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Forord 

Dette notatet er utarbeidet som en del av oppfølging av ny Revidert avtale Oslopakke 3, hvor 

COWI har hovedansvaret for analyser av de trafikale virkningene av disse bomsnittene. I den 

forbindelse er det behov for supplerende analyser av forhold som dagens transportmodeller 

ikke fanger opp.  

I dette notatet har vi foretatt enkle analyser av reisevanedata for å belyse fordelingsvirkninger 

av forslag til nye bomsnitt i Oslo.  

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Oslopakke 3-sekretariatet ved Terje Rognlien og Olav 

Fosli.  

Prosjektleder hos Urbanet Analyse har vært Ingunn Opheim Ellis, som har gjennomført 

prosjektet sammen med Maria Amundsen. Bård Norheim har vært kvalitetssikrer.  

 

Oslo, mai 2017 

 

Bård Norheim 
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Sammendrag  

I forbindelse med arbeidet med revidert Oslopakke 3, har vi i dette prosjektet sett på hvilke 

konsekvenser de nye foreslåtte bompengesnittene har på ulike trafikantgrupper, og om dette 

er forskjellig fra dagens bomring. Med andre ord har vi sett på hva kjennetegner de som 

krysser dagens bomsnittet sammenlignet med nytt bomsnitt.  

Analysen er gjort med data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, og vi har 

fokusert på følgende egenskaper ved trafikantene:  

- Bosted 

- Sosioøkonomiske variabler: kjønn, husstandstype og inntekt 

- Kjennetegn ved reisen: reisemål, reisetidspunkt, transportmiddel og reiseformål  

Nytt bompengesnitt vil berøre flere reiser enn dagens bomring 

Analysen viser at de nye bompengesnittene berører flere reiser enn dagens bomring. Dette var 

også hovedintensjonen med de nye snittene. Samtidig ser vi at de nye bompengesnittene 

virker geografisk utjevnende, ved at de i større grad berører personer fra flere områder enn 

det dagens bompengesnitt gjør.  

Om lag 1/3 av bilreisene til de bosatte i indre områder av Oslo berøres av dagens bomring, 

mens i underkant av halvparten av bilreisene til de bosatte i Oslo vest, nordøst og sørøst blir 

berørt. Reisene til de bosatte utenfor Oslo berøres i vesentlig mindre grad enn reisene til 

bosatte i Oslo. Med de nye bomsnittene vil en større andel av bilreisene til bosatte i indre 

deler av Oslo bli berørt, og forskjellene mellom de ulike områdene utjevnes. Fortsatt ser vi at 

bilreisene til de bosatte utenfor Oslo berøres i mye mindre grad enn bilreisene til de bosatte i 

Oslo.  

 
Figur S1: Prosentandel av bilreisene foretatt av bosatte i ulike områder som passerer et bomsnitt med 
hhv. dagens og nye bomsnitt. Kilde: RVU 2013/14. 
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Nytt bompengesnitt påvirker ulike trafikantgrupper på omtrent samme måte 
som dagens bomsnitt 

Analysene viser at forslaget til nytt bompengesnitt vil påvirke ulike trafikantgrupper på 

omtrent samme måte som dagens bomsnitt.  

Menn berøres av bompassering i større grad enn kvinner 

Analysen viser at det er 70 prosent større sjanse for at en mann passerer bomringen med bil 

enn at en kvinne gjør det. Dette gjelder både med dagens bomring og forslag til ny bomring. Vi 

ser imidlertid at kjønnsforskjellene er noe større for reiser utenfor rush enn for reiser som 

foretas i rush, men disse forskjellene påvirkes ikke av det nye bompengesnittet. Dette skyldes i 

stor grad at menn kjører bil i noe større grad enn kvinner på alle typer reiser.  

Flerpersonhusholdninger berøres i større grad enn enslige 

Det er større sjanse for at en person fra en flerpersonhusholdning passerer bomringen med bil 

enn at en enslig person gjør det. Dette gjelder både med dagens bomring og forslag til ny 

bomring, men sannsynligheten er større med dagens bomring. De nye bomsnittene har således 

en viss utjevnende effekt på husholdningstype. Dette resultatet har nok sammenheng med at 

en større andel av de etablerte parene og barnefamiliene bor utenfor bomringen, mens flere 

av de enslige bor mer sentralt. Videre ser vi at forskjellene i bompassering mellom 

flerpersonhusholdninger og enslige er større i rushtiden enn utenfor rush. Også dette jevnes 

noe ut med nye bompengesnitt.  

Personer med middels/høy inntekt berøres i større grad enn de med lav inntekt 

Det er større sjanse for at en person med middels og høy inntekt passerer bomringen med bil 

enn at en person med lav inntekt gjør det. Dette gjelder både med dagens bomring og forslag 

til ny bomring. Dette skyldes blant annet at personer med høyere inntekt i større grad benytter 

bil på arbeidsreiser, mens personer i med lav inntekt både i noe mindre grad er yrkesaktive, i 

tillegg til at denne gruppen i større grad reiser på arbeid med andre transportmidler enn bil. 

Videre er inntektsforskjellene i hvem som passerer bomsnittet med bil noe større for 

rushtidsreiser enn for reiser som foregår utenfor rush, en forskjell som øker litt med nytt 

bompengesnitt.  

Arbeidsreiser berøres i større grad enn andre typer reiser 

Det er større sjanse for at formålet med reisen som passerer bomringen med bil er en 

arbeidsreise enn en fritidsreise. Vi finner imidlertid ingen forskjell på arbeidsreiser som er 

kombinert med å følge barn til og fra barnehage og skole og «rene» arbeidsreiser. Dette 

mønsteret gjelder både med dagens bomring og forslag til ny bomring, men de nye 

bomsnittene påvirker handle- og servicereiser og reiser foretatt for å følge/hente barn i 

barnehage og på skole i noe større grad enn dagens bomring.  
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Figur S2. Sannsynligheter (odds i prosent) for at en reise som passerer nytt bomsnitt med bil har 
kjennetegn som vist i figuren. Resultater av binær logistisk regresjon. is = ikke signifikant resultat.  

 

 
Figur S3. Sannsynligheter (odds i prosent) for at en bilreise som passerer nytt bomsnitt, men ikke dagens 
bomsnitt, har kjennetegn som vist i figuren. Resultater av binær logistisk regresjon.  
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1 Bakgrunn og formål 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 

Oslopakke 3-sekretariatet har behov for bistand i arbeidet med å utrede endringer i 

trafikantbetalingssystemet for Oslopakke 3, hvor blant annet nye bomsnitt i Oslo vurderes. 

Dette er en del av oppfølging av ny Revidert avtale Oslopakke 3 av 5. juni 2016. COWI har 

hovedansvaret for analyser av de trafikale virkningene av disse bomsnittene. I den forbindelse 

er det behov for supplerende analyser av forhold som dagens transportmodeller ikke fanger 

opp. I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet tre arbeidsnotater som har til formål å 

belyse konsekvensene av nye bomsnitt når det gjelder: 

1. Konkurranseflater og ringvirkninger for kollektivtransporten (UA-notat 120/2017) 
Her vil spørsmålet være i hvilken grad de nye bomsnittene bedrer konkurranseforholdene 
for kollektivtransporten på ulike strekninger og hvordan analyser som tar hensyn til 
forsinkelser og trengsel påvirker de etterspørselseffektene som hentes ut fra RTM23+? I 
denne sammenheng vil et sentralt spørsmål være hvordan bedre fremkommelighet for 
bilreiser påvirker kollektivtransporten og hvor mye ledig kapasitet det er i rushtrafikken på 
de strekningene som får størst passasjervekst? 

 

2. Fordelingsvirkninger (dette notatet: UA-notat 121/2017) 
Dette notatet fokuserer på fordelingsvirkninger for trafikantene av ulike bomsnitt, dvs. 
hvem er det som vil få økt sannsynlighet for å betale bompenger: For eksempel vil det 
ramme småbarnsfamilier, lavinntektsgrupper eller andre grupper hardere enn en avgift 
som alle må betale?  

 

3. Konkurranseflater og effekter på sykling (UA-notat 122/2017) 
Dette notatet har en todelt problemstilling; først ser vi på effekten av det nye planlagte 
sykkelveinettet på økt antall kollektivreiser og deretter ser vi på effekten av nye bomsnitt 
og økte bomsnitt opp mot konkurranseflatene mellom bil og sykkel på ulike strekninger. 

1.2 Effekten av nye bomsnitt 

I dag benyttes et bompengesystem rundt Oslo som et virkemiddel for å nå politiske 

målsettinger som blant annet nullvekstmålet (trafikkreduksjon), bedre luftkvalitet og bedre 

framkommelighet (trafikkstyring). Samtidig betaler bare omtrent halvparten av bilturene 

innenfor bygrensen bompenger. Det skal derfor settes opp nye bomsnitt der hovedmålet er å 

øke denne andelen slik at flere bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, men uten 

«å straffe» de som allerede betaler med enda høyere takster.  

Det nye trafikantbetalingssystemet må oppleves som rettferdig, forståelig, forutsigbart og 

kommuniserbart. For å få dette til, må det utarbeides timesregler og rabattordninger for de 

som passerer flere bomsnitt enn i dag.  
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I dette notatet gjøres det rede for fordelingsvirkninger de nye foreslåtte bomsnittene, dvs. 

hvilke konsekvensene disse bomsnittene har for ulike trafikantgrupper. Vi har brukt data fra 

den nasjonale reisevaneundersøkelsen (2013/14) for å se på hva som kjennetegner reiser som 

krysser de nye foreslåtte bomsnittene på ulike tidspunkt av døgnet i dag, sammenlignet med 

reiser som krysser dagens bomsnitt, for å få en indikasjon på hvilke trafikantgrupper som kan 

forventes å bli berørt av den nye bompengestrukturen.  

1.3 Forslag til nye bomsnitt – Indre ring 

I Oslopakke 3 ble det vurdert flere alternative forslag til ny trafikantbetaling: Et alternativ 

foreslår reviderte bomtakster basert på dagens bomsnitt (scenario RA2016), mens de to andre 

innebærer nye bomsnitt (hhv. scenario Indre Ring og Ring 3). Scenarioet Indre Ring ble valgt. Vi 

har gjort en analyse hvor dette scenarioet sammenlignes med dagens situasjon.  

Bomsnittene for scenarioet 

«Indre Ring» er vist i figur 

1.1. Følgende 

forutsetninger inngår i 

beregningene:  

• Ingen flytting av dagens 

bomsnitt (markert med 

blått i figuren). 

• Nye bygrensesnitt 

(markert med grønt i 

figuren). 

• Nytt bomsnitt langs 

Ring 2 og ved Bygdøy 

(markert med rødt i 

figuren). 

• Armer mot Sinsen og 

Bryn/Hellerud (markert 

med rødt i figuren). 

 

  

Figur 1.1 Scenario: Indre Ring, revidert versjon 



 Revidert Oslopakke 3: Fordelingsvirkninger av forslag til nye bomsnitt i Oslo 
 

 

 Urbanet Analyse notat 121/2017 3 

Soneinndeling 

Analysen er gjort basert på bosatte i følgende geografiske område. Dette er det samme 

området og den samme soneinndelingen som er benyttet i COWIs analyser. 

 
Figur 1.2 Analyseområde og soneinndeling.  

1.4 Konsekvenser for ulike trafikantgrupper 

Et av hovedargumentene mot bompenger og køprising er at slike avgifter kan gi uheldige 

fordelingsvirkninger fordi noen trafikantgrupper er mer bundet til bestemte transportmåter og 

reisetidspunkter enn andre. I den offentlige debatten er det spesielt et fokus på 

småbarnsfamiliene med barnehage- eller SFO-barn. Denne gruppen har mer rigide tidsrammer 

å forholde seg til enn andre, og må derfor i større grad fortsette å kjøre på bestemte tidspunkt, 

uavhengig av om de vurderer at tidsgevinsten oppveier avgiften eller ei.  Det er også fokusert 
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på lavinntektsgrupper, som må bruke en større del av inntekten sin på en køavgift fordi den er 

lik for alle rushtidsbilister.  

I analysene har vi et hovedfokus på arbeidsreiser generelt, og arbeidsreiser som inkluderer det 

å følge/hente barn spesielt. Arbeidsreiser er reisene som i størst grad vil bli berørt av en 

eventuell køprising fordi en stor andel av disse reisene er mer obligatoriske, og bundet i tid og 

rom, enn andre reiser.  

1.5 Datagrunnlag for analysen 

Vi har analysert data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU) for reiser som 

foregår innenfor dette analyseområdet. Som forklaringsvariabler i analysen har vi brukt 

følgende variabler fra RVUen:  

- Sosioøkonomiske variabler, som kjønn, husstandstype og husholdningsinntekt1 

- Transportressurser: Tilgang til bil og førerkort, konkurranse om husstandens bil. 

- Kjennetegn ved gårsdagens reise: Reisemål (dvs. om reisen starter eller ender slik at 

den krysser bomsnittet), reisetidspunkt, transportmiddel og reiseformål.  

 

                                                           
1 Vi har også sett på utdanningsnivå, men siden utdanningsnivå og inntekt korrelerer høyt, har vi valgt å 
konsentrere oss om inntekt.   



 Revidert Oslopakke 3: Fordelingsvirkninger av forslag til nye bomsnitt i Oslo 
 

 

 Urbanet Analyse notat 121/2017 5 

2 Transportressurser og transportmiddelbruk 

Befolkningens transportressurser, og forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, er med 

på å forklare transportmiddelvalg og reisemønster. I dette kapittelet vil vi kort gjennomgå 

forskjeller i transportressurser og transportmiddelbruk. Formålet er først og fremst å gi et bilde 

av ulike trafikantgruppers rammebetingelser, som ramme for analysene av hvilke grupper som 

vil påvirkes av de nye bomstasjonene. 

2.1 Husstandenes bruk av bil og konkurranse om husstandens bil 

82 prosent av de som bor i det aktuelle analyseområdet har førerkort for personbil, 18 prosent 

har ingen bil i husholdningen, 47 prosent har en bil, og de resterende 35 prosentene 

disponerer to eller flere biler.  

Selv om en både har førerkort og bil, er det ikke nødvendigvis slik at en kan bruke bilen når en 

måtte ønske det. Konkurransen om husstandens bil er avgjørende for å kunne bruke bilen 

etter eget forgodtbefinnende, eller om du må forhandle om tilgangen. Vi har brukt antall 

førerkort i husstanden fordelt på antall biler i husstanden som er indikator på graden av 

konkurranse om bilen. 44 prosent av de bosatte i det aktuelle området har flere førerkort enn 

biler i husstanden det vil si de må "konkurrere" om bilen.  

Barnefamilier har bedre biltilgang, og kjører mer bil enn andre 

Dersom man ser på konkurranse om bilen i tilknytning til husholdningstype viser det seg at 

medlemmer i husstander med barn hvor det yngste barnet er i alderen 7-17 år har best tilgang 

på bil. Ca. 61-65 prosent av personer i denne kategorien har like mange eller flere biler som 

førerkort i husholdningen. De reiser også mer, både totalt sett og med bil som fører, enn de 

som bor i husholdninger av andre typer. Konkurransen om husstandens bil er størst i 

husholdninger med flere voksne medlemmer. I 62 prosent av slike husstander er det flere 

medlemmer som har førerkort enn det er biler. 
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Figur 2.1: Andel med konkurranse om bilen i husstanden (dvs. flere førerkort enn biler i husstanden), 
fordelt på husstandstype2. 

 
Medlemmer i husholdninger hvor det yngste barnet er mellom 7 og 17 år gjennomfører i snitt 

om lag 2,5 bilreiser daglig, mens de som bor i husholdninger med kun voksne foretar i om lag 

1,4 reiser med bil per dag. Enslige foretar 1,1 bilreiser, og familier med barn under 7 år 

gjennomfører 1,8 bilreiser daglig. 

 
Figur 2.2: Gjennomsnittlig antall daglige reiser per person,  for medlemmer i ulike husstandstyper.  

Husstander med lavt inntektsnivå har dårligere biltilgang, og kjører mindre med bil 
enn andre  

Personer med lav inntekt har større konkurranse om husstandens bil enn de med høyere 

inntekt. Dataene viser samtidig en klar trend for at jo høyere inntekt per voksen i 

husholdningen jo færre flere husholdninger slipper å konkurrere om bilen. 53 prosent av 

husholdningene med inntekt per voksen på 200.000 kroner eller mindre har flere medlemmer 

                                                           
2 Respondenter som er under 18 år og de som er over 18 år og bor med foreldre og mindreårige søsken 
er ekskludert fra analysen. 
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som har førerkort enn det er biler, mens i husholdninger med inntekt per voksen på 500 tusen 

kroner eller mer utgjør denne andelen 39 prosent av alle husholdninger.  

Selve førerkorteierskap er også en parameter som til en viss grad korrelerer med inntekt. 

Nesten hver fjerde (22 prosent) respondent på 18 år eller eldre fra gruppen med lavest inntekt 

har ikke førerkort for bil, mens for de som hører til gruppen med høyest inntekt per voksen 

medlem utgjør denne andelen kun 4 prosent. 

 
Figur 2.3: Andel husstander hvor medlemmer må konkurrere om bilen (dvs. det er flere førerkort enn 
biler i husstanden) i prosent og gjennomsnittlig antall førerkort per person etter gjennomsnittlig årlig 
inntekt per voksen i husstanden. 

 
Vi ser også en sammenheng mellom inntekt og reiseomfang. Personer som bor i en husstand 

med 200 tusen eller mindre i inntekt per voksen gjennomfører i snitt færre reiser med bil og 

reiser totalt per dag enn personer som bor i en husstand med høyere inntekt.  

 

Figur 2.4: Gjennomsnittlig antall reiser per person per dag i husstander med ulik gjennomsnittlig inntekt 
per voksen medlem.  
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3 Reisene over bomsnittene i Oslo  

I dette kapitlet vil vi se nærmere på hva som i dag kjennetegner reisene som krysser 

bomsnittene, både når det gjelder reisetidspunkt, omfang, reiseformål og transportmiddel-

fordeling. Det er viktig å understreke at vi ser på dagens reisestrømmer, og hva som i dag 

kjennetegner reiser som passerer steder i transportnettverket hvor de nye bomstasjoner 

planlegges å komme. Vi viser på denne måten hvilke grupper i befolkningen og hvilke typer 

reiser som vil berøres og vil måtte tilpasses den nye bomsstasjonsplasseringen, men tar ikke 

hensyn til at folk kan og sannsynligvis vil endre reiseatferd og/eller reisemønster som resultat 

at ny plassering av bomstasjoner.  

3.1 Nytt bompengesnitt vil berøre flere reiser enn dagens bomring 

Basert på RVU-data passerer 19 prosent av alle reisene som foregår i det definerte 

analyseområdet (dvs. i Oslo, Akershus og Nedre Buskerud) et bomsnittet ved dagens plassering 

av bomstasjoner. I «Indre Ring»-scenarioet øker denne andelen med 10 prosentpoeng, dvs. at 

29 prosent av reisene vil passere et bomsnitt. Dersom man ser på bilreiser forblir andelene 

ganske like: 19 prosent av alle bilreiser i dagens situasjon og 26 prosent i «Indre- Ring»-

scenario passerer et bomsnitt. 

 
Figur 3.1: Andel av reisene som krysser bomsnittene i dag og med forslag til nye bomsnitt.  
Alle reiser og bilreiser – i Oslo, Akershus og Nedre Buskerud).  

 
Samtidig viser de to neste figurene at det er store geografiske variasjoner i hvem som blir 

berørt av bomringen. Som det fremgår av figurene berøres om lag 1/3 av bilreisene til bosatte i 

de indre områdene av Oslo av dagens bomring, mens litt i underkant av halvparten av 

bilreisene til de bosatte i Oslo vest, nordøst og sørøst blir berørt. Reisene til de bosatte utenfor 

Oslo berøres i vesentlig mindre grad enn reisene til bosatte i Oslo.  
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Med de nye bomsnittene vil en mye større andel av bilreisene til bosatte i indre deler av Oslo 

bli berørt, og forskjellene mellom de ulike områdene utjevnes. Fortsatt ser vi at bilreisene til de 

bosatte utenfor Oslo berøres i mye mindre grad enn bilreisene til de bosatte i Oslo.  

 
Figur 3.2: Prosentandel av bilreisene som krysser bomsnittene i dag og med forslag til nye bomsnitt 
fordelt på bostedssone.  
* Antall reiser blant bosatte i Bygdøy er svært lite, og tallene må derfor tolkes med varsomhet.  

3.2 Halvparten av alle reiser over bomsnittet er bilreiser 

I dag er 42 prosent av reisene som passerer gjennom bomringen en kollektivreise, mens 50 

prosent er reiser med bil som bilfører (42 prosent) eller som bilpassasjer (8 prosent). 3 prosent 

av reisene som passerer en bomstasjon er reiser til fots og 3 prosent er sykkelturer.  

Det er en større andel gangturer som passerer de nye bomsnittene enn det som passerer 

dagens bomsnitt, basert på dagens reisemønster. Samtidig er andelen bilreiser som passerer 

det nye bomsnittet lavere enn bilandelen som passerer dagens bomsnitt. Andelen 

kollektivreiser som passerer det nye bomsnittet er omtrent på samme nivå som i dag, basert 

på dagens reisemønster.  

Dette betyr likevel at antall kollektivreiser over bomsnittene vi øke, da det er flere reiser som 

vil passere bomsnittet med de nye bomsnittene sammenlignet med i dag. Samtidig er det 

naturlig å anta at det vil skje en viss grad av tilpasning til de nye bomsnittene, slik at noen av 

de som i dag reiser med bil, vil velge å reise med kollektivtransport.  
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Figur 3.3: Transportmiddelfordeling av reiser over bomsnitt, sammenlignet med 
transportmiddelfordelingen på alle reiser som foretas i analyseområdet. Prosent.  

3.3 Om lag halvparten av reisene over bomsnittet foregår i rushtiden 

I underkant av 50 prosent av reisene som passerer bomsnitt i begge analysescenariene foretas 

i rush, her definert som kl. 06:30-09:00 på morgen og kl. 15:00-17:00 på ettermiddagen. Dette 

er høyere enn andelen av reisene som ikke passerer bomsnittet, hvor om 1/3 foretas i 

rushtiden. Den høyere andelen reiser i rush over bomsnittet henger blant annet tett sammen 

med en relativt høy andel arbeidsreiser av alle reiser som passerer bomsnitt, jf. neste avsnitt. 

 
Figur 3.4: Andel reiser som foretas i rush (definert som 06:30-09:00 og 15:00-17.00). Prosent.  

 
Andel bilreiser gjennom bomringen er lavere i rushtiden enn utenfor rush (63 prosent), både 

når det gjelder dagens bomsnitt (47 prosent av alle motoriserte reiser i rush og 63 prosent 

utenfor rush) og det nye foreslåtte bomsnittet (46 prosent av alle motoriserte reiser i rush og 

60 prosent utenfor rush), mens andel kollektivreiser er høyere i rushtiden enn utenfor rush. I 

dagens situasjon utgjør kollektivreiser 53 prosent av alle motoriserte reiser gjennom 

bomringen i rush og 37 prosent utenfor rush. I Indre Ring-scenario er kollektivtransportens 

andeler på henholdsvis 54 og 40 prosent. 
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3.4 Om lag halvparten av dagens reiser over bomsnittet er arbeidsreiser 

Med dagens plassering av bomstasjoner bor og jobber 38 prosent av de yrkesaktive i 

analyseområdet slik at de må krysse bomsnittet mellom bo- og arbeidssted. Med de nye 

bomsnittene vil andelen av de som må passerer bomsnittet på vei til og fra jobb øke med 

nesten 15 prosentpoeng, og vil utgjøre drøye 53 prosent av de yrkesaktive, gitt at 

bosettingsmønsteret forblir som i dag. 

64 prosent av arbeidsreisene mellom de aktuelle sonene som passerer bomsnitt ved dagens 

plassering av bomstasjoner og 63 prosent ved plassering som i scenario Ring 2 foregår i 

rushtiden. Dersom man ser på alle arbeidsreiser mellom de aktuelle sonene utgjør andel reiser 

i rush 67 prosent av alle arbeidsreiser. 

46 prosent av dagens reiser gjennom bomsnittet er reiser til og fra jobb og 5 prosent er reiser 

til og fra skole (figur 3.5). Dersom man kun ser på bilreiser utgjør arbeidsreiser 43 prosent av 

alle reiser gjennom bomsnittet ved dagens plassering av bomstasjoner (figur 3.6). Handle- og 

servicereiser står for 14 prosent av alle dagens reiser og 15 prosent av dagens bilreiser 

gjennom bomsnitt. Handle/servicereiser kommer til å utgjøre en litt større andel av alle 

bompasseringer ved plassering av de nye bomstasjonene enn det som er tilfellet i dag, dersom 

dagens reisemønster videreføres. Andel arbeidsreiser gjennom bomringen kommer samtidig til 

å gå noe ned. 

 
Figur 3.5: Reisehensiktsfordeling for reiser gjennom bomsnitt, alle reiser. Prosent.  
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Figur 3.6: . Reisehensiktsfordeling for bilreiser gjennom bomsnitt.  Prosent.  

 
Vi har sett på reisehensiktsfordeling i forhold til tid på dagen når man gjennomfører reiser med 

ulik formål. 67 prosent av arbeidsreisene foretas i rush, mens om lag 30 prosent av 

handlereisene skjer i samme perioder. Dette forblir om lag uendret med de nye bomsnittene.  

3.5 Utdannings- og inntektsforskjeller 

De som passerer bomsnittet, både ved dagens plassering av bomstasjoner og ved plassering 

som i Ring 2 scenario, har i større grad høyere utdanning og høyere inntekt enn de som ikke 

passerer bomsnittet. Dette gjelder alle reiser forbi bomstasjonene og spesielt bilreiser. Andel 

bilