redusere 
bilistenes øvrige kostnader vil trafikantnytten øke, og hvis de benyttes til å forsterke 
kollektivtilbudet og sykkeltilbudet vil effekten av køprising øke.  
 
I våre beregninger har vi inkludert den samfunnsøkonomiske gevinsten av reduserte 
skattekostnader tilsvarende 20 prosent av de økte inntektene. Det betyr at når inntektene 
fra køprising øker md 107 mill kr vil den samfunnsøkonomiske gevinsten av å redusere 
skattekostnadene være 21 mill kr årlig, og 12 mill kr ved 60 mill kr i økte inntekter. 
 
Tabell 13: Årlig samfunnsøkonomisk overskudd millioner kr på kort og lang sikt Inkl næringstrafikk. 

Offentlige inntekter Kort sikt Lang sikt 

Køavgift 60 151 

Økte kostnader bomselskap 0 44 

Offentlige inntekter 60 107 

Reduserte skattekostnader (20%) 12 21 

Samfunnsøkonomisk overskudd Kort sikt Lang sikt 

Tidsgevinst 91,5 189 

Reduserte skattekostnader 12 21 

Miljøgevinst 0,7 1,8 

Økte kostnader bomselskap 0 44 

Samfunnsøkonomisk overskudd 104 168 

 

Følsomhetsvurderinger 

Vi har foretatt noen følsomhetsvurderinger av de mest kritiske forutsetningene i 
beregningene. For alle disse faktorene har vi ”redusert” effekten, dvs. testet hvor kritiske 
forutsetningene er i forhold til den forventede samfunnsøkonomiske gevinsten av 
køprising i Bergensområdet. Formålet er å teste robustheten i prognosene for de 
samfunnsøkonomiske gevinstene. 
 
Det er ikke foretatt følsomhetsvurdering av effektene for næringstransporten, kun effekten 
for persontransporten. Effekten for persontransporten utgjør imidlertid hoveddelen av det 
samfunnsøkonomiske regnskapet. 
 
Vi har sett på følgende forutsetninger som kan være kritiske for den samfunnsøkonomiske 
gevinsten: 

1. Vi har redusert fremkommelighetsgevinsten av mindre biltrafikk i rushtiden. I 
analysene har vi både sett på en tidselastisitet på 2,5 (fra Stockholm) og 4,4 (fra 
RTM). I tillegg kjører vi her en separat analyse med ekstra lav tidselastisitet på 1 
framfor 2,5. 

2. Vi har foretatt en nedjustering av tidsverdsettingene, til 3,5 kr/min framfor 7 
kr/min 
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3. Vi har analysert effekten av en lavere etterspørselseffekt, -0,25 framfor -0,35 
4. Til slutt har vi testet effekten av at alle de tre nevnte forholdene er på et lavt nivå. 

 
Tabell 14 viser resultatene med andre, nedjusterte forutsetninger i modellen. Resultatene 
sammenlignes med beregninger som er lagt til grunn for det anbefalte alternativet på lang 
sikt.  
 
Trafikantnytten varierer fra 35 millioner årlig og helt ned til – 118 millioner i det tilfelle 
hvor alle tre forutsetninger er på et lavt nivå.  
 
Det samfunnsøkonomiske overskuddet varierer fra 157 millioner årlig, til kun 8,1 millioner. 
Men selv det mest forsiktige alternativet, der alle forutsetningene er satt lavt, gir en positiv 
nytte.  
 
Tabell 14: Samfunnsøkonomiske effekter av alternative forutsetninger for effekten av køprising i Bergen. Eksempelet med 7,5 
kr i snittpris og eks gevinster for næringslivets transporter. 
 basis lav tidselast lav 

tidsverdsetting 

lav elast Alt lavt 

 Tidselast=2,5 

Tidsverdi=7  

Elastistitet=-0,35 

Tidselastisitet=1 Tidsverdi=3.5 Etterspørsels-

elastisitet= 

-0,25 

Tidselast=1 

Tidsverdi=3,5 

Elastistitet=-0,25 

Tidsgevinst 179 80 90 138 30 

Køavgift (144) (144) (144) (148) (148) 

Trafikantnytte 35 (64) (55) (10) (118) 

Offentlige inntekter 100 100 100 104 104 

Skattekostnad 20 20 20 21 21 

Miljøgevinst 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 

Innkrevingskostnader 44 44 44 44 44 

Samfunnsøkonomisk 

overskudd 

157 58 68 117 8,1 

 
Under følger en kort gjennomgang av de forkjellige følsomhetsvurderingene. 

Lav kjøretidselastisitet. 

Vi har sett på en betydelig lavere tidselastisitet for å teste effekten av at framkommelighetn 
ikke bedres like mye som forutsatt. Lav kjøretidselastisitet betyr at denne elastisiteten er satt 
til 1 i stedet for 2,5 som den er i vår basis-beregning. En kjøretidselastisitet på 1 betyr at 1 
prosent redusert biltrafikk gir 1 prosent redusert køtid. I et slikt tilfelle ville tidsgevinsten 
for bilistene bli lavere, mens køavgiften ville forbli den samme, noe som resulterer i lavere 
trafikantnytte og samfunnsøkonomisk overskudd. 

Lav tidsverdi 

Dersom tidsverdien, det vil si bilistenes verdsetting av kjøretiden per minutt, halveres fra kr 
7 per minutt til 3,5 per minutt, vil vi i praksis få omtrent samme effekt som med den lave 
kjøretidselastisiteten nevnt over. Grunnen til at trafikantnytten – og dermed den 
samfunnsøkonomiske nytten – reduseres, er imidlertid en annen. En lavere tidsverdi betyr 
at selve verdien av tidsbesparelsen er lavere for trafikantene. Effekten på redusert biltrafikk 
målt i kjørevolum (antall turer) og effekten på køer er imidlertid den samme som i basis. 
Derfor endrer heller ikke køavgiften seg. En slik lav tidsverdi gir negativ trafikantnytte, 
men likevel et samfunnsøkonomisk overskudd. 
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Lav etterspørselselatisitet 

Etterspørselselastisiteten måler hvor følsom biltrafikken er, målt i bilturer, som følge av 
forandringer i køavgiften. En verdi på -0,25 mot -0,35 vil si at effekten på trafikkvolumet 
som følge av en økning i takstene er lavere enn forutsatt i vårt anbefalte alternativ. At 
avvisingseffekten blir lavere betyr at tidsgevinsten reduseres i forhold til basis-beregningen, 
samtidig som køavgiften øker noe. Til sammen bidrar dette til at trafikantnytten reduseres. 
Lavere trafikantnytte reduserer det samfunnsøkonomiske overskuddet, selv om økte 
offentlige inntekter oppveier noe av denne reduksjonen. 

Alle tre forhold lavere 

Dersom de tre forholdene over kombineres ser vi at dette vil gi store konsekvenser for det 
totale samfunnsøkonomiske overskuddet. Selv om det er positivt er det langt unna 
overskuddet fra basis. 
 
I basisscenarioet som hovedforslaget baserer seg på er det imidlertid lagt til grunn relativt 
moderate anslag og verdier i utgangspunktet. Det er argumenter som trekker i retning av at 
disse også kunne vært høyere, for eksempel befolkningsvekst og forventninger om økt 
trengsel i vegnettet fremover. Det er imidlertid mer uheldig med anslag som er for høye, og 
som gir forventninger om en høyere nytte enn det som kan forventes innenfor en realistisk 
ramme. Derfor har vi i følsomhetsvurderingen lagt vekt på mer beskjedne, eller moderate, 
forutsetninger enn dem som ligger til grunn for beregningene av de anbefalte alternativene.  
 
Dersom noen av forutsetningene for beregningene skulle vise seg å være lavere enn antatt, 
virker det urimelig at dette skulle forekomme for alle tre forutsetninger sammenlagt, og i så 
stor grad som er illustrert her. 
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Effekter av alternative innretninger 
I hovedrapporten er fokus i hovedsak rettet mot resultater fra analyser av de anbefalte 
alternativene på kort og lang sikt. I forbindelse med utredningen er det gjort flere analyser 
med ulike takster og ulike kjøretidselastiteter.  
 
Til grunn for de anbefalte alternativene ligger det en rekke kjøringer der både takstnivå og 
kjøretidselastisiteter er variert.  
 
De fleste analysene av alternative innretninger er imidlertid gjort før det ble besluttet at de 
tre planlagte bomprosjektene i Bergensområdet skulle inkluderes i analysene 
(Nordhordlandspakken, Sotrabrua og Osvegen).   
 
I dette kapitlet vil vi først gjennomgå resultater av analysene der de tre planlagte 
bomprosjektene ikke er inkludert. Deretter vil vi gjennomgå resultater fra analysene der 
også de tre bomprosjektene er med. I de sistnevnte analysene er fire nye 
innkrevingspunkter for køprising inkludert.  
 

Avgiftsinnkreving der dagens bomsnitt ligger til grunn 

Effekter på biltrafikken 

 
Effekten på biltrafikken av ulike takstalternativer er vist i figuren under, og det anbefalte 
alternativet er markert med en mørkere blåfarge.  
 
Med unntak av anbefalt alternativ har vi i alle analyser av eksisterende bomsnitt tatt 
utgangspunkt i at det innkreves avgift i rushtidsretning, dvs. både i morgen- og 
ettermiddagsrushet. 
 
På grunn av kostnadene knyttet til etablering av nye bomstasjoner, noe som vil kreves 
dersom innkreving skjer i begge retninger, har vi på kort sikt anbefalt at det innkreves 
avgift kun i gjeldende innkrevingsretning. Avgiftsnivået som anbefales er 7,5 kr per 
passering, dvs. 10,4 kr per reise når vi ser bort fra andelen som passerer gratis.  
 
Takstnivået i anbefalt alternativ er basert på en forenklet forutsetning om at innkreving i én 
retning i snitt vil bety at halvparten av rushtidsbilistene berøres. Dermed vil snittprisen for 
rushtidsbilistene halveres – fra 7,5 kr til 3,75 kr med takstnivået som anbefales på kort sikt. 
Konkret betyr det at rushtidstrafikantene som krysser bomsnittet i innkrevingsretning vil 
betale 7,5 kr i snitt. Men siden innkreving kun skjer i én retning vil avgiften bli halvparten 
så stor når vi ser på alle rushtidsbilister, som vi har gjort i våre analyser. Derfor har anbefalt 
alternativ verdien 3,75 kr i figuren. 
 
Analysene viser naturlig nok at biltrafikkreduksjonen er større jo høyere avgiftsnivået er. 
En køavgift på 2,5 kr per passering, med innkreving i rushtidsretning over dagens bomsnitt, 
vil bety en biltrafikkreduksjon på 6 prosent. 17,5 kr i køavgift per passering betyr en 
biltrafikkreduksjon på hele 23 prosent.  
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Figur 10: Endring av antall bilreiser over bomsnittene i rushtiden med ulike takstnivåer. Eksisterende bomsnitt, innkreving i 
rushtidsretning.  

 

Tidsgevinster, kostnader og trafikantnytte  

 
I en tidligere fase av prosjektet så vi på konsekvenser av ulike nivåer for 
kjøretidselastisiteter. Disse analysene er ikke sammenlignbare med resultatene i det 
anbefalte alternativet på kort sikt fordi rushtidsandelen over bomsnittet ble nedjustert etter 
at disse beregningene ble foretatt. Mens rushtidsandelen i analysene av ulike avgiftsnivåer 
og kjøretidselastisiteter var basert på tall fra RVU 2008, og dermed satt til 44 prosent, er 
rushtidsandelen i de endelige beregningene nedjustert til 32 prosent, basert på tellinger og 
tall fra bomselskapet. Vi gjengir likevel resultatene i vedlegg 2 for å illustrere hvordan 
tidsgevinsten avhenger av kjøretidselasitisitet i analysene.  
 

Analyser der tre planlagte bomprosjekter er inkludert  

 
Vi har også gjort noen supplerende analyser der de tre planlagte bomprosjektene er med, 
og der avgiften per passering er variert fra 2,5 kr i snitt til 10 kr i snitt. Disse resultatene 
gjelder for det langsiktige alternativet, med innkreving i rushtidsretning og fire nye 
innkrevingspunkter. I disse analysene er det forutsatt en rushtidsandel over bomsnittet på 
32 prosent.  
 
Selv om de planlagte bomprosjektene ikke kommer til å ha køavgift, vil disse prosjektene 
ha effekter på biltrafikken som igjen vil påvirke effekten av køprising blant bilreisene som 
er berørt av bomprosjektene. Kort beskrevet vil de nye bomstasjonene føre til at noe av 
tidsgevinsten ved køprising blir ”hentet ut”, uavhengig av om denne avgiften innføres eller 
ei. Det er imidlertid relativt få rushtidsbilreiser som berøres av de nye bomstasjonene, i 
forhold til trafikkbildet totalt sett, noe som betyr at det er marginale forskjeller mellom 
analysene med og uten de planlagte bomstasjonene.   
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Effekter på bil – og kollektivreiser 

Den trafikale effekten av de ulike køavgift-nivåene er vist i figuren under. En køavgift på 
10 kr vil gi den sterkeste biltrafikkreduksjonen, -19 prosent. Det anbefalte alternativet vil gi 
16 prosent færre bilreiser, og 6 prosent flere kollektivreiser.  
 

 
Figur 11: Prosent endring i biltrafikken og kollektivtrafikken med ulike køavgift-nivåer. Tre  planlagte bomprosjekter og fire 
innkrevingspunkter er inkludert.  

Samfunnsøkonomiske effekter 

Trafikantene får en tidsgevinst i alle alternativer vi har sett på, og denne gevinsten er 
naturlig nok høyest med 10 kr per passering som gjennomsnittstakst (dvs. tilsvarende 14 
kroner når gratispasseringer trekkes fra).  
 
Tabell 15: Innkreving i rushtidsretning inkludert fire nye innkrevingspunkter og tre planlagte bomprosjekter. 
Kjøretidselastisitet=2.5. 

 
1 2 3 4 

Takstnivåer 
    

Takst (snittpris per passering) 2.50 5.00 7.50 10.00 

Takst ekskl gratispasseringer (snittpris per reise) 3,50 6,90 10,40 13,9 

Kostnader og gevinster 
    

Kostnader (mill.kr/år) -53 -103 -151 -198 

Tidsgevinst (mill.kr/år) 83 142 186 221 

Trafikantnytte(mill.kr/år) 31 39 35 23 

 
Med bruk av en kjøretidselastisitet på 2,5 vil takstalternativ 2 gi en marginalt større 
trafikantnytte enn alternativ 3, som er utredningens anbefalte alternativ på sikt. Den 
viktigste grunnen til at alternativ 3 anbefales er at tidsgevinsten i dette alternativet er 
adskillig større enn i alternativ 2. Samtidig forventes trafikken å øke i årene fremover, noe 
som vil medføre økt trengsel i vegnettet. Dermed er det sannsynlig at en kjøretidselastisitet 
på 2,5 er for lav om noen år, og at trafikantnytten av alternativ 3 vil øke.  
 
Dette illustreres godt i figuren under har vi vist optimalt takstnivå med bruk av 
kjøretidselastisiteter på hhv. 2,5 (basert på erfaringstall fra Stockholm), og 4,4 (som brukes i 
RTM).  
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Figur 12: Optimalt takstnivå med to kjøretidselastisiteter. Tre planlagte bomprosjekter og fire nye innkrevingspunkter er 
inkludert.  

 
I disse analysene ser vi at optimalt takstnivå ligger på mellom 5 og 7,5 kr per passering med 
en kjøretidselastisitet på 2,5, mens det optimale takstnivået ligger på mellom 7,5 kr og 10 kr 
dersom vi bruker en kjøretidselastisitet på 4,4.  Med økt trengsel i vegnettet, vil 
kjøretidselastisiteten sannsynligvis nærme seg 4,4. Uansett vil det være usikkerhet knyttet til 
hvilke elastisiteter som det er mest hensiktsmessig å benytte. Vi har derfor gjort noen 
følsomhetsanalyser med bruk av moderate anslag på ulike elastisiteter som benyttes i 
analysen (s. 31). 

 Miljøeffekter 

Det høyeste avgiftsnivået vil gi den største reduksjonen av miljøutslipp, både CO2, NOx 
og PM10.  
 
Det anbefalte alternativet på sikt vil bety en reduksjon på ca 1900 tonn CO2, mens en 33 
prosent økning av takstnivået i forhold til det anbefalte alternativet betyr en reduksjon på 
ca 2400 tonn CO2.  
 

Tabell 16: Miljøeffekter med ulike takstnivåer. Tre planlagte bomprosjekter og fire nye innkrevingspunkter er inkludert. e=2,5. 
Alternativ 1 2 3 4 

Takst per passering  2.50 5.00 7.50 10.00 

Endring utslipp tonn CO2 -776 -1402 -1927 -2381 

Endring utslipp kg NOx -885 -1598 -2198 -2715 

Endring utslipp kg PM10 -46 -83 -114 -141 
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Vedlegg 1: Oversikt over datainput i basis-alternativ 
 
Tabell 1: Beregningsforutsetninger basisscenario med køprising på lang sikt 
    

Gjennomsnitt dagens bompengebetaling (kr/passering) 7,4   Bomselskapet 

Variabel bilkostnad (kr/km) 1,4   Reisefradrag pr km arbeidsreise i 

selvangivelsen 

Bilbelegg (personer pr bil) 1,15   Fra RVU2008-Bergen 

VoT (kr/min) effektiv forsinkelse 7   SP-analyse 2009, Urbanet (variabel = 3.5, 5.25 

og 7) 

Køavgift Indre ring (kr/passering) 7,5     

Tidsverdi tunge biler, kr/min, privatøkonomisk kostnad 

eks.mva. (2008-kroner, med 7% prisstigning 2005-2008) 

= 496/60 = 8,3 

8,3   Håndbok 140, Statens vegvesen (2005-kr 

VoT= 464 kr/time). Tidsverdi for godset (ca 5 

kr/time) er ikke inkludert, anses som 

marginalt i gjennomsnitt. 

Køavgift Ytre ring (kr/passering) 7,5     

Køavgift "ekstra punkter" (kr/passering) 7,5     

Bompenger "tredje ring" (hele døgnet kr/passering) 30     

Avgift tunge kjøretøyer jf. køavgift lette biler 100 %     

Rushtidsandel bil per døgn 32 %   Statistikk fra bomselskapet for passeringer 

over bomsnittene i Bergen 

Rushtidsandel koll per døgn 32 %   Samme andel som for bil 

Rushtidsandel gods per døgn 32 %   Samme andel som for personbil 

Priselastisitet -0,35   Statistisk sentralbyråd 2008 

v/d-elastisitet (tidselastisitet som påvirker kun 

forsinkelsestiden) 

2,5   Variabel= 2,5 (Stockholm) og 4,4 (RTM-kurver) 

Overført til kollektivt 47 %   Markedsanalyse 2009/erfaringer fra Stockolm 

Overført til gang/sykkel 11 %   Markedsanalyse 2009/erfaringer fra Stockolm 

Overført til samkjøring 8 %   Markedsanalyse 2009/erfaringer fra Stockolm 

Overført til annet reisetidspunkt/(destinasjon) 17 %   Markedsanalyse 2009/erfaringer fra Stockolm 

Tilleggsanslag endret reisetidspunkt 17 %   Markedsanalyse 2009/erfaringer fra Stockolm 

Utslipp (gram CO2/kjtkm) bil, 2010-nivå 162   SFT / EiG 05.03.2009, 80% bensin og 20% 

diesel 

Utslipp (gram CO2/pkm) kollektiv, 2010-nivå 18   SFT / EiG 05.03.2009, marginalt bussbelegg = 

40 

Utslipp (gram NOx/kjtkm) bil, 2010-nivå 0,2623   SFT / EiG 05.03.2009, 80% bensin og 20% 

diesel 

Utslipp (gram NOx/pkm) kollektiv, 2010-nivå 0,1154   SFT / EiG 05.03.2009, marginalt bussbelegg = 

40 

Utslipp (gram PM10/kjtkm) bil, 2010-nivå 0,0106   SFT / EiG 05.03.2009, 80% bensin og 20% 

diesel 

Utslipp (gram PM10/pkm) kollektiv, 2010-nivå 0,0023   SFT / EiG 05.03.2009, marginalt bussbelegg = 

40 

"Køtidsfaktor" for reisetider ved dagens trafikk i rush, 

multipliseres med "fri flyt tid" 

1,7   Kjøretidsmålinger 2007 på 9 ruter, Statens 

vegvesen 
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Vedlegg 2 

 
Resultater fra analyser av innkreving med eksisterende bomsnitt, uten tre planlagte bomstasjoner. Analyser i en tidlig fase av prosjektet, forutsatt 
rushtidsandel på 44 prosent.  

Scenario 

Avg. 

(kr/p

asser

ing) 

Volum/kjø

retids- 

elastisitet 

(forsinkels

etid) 

Innkreving

sretning 

m=morgen 

e=etter-

middag 

Endring 

bilreiser 

 i rush 

(over 

bomsnitt) 

Trafikant-

nytte 

privatbil 

(mill.kr/år) 

Kostnader 

privatbil 

(mill.kr/år) 

Tidsgevin

st 

privatbil 

(mill.kr/å

r) 

Trafikantn

ytte 

tunge kjt 

(mill.kr/år) 

Kostnader 

tunge kjt 

(mill.kr/år) 

Tidsgevins

t 

tunge kjt 

(mill.kr/år) 

Diff utslipp  

tonn CO2 

pr år 

Diff utslipp  

kg NOx pr 

år 

Diff utslipp  

kg PM10 

pr år 

Alt 1 2,50 2,5 Rush m/e -6 % 69,9 -106,0 175,9 1,3 -3,6 5,0 -1660 -1892 -98 

Alt 2 2,50 4,4 Rush m/e -6 % 187,4 -106,0 293,4 4,8 -3,6 8,5 -1660 -1892 -98 

Alt 3 5,00 2,5 Rush m/e -10 % 95,0 -207,3 302,2 1,9 -7,3 9,2 -3019 -3443 -179 

Alt 4 5,00 4,4 Rush m/e -10 % 278,8 -207,3 486,1 8,0 -7,3 15,3 -3019 -3443 -179 

Alt 5 7,50 2,5 Rush m/e -13 % 94,4 -305,1 399,5 1,9 -10,9 12,9 -4178 -4764 -247 

Alt 5 b (4 nye pkt) 7,50 2,5 Rush m/e -16 % 118,7 -403,0 521,7 2,6 -18,4 20,9 -5612 -6399 -332 

Alt 6 7,50 4,4 Rush m/e -13 % 319,7 -305,1 624,8 10,1 -10,9 21,1 -4178 -4764 -247 

Alt 7 10,0 2,5 Rush m/e -16 % 77,4 -400,3 477,6 1,6 -14,6 16,2 -5189 -5917 -307 

Alt 8 10,0 4,4 Rush m/e -16 % 329,7 -400,3 730,0 11,5 -14,6 26,0 -5189 -5917 -307 

Alt 9 12,5 2,5 Rush m/e -19 % 48,8 -493,3 542,1 0,9 -18,2 19,1 -6087 -6940 -360 

Alt 10 12,5 4,4 Rush m/e -19 % 319,2 -493,3 812,5 12,2 -18,2 30,4 -6087 -6940 -360 

Alt 11 15,0 2,5 Rush m/e -21 % 11,8 -584,5 596,4 -0,1 -21,9 21,8 -6894 -7861 -408 

Alt 12 15,0 4,4 Rush m/e -21 % 294,4 -584,5 879,0 12,4 -21,9 34,3 -6894 -7861 -408 

Alt 13 17,5 2,5 Rush m/e -23 % -31,4 -674,2 642,8 -1,2 -25,5 24,3 -7626 -8696 -451 

Alt 14 17,5 4,4 Rush m/e -23 % 259,3 -674,2 933,5 12,3 -25,5 37,8 -7626 -8696 -451 
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Vedlegg 3: Resultatfiler fra samvalgsanalysene 

 
Resultatfiler, SP-analyser i markedsundersøkelsen  
 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 9022 99.2 

Missing Cases 74 .8 

Total 9096 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 9096 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .067 .021 9.972 1 .002 1.069 

 

Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 3448.064 4 .000 

Block 3448.064 4 .000 

Model 3448.064 4 .000 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 9049.106
a
 .318 .424 

Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed 

by less than .001. 
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Classification Tablea
 

 

Observed 

Predicted 

 
dvalgt1 

Percentage Correct 
 

.00 1.00 

Step 1 dvalgt1 .00 3336 1025 76.5 

1.00 979 3682 79.0 

Overall Percentage   77.8 

a. The cut value is .500 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 dforsink .084 .003 611.535 1 .000 1.087 

dforsxreiser .201 .018 120.815 1 .000 1.223 

dkost .061 .002 835.334 1 .000 1.063 

dtid .074 .002 1421.010 1 .000 1.077 

Constant .099 .026 14.894 1 .000 1.104 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 
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SORT CASES  BY BILer.SPLIT FILE LAYERED BY BILer.LOGISTIC REGRESSION VARIABLES dvalgt1 

/METHOD=ENTER dforsink dforsxreiser dkost dtid/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) 

CUT(.5). 

Case Processing Summary 

BILer - Hvor mange biler eier eller 

disponerer husstanden din?   

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Ingen biler Selected Cases Included in Analysis 48 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 48 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 48 100.0 

1 bil Selected Cases Included in Analysis 4937 99.3 

Missing Cases 37 .7 

Total 4974 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 4974 100.0 

2 biler Selected Cases Included in Analysis 3371 99.3 

Missing Cases 25 .7 

Total 3396 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 3396 100.0 

3 biler Selected Cases Included in Analysis 458 99.1 

Missing Cases 4 .9 

Total 462 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 462 100.0 

4 eller flere biler Selected Cases Included in Analysis 158 97.5 

Missing Cases 4 2.5 

Total 162 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 162 100.0 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, men har ingen 

egne biler 

Selected Cases Included in Analysis 18 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 18 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 18 100.0 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, og har egen bil i 

tillegg 

Selected Cases Included in Analysis 18 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 18 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 18 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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Dependent Variable Encoding 

BILer - Hvor mange biler eier eller 

disponerer husstanden din?   

Original 

Value Internal Value 

Ingen biler .00 0 

1.00 1 

1 bil .00 0 

1.00 1 

2 biler .00 0 

1.00 1 

3 biler .00 0 

1.00 1 

4 eller flere biler .00 0 

1.00 1 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, men har ingen egne 

biler 

.00 0 

1.00 1 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, og har egen bil i 

tillegg 

.00 0 

1.00 1 
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Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b
 

BILer - Hvor mange biler eier eller 

disponerer husstanden din?   

Observed Predicted 

dvalgt1 Percentage 

Correct .00 1.00 

Ingen biler Step 0 dvalgt1 .00 31 0 100.0 

1.00 17 0 .0 

Overall Percentage 
  

64.6 

1 bil Step 0 dvalgt1 .00 0 2371 .0 

1.00 0 2566 100.0 

Overall Percentage 
  

52.0 

2 biler Step 0 dvalgt1 .00 0 1640 .0 

1.00 0 1731 100.0 

Overall Percentage 
  

51.3 

3 biler Step 0 dvalgt1 .00 0 215 .0 

1.00 0 243 100.0 

Overall Percentage 
  

53.1 

4 eller flere biler Step 0 dvalgt1 .00 0 79 .0 

1.00 0 79 100.0 

Overall Percentage 
  

50.0 

Husstanden er medlem av 

en bildelingsordning, men 

har ingen egne biler 

Step 0 dvalgt1 .00 11 0 100.0 

1.00 7 0 .0 

Overall Percentage 
  

61.1 

Husstanden er medlem av 

en bildelingsordning, og har 

egen bil i tillegg 

Step 0 dvalgt1 .00 0 8 .0 

1.00 0 10 100.0 

Overall Percentage 
  

55.6 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

BILer - Hvor mange biler eier eller disponerer 

husstanden din?   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Ingen biler  Constant -.601 .302 3.963 1 .047 .548 

1 bil  Constant .079 .028 7.698 1 .006 1.082 

2 biler  Constant .054 .034 2.456 1 .117 1.055 

3 biler  Constant .122 .094 1.710 1 .191 1.130 

4 eller flere biler  Constant .000 .159 .000 1 1.000 1.000 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, men har ingen 

egne biler 

 Constant -.452 .483 .874 1 .350 .636 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, og har egen bil 

i tillegg 

 Constant .223 .474 .221 1 .638 1.250 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

BILer - Hvor mange biler eier eller disponerer husstanden din?   Chi-square df Sig. 

Ingen biler Step 1 Step 26.171 4 .000 

Block 26.171 4 .000 

Model 26.171 4 .000 

1 bil Step 1 Step 1811.984 4 .000 

Block 1811.984 4 .000 

Model 1811.984 4 .000 

2 biler Step 1 Step 1285.884 4 .000 

Block 1285.884 4 .000 

Model 1285.884 4 .000 

3 biler Step 1 Step 255.001 4 .000 

Block 255.001 4 .000 

Model 255.001 4 .000 

4 eller flere biler Step 1 Step 80.749 4 .000 

Block 80.749 4 .000 

Model 80.749 4 .000 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, men har ingen egne 

biler 

Step 1 Step 24.057 4 .000 

Block 24.057 4 .000 

Model 24.057 4 .000 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, og har egen bil i 

tillegg 

Step 1 Step 24.731 4 .000 

Block 24.731 4 .000 

Model 24.731 4 .000 
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Model Summary 

BILer - Hvor mange biler eier eller 

disponerer husstanden din?   

-2 Log 

likeliho

od 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

Ingen biler 36.227
b
 .420 .578 

1 bil 5024.4

47
c
 

.307 .410 

2 biler 3384.8

57
d
 

.317 .423 

3 biler 378.20

8
e
 

.427 .570 

4 eller flere biler 138.28

6
f
 

.400 .534 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, men har ingen 

egne biler 

.000
g
 .737 1.000 

Husstanden er medlem av en 

bildelingsordning, og har egen bil i 

tillegg 

.000
h
 .747 1.000 

  



 
Køprising i Bergensområdet? Dokumentasjon av trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske analyser 

 

Urbanet Analyse notat 24/2009 

 
53

 

Classification Tablea 

BILer - Hvor mange biler eier eller 

disponerer husstanden din?   

Observed Predicted 

dvalgt1 Percentage 

Correct .00 1.00 

Ingen biler Step 1 dvalgt1 .00 27 4 87.1 

1.00 5 12 70.6 

Overall Percentage 
  

81.3 

1 bil Step 1 dvalgt1 .00 1803 568 76.0 

1.00 556 2010 78.3 

Overall Percentage 
  

77.2 

2 biler Step 1 dvalgt1 .00 1253 387 76.4 

1.00 362 1369 79.1 

Overall Percentage 
  

77.8 

3 biler Step 1 dvalgt1 .00 170 45 79.1 

1.00 35 208 85.6 

Overall Percentage 
  

82.5 

4 eller flere biler Step 1 dvalgt1 .00 63 16 79.7 

1.00 14 65 82.3 

Overall Percentage 
  

81.0 

Husstanden er medlem av 

en bildelingsordning, men 

har ingen egne biler 

Step 1 dvalgt1 .00 11 0 100.0 

1.00 0 7 100.0 

Overall Percentage 
  

100.0 

Husstanden er medlem av 

en bildelingsordning, og har 

egen bil i tillegg 

Step 1 dvalgt1 .00 8 0 100.0 

1.00 0 10 100.0 

Overall Percentage 
  

100.0 

a. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

BILer - Hvor mange biler eier eller disponerer 

husstanden din?   

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Ingen biler Step 

1
a
 

dforsink .212 .086 6.088 1 .014 1.237 

dforsxreiser .059 .354 .028 1 .867 1.061 

dkost .048 .028 2.895 1 .089 1.049 

dtid .119 .040 8.996 1 .003 1.126 

Constant -.423 .484 .764 1 .382 .655 

1 bil Step 

1
a
 

dforsink .085 .005 348.679 1 .000 1.089 

dforsxreiser .209 .024 73.246 1 .000 1.233 

dkost .064 .003 473.445 1 .000 1.066 

dtid .073 .003 724.509 1 .000 1.076 

Constant .116 .035 11.259 1 .001 1.123 

2 biler Step 

1
a
 

dforsink .079 .005 206.089 1 .000 1.082 

dforsxreiser .203 .030 45.256 1 .000 1.225 

dkost .060 .003 314.474 1 .000 1.061 

dtid .072 .003 543.601 1 .000 1.075 

Constant .077 .042 3.350 1 .067 1.080 

3 biler Step 

1
a
 

dforsink .109 .017 39.888 1 .000 1.115 

dforsxreiser .107 .092 1.347 1 .246 1.113 

dkost .052 .010 28.573 1 .000 1.054 

dtid .099 .010 101.828 1 .000 1.104 

Constant .221 .128 2.969 1 .085 1.248 

4 eller flere biler Step 

1
a
 

dforsink .056 .027 4.315 1 .038 1.058 

dforsxreiser .176 .154 1.313 1 .252 1.193 

dkost .037 .013 8.174 1 .004 1.038 

dtid .086 .014 37.439 1 .000 1.089 

Constant .012 .212 .003 1 .957 1.012 

Husstanden er medlem 

av en bildelingsordning, 

men har ingen egne 

biler 

Step 

1
a
 

dforsink 1.506 748.104 .000 1 .998 4.510 

dforsxreiser 6.634 4843.438 .000 1 .999 760.174 

dkost 3.400 641.761 .000 1 .996 29.957 

dtid 1.517 529.303 .000 1 .998 4.557 

Constant -18.566 11482.836 .000 1 .999 .000 

Husstanden er medlem 

av en bildelingsordning, 

og har egen bil i tillegg 

Step 

1
a
 

dforsink 4.622 1323.128 .000 1 .997 101.663 

dforsxreiser 9.393 5200.646 .000 1 .999 12007.008 

dkost 1.563 950.110 .000 1 .999 4.774 

dtid 3.186 1116.661 .000 1 .998 24.202 

Constant -.163 6518.163 .000 1 1.000 .850 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 
SORT CASES  BY Hovedbe. SPLIT FILE LAYERED BY Hovedbe. LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

dvalgt1/METHOD=ENTER dforsink dforsxreiser dkost dtid/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

ITERATE(20) CUT(.5). 
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Logistic Regression Case Processing Summary 

Hovedbe - Hva er din 

hovedbeskjeftigelse?   

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Yrkesaktiv Selected Cases Included in Analysis 7474 99.3 

Missing Cases 50 .7 

Total 7524 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 7524 100.0 

Husarbeid i hjemmet Selected Cases Included in Analysis 66 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 66 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 66 100.0 

Går på skole, studerer Selected Cases Included in Analysis 192 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 192 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 192 100.0 

Alderspensjonist Selected Cases Included in Analysis 636 98.1 

Missing Cases 12 1.9 

Total 648 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 648 100.0 

Trygdet/uføretrygdet Selected Cases Included in Analysis 433 97.5 

Missing Cases 11 2.5 

Total 444 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 444 100.0 

Arbeidsledig Selected Cases Included in Analysis 114 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 114 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 114 100.0 

Annet Selected Cases Included in Analysis 107 99.1 

Missing Cases 1 .9 

Total 108 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 108 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Dependent Variable Encoding 
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Hovedbe - Hva er din 

hovedbeskjeftigelse?   

Original 

Value Internal Value 

Yrkesaktiv .00 0 

1.00 1 

Husarbeid i hjemmet .00 0 

1.00 1 

Går på skole, studerer .00 0 

1.00 1 

Alderspensjonist .00 0 

1.00 1 

Trygdet/uføretrygdet .00 0 

1.00 1 

Arbeidsledig .00 0 

1.00 1 

Annet .00 0 

1.00 1 
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Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b
 

Hovedbe - Hva er din 

hovedbeskjeftigelse?   Observed 

Predicted 

dvalgt1 
Percentage 

Correct .00 1.00 

Yrkesaktiv Step 0 dvalgt1 .00 0 3608 .0 

1.00 0 3866 100.0 

Overall Percentage   51.7 

Husarbeid i hjemmet Step 0 dvalgt1 .00 37 0 100.0 

1.00 29 0 .0 

Overall Percentage   56.1 

Går på skole, studerer Step 0 dvalgt1 .00 100 0 100.0 

1.00 92 0 .0 

Overall Percentage   52.1 

Alderspensjonist Step 0 dvalgt1 .00 0 291 .0 

1.00 0 345 100.0 

Overall Percentage   54.2 

Trygdet/uføretrygdet Step 0 dvalgt1 .00 225 0 100.0 

1.00 208 0 .0 

Overall Percentage   52.0 

Arbeidsledig Step 0 dvalgt1 .00 0 54 .0 

1.00 0 60 100.0 

Overall Percentage   52.6 

Annet Step 0 dvalgt1 .00 0 46 .0 

1.00 0 61 100.0 

Overall Percentage   57.0 

a. Constant is included in the model. 
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Classification Tablea,b
 

Hovedbe - Hva er din 

hovedbeskjeftigelse?   Observed 

Predicted 

dvalgt1 
Percentage 

Correct .00 1.00 

Yrkesaktiv Step 0 dvalgt1 .00 0 3608 .0 

1.00 0 3866 100.0 

Overall Percentage   51.7 

Husarbeid i hjemmet Step 0 dvalgt1 .00 37 0 100.0 

1.00 29 0 .0 

Overall Percentage   56.1 

Går på skole, studerer Step 0 dvalgt1 .00 100 0 100.0 

1.00 92 0 .0 

Overall Percentage   52.1 

Alderspensjonist Step 0 dvalgt1 .00 0 291 .0 

1.00 0 345 100.0 

Overall Percentage   54.2 

Trygdet/uføretrygdet Step 0 dvalgt1 .00 225 0 100.0 

1.00 208 0 .0 

Overall Percentage   52.0 

Arbeidsledig Step 0 dvalgt1 .00 0 54 .0 

1.00 0 60 100.0 

Overall Percentage   52.6 

Annet Step 0 dvalgt1 .00 0 46 .0 

1.00 0 61 100.0 

Overall Percentage   57.0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

Hovedbe - Hva er din hovedbeskjeftigelse?   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Yrkesaktiv Step 0
a
 Constant .069 .023 8.903 1 .003 1.072 

Husarbeid i hjemmet Step 0
a
 Constant -.244 .248 .965 1 .326 .784 

Går på skole, studerer Step 0
a
 Constant -.083 .144 .333 1 .564 .920 

Alderspensjonist Step 0
a
 Constant .170 .080 4.574 1 .032 1.186 

Trygdet/uføretrygdet Step 0
a
 Constant -.079 .096 .667 1 .414 .924 

Arbeidsledig Step 0
a
 Constant .105 .188 .315 1 .574 1.111 

Annet Step 0
a
 Constant .282 .195 2.089 1 .148 1.326 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 

 

Block 1: Method = Enter  
Omnibus Tests of Model Coefficients 

Hovedbe - Hva er din hovedbeskjeftigelse?   Chi-square df Sig. 

Yrkesaktiv Step 1 Step 3095.470 4 .000 

Block 3095.470 4 .000 

Model 3095.470 4 .000 

Husarbeid i hjemmet Step 1 Step 34.924 4 .000 

Block 34.924 4 .000 

Model 34.924 4 .000 

Går på skole, studerer Step 1 Step 86.723 4 .000 

Block 86.723 4 .000 

Model 86.723 4 .000 

Alderspensjonist Step 1 Step 174.548 4 .000 

Block 174.548 4 .000 

Model 174.548 4 .000 

Trygdet/uføretrygdet Step 1 Step 122.643 4 .000 

Block 122.643 4 .000 

Model 122.643 4 .000 

Arbeidsledig Step 1 Step 36.707 4 .000 

Block 36.707 4 .000 

Model 36.707 4 .000 

Annet Step 1 Step 48.931 4 .000 

Block 48.931 4 .000 
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Block 1: Method = Enter  
Omnibus Tests of Model Coefficients 

Hovedbe - Hva er din hovedbeskjeftigelse?   Chi-square df Sig. 

Yrkesaktiv Step 1 Step 3095.470 4 .000 

Block 3095.470 4 .000 

Model 3095.470 4 .000 

Husarbeid i hjemmet Step 1 Step 34.924 4 .000 

Block 34.924 4 .000 

Model 34.924 4 .000 

Går på skole, studerer Step 1 Step 86.723 4 .000 

Block 86.723 4 .000 

Model 86.723 4 .000 

Alderspensjonist Step 1 Step 174.548 4 .000 

Block 174.548 4 .000 

Model 174.548 4 .000 

Trygdet/uføretrygdet Step 1 Step 122.643 4 .000 

Block 122.643 4 .000 

Model 122.643 4 .000 

Arbeidsledig Step 1 Step 36.707 4 .000 

Block 36.707 4 .000 

Model 36.707 4 .000 

Annet Step 1 Step 48.931 4 .000 

Block 48.931 4 .000 

Model 48.931 4 .000 

Model Summary 

Hovedbe - Hva er din 

hovedbeskjeftigelse?   Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

Yrkesaktiv 1 7256.787
a
 .339 .452 

Husarbeid i hjemmet 1 55.599
b
 .411 .551 

Går på skole, studerer 1 179.112
c
 .363 .485 

Alderspensjonist 1 702.545
d
 .240 .321 

Trygdet/uføretrygdet 1 476.955
e
 .247 .329 

Arbeidsledig 1 121.014
f
 .275 .367 

 1 97.293
g
 .367 .493 
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Classification Tablea
 

Hovedbe - Hva er din 

hovedbeskjeftigelse?   Observed 

Predicted 

dvalgt1 
Percentage 

Correct .00 1.00 

Yrkesaktiv Step 1 dvalgt1 .00 2789 819 77.3 

1.00 783 3083 79.7 

Overall Percentage   78.6 

Husarbeid i hjemmet Step 1 dvalgt1 .00 32 5 86.5 

1.00 6 23 79.3 

Overall Percentage   83.3 

Går på skole, studerer Step 1 dvalgt1 .00 81 19 81.0 

1.00 17 75 81.5 

Overall Percentage   81.3 

Alderspensjonist Step 1 dvalgt1 .00 196 95 67.4 

1.00 73 272 78.8 

Overall Percentage   73.6 

Trygdet/uføretrygdet Step 1 dvalgt1 .00 168 57 74.7 

1.00 64 144 69.2 

Overall Percentage   72.1 

Arbeidsledig Step 1 dvalgt1 .00 39 15 72.2 

1.00 14 46 76.7 

Overall Percentage   74.6 

Annet Step 1 dvalgt1 .00 37 9 80.4 

1.00 7 54 88.5 

Overall Percentage   85.0 

a. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

Hovedbe - Hva er din hovedbeskjeftigelse?   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Yrkesaktiv Step 1
a
 dforsink .089 .004 548.157 1 .000 1.094 

dforsxreiser .211 .021 105.691 1 .000 1.235 

dkost .065 .002 693.183 1 .000 1.067 

dtid .084 .002 1269.108 1 .000 1.088 

Constant .102 .029 12.546 1 .000 1.107 

Husarbeid i hjemmet Step 1
a
 dforsink .157 .059 7.152 1 .007 1.170 

dforsxreiser .224 .294 .585 1 .445 1.252 

dkost .043 .028 2.453 1 .117 1.044 

dtid .132 .036 13.882 1 .000 1.141 

Constant -.058 .338 .029 1 .864 .944 

Går på skole, 

studerer 

Step 1
a
 dforsink .077 .024 10.376 1 .001 1.080 

dforsxreiser .218 .135 2.613 1 .106 1.243 

dkost .069 .018 15.448 1 .000 1.071 

dtid .104 .017 36.701 1 .000 1.110 

Constant .045 .186 .058 1 .810 1.046 

Alderspensjonist Step 1
a
 dforsink .048 .012 16.624 1 .000 1.050 

dforsxreiser .291 .066 19.458 1 .000 1.337 

dkost .053 .006 72.938 1 .000 1.054 

dtid .038 .005 55.960 1 .000 1.039 

Constant .178 .092 3.730 1 .053 1.195 

Trygdet/uføretrygdet Step 1
a
 dforsink .074 .014 25.827 1 .000 1.076 

dforsxreiser -.004 .079 .002 1 .960 .996 

dkost .044 .006 45.805 1 .000 1.045 

dtid .033 .005 41.126 1 .000 1.033 

Constant -.076 .111 .465 1 .495 .927 

Arbeidsledig Step 1
a
 dforsink .067 .029 5.258 1 .022 1.069 

dforsxreiser -.042 .156 .071 1 .790 .959 

dkost .031 .013 5.988 1 .014 1.031 

dtid .049 .012 17.543 1 .000 1.050 

Constant .125 .222 .316 1 .574 1.133 

Annet Step 1
a
 dforsink .089 .032 7.640 1 .006 1.093 

dforsxreiser .347 .178 3.803 1 .051 1.415 

dkost .052 .023 4.862 1 .027 1.053 

dtid .087 .020 18.491 1 .000 1.090 

Constant .242 .255 .908 1 .341 1.274 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 
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SORT CASES  BY Inntekt.SPLIT FILE LAYERED BY Inntekt.LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 

dvalgt1/METHOD=ENTER dforsink dforsxreiser dkost dtid 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5). 

 

Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Inntekt - Hva er husstandens 

samlede bruttoinntekt (det vil si 

inntekt før skatt)?   

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Under 300.000 kr Selected Cases Included in Analysis 463 97.7 

Missing Cases 11 2.3 

Total 474 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 474 100.0 

Mellom 300.000 og 500.000 kr Selected Cases Included in Analysis 2047 99.5 

Missing Cases 11 .5 

Total 2058 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 2058 100.0 

Mellom 500.001 og 800.000 kr Selected Cases Included in Analysis 3231 98.8 

Missing Cases 39 1.2 

Total 3270 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 3270 100.0 

Mellom 800.001 og 1 million kr Selected Cases Included in Analysis 1929 99.5 

Missing Cases 9 .5 

Total 1938 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 1938 100.0 

Over 1 million kroner Selected Cases Included in Analysis 1191 99.7 

Missing Cases 3 .3 

Total 1194 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 1194 100.0 

Vet ikke Selected Cases Included in Analysis 161 99.4 

Missing Cases 1 .6 

Total 162 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 162 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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Dependent Variable Encoding 

Inntekt - Hva er husstandens samlede 

bruttoinntekt (det vil si inntekt før skatt)?   

Original 

Value 

Internal 

Value 

Under 300.000 kr .00 0 

1.00 1 

Mellom 300.000 og 500.000 kr .00 0 

1.00 1 

Mellom 500.001 og 800.000 kr .00 0 

1.00 1 

Mellom 800.001 og 1 million kr .00 0 

1.00 1 

Over 1 million kroner .00 0 

1.00 1 

Vet ikke .00 0 

1.00 1 
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Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b
 

Inntekt - Hva er husstandens samlede 

bruttoinntekt (det vil si inntekt før 

skatt)?   

Observed Predicted 

dvalgt1 Percentage 

Correct .00 1.00 

Under 300.000 kr Step 

0 

dvalgt1 .00 0 214 .0 

1.00 0 249 100.0 

Overall Percentage 
  

53.8 

Mellom 300.000 og 500.000 kr Step 

0 

dvalgt1 .00 0 1018 .0 

1.00 0 1029 100.0 

Overall Percentage 
  

50.3 

Mellom 500.001 og 800.000 kr Step 

0 

dvalgt1 .00 0 1527 .0 

1.00 0 1704 100.0 

Overall Percentage 
  

52.7 

Mellom 800.001 og 1 million kr Step 

0 

dvalgt1 .00 0 948 .0 

1.00 0 981 100.0 

Overall Percentage 
  

50.9 

Over 1 million kroner Step 

0 

dvalgt1 .00 0 571 .0 

1.00 0 620 100.0 

Overall Percentage 
  

52.1 

Vet ikke Step 

0 

dvalgt1 .00 83 0 100.0 

1.00 78 0 .0 

Overall Percentage 
  

51.6 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

Inntekt - Hva er husstandens samlede 

bruttoinntekt (det vil si inntekt før skatt)?   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Under 300.000 kr Step 0
a
 Constant .151 .093 2.641 1 .104 1.164 

Mellom 300.000 og 

500.000 kr 

Step 0
a
 Constant .011 .044 .059 1 .808 1.011 

Mellom 500.001 og 

800.000 kr 

Step 0
a
 Constant .110 .035 9.687 1 .002 1.116 

Mellom 800.001 og 1 

million kr 

Step 0
a
 Constant .034 .046 .564 1 .452 1.035 

Over 1 million kroner Step 0
a
 Constant .082 .058 2.015 1 .156 1.086 

Vet ikke Step 0
a
 Constant -.062 .158 .155 1 .694 .940 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

Inntekt - Hva er husstandens samlede bruttoinntekt (det vil si 

inntekt før skatt)?   Chi-square df Sig. 

Under 300.000 kr Step 1 Step 148.329 4 .000 

Block 148.329 4 .000 

Model 148.329 4 .000 

Mellom 300.000 og 500.000 kr Step 1 Step 740.870 4 .000 

Block 740.870 4 .000 

Model 740.870 4 .000 

Mellom 500.001 og 800.000 kr Step 1 Step 1268.533 4 .000 

Block 1268.533 4 .000 

Model 1268.533 4 .000 

Mellom 800.001 og 1 million kr Step 1 Step 900.818 4 .000 

Block 900.818 4 .000 

Model 900.818 4 .000 

Over 1 million kroner Step 1 Step 510.473 4 .000 

Block 510.473 4 .000 

Model 510.473 4 .000 

Vet ikke Step 1 Step 32.535 4 .000 

Block 32.535 4 .000 

Model 32.535 4 .000 

Model Summary 

Inntekt - Hva er husstandens samlede 

bruttoinntekt (det vil si inntekt før 

skatt)?   Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

Under 300.000 kr 1 490.877
a
 .274 .366 

Mellom 300.000 og 500.000 kr 1 2096.815
b
 .304 .405 

Mellom 500.001 og 800.000 kr 1 3200.882
c
 .325 .433 

Mellom 800.001 og 1 million kr 1 1772.779
d
 .373 .498 

Over 1 million kroner 1 1138.587
e
 .349 .465 

Vet ikke 1 190.503
f
 .183 .244 
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Classification Tablea
 

Inntekt - Hva er husstandens 

samlede bruttoinntekt (det vil si 

inntekt før skatt)?   Observed 

Predicted 

dvalgt1 
Percentage 

Correct .00 1.00 

Under 300.000 kr Step 1 dvalgt1 .00 162 52 75.7 

1.00 48 201 80.7 

Overall Percentage   78.4 

Mellom 300.000 og 

500.000 kr 

Step 1 dvalgt1 .00 779 239 76.5 

1.00 236 793 77.1 

Overall Percentage   76.8 

Mellom 500.001 og 

800.000 kr 

Step 1 dvalgt1 .00 1142 385 74.8 

1.00 351 1353 79.4 

Overall Percentage   77.2 

Mellom 800.001 og 1 

million kr 

Step 1 dvalgt1 .00 760 188 80.2 

1.00 189 792 80.7 

Overall Percentage   80.5 

Over 1 million kroner Step 1 dvalgt1 .00 452 119 79.2 

1.00 110 510 82.3 

Overall Percentage   80.8 

Vet ikke Step 1 dvalgt1 .00 59 24 71.1 

1.00 21 57 73.1 

Overall Percentage   72.0 
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Variables in the Equation 

Inntekt - Hva er husstandens samlede bruttoinntekt 
(det vil si inntekt før skatt)?   B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Under 300.000 kr Step 1
a
 dforsink .051 .014 12.717 1 .000 1.052 

dforsxreiser .171 .079 4.725 1 .030 1.186 

dkost .042 .007 33.694 1 .000 1.043 

dtid .056 .007 71.862 1 .000 1.058 

Constant .232 .111 4.366 1 .037 1.261 

Mellom 300.000 og 
500.000 kr 

Step 1
a
 dforsink .080 .007 135.176 1 .000 1.084 

dforsxreiser .170 .038 20.039 1 .000 1.185 

dkost .065 .004 230.451 1 .000 1.067 

dtid .061 .004 277.737 1 .000 1.063 

Constant -.003 .053 .003 1 .959 .997 

Mellom 500.001 og 
800.000 kr 

Step 1
a
 dforsink .085 .006 221.258 1 .000 1.089 

dforsxreiser .210 .031 46.157 1 .000 1.234 

dkost .067 .004 333.802 1 .000 1.069 

dtid .075 .003 511.155 1 .000 1.078 

Constant .175 .043 16.241 1 .000 1.191 

Mellom 800.001 og 1 
million kr 

Step 1
a
 dforsink .097 .008 151.142 1 .000 1.102 

dforsxreiser .182 .042 19.039 1 .000 1.200 

dkost .068 .006 150.482 1 .000 1.070 

dtid .109 .006 370.020 1 .000 1.115 

Constant .065 .059 1.225 1 .268 1.067 

Over 1 million kroner Step 1
a
 dforsink .095 .010 96.975 1 .000 1.100 

dforsxreiser .302 .053 32.982 1 .000 1.352 

dkost .047 .006 66.623 1 .000 1.049 

dtid .086 .006 210.747 1 .000 1.090 

Constant .121 .073 2.743 1 .098 1.129 

Vet ikke Step 1
a
 dforsink .045 .023 3.895 1 .048 1.046 

dforsxreiser .411 .127 10.455 1 .001 1.508 

dkost .031 .010 9.956 1 .002 1.031 

dtid .025 .007 11.910 1 .001 1.026 

Constant -.048 .177 .073 1 .788 .953 

a. Variable(s) entered on step 1: dforsink, dforsxreiser, dkost, dtid. 
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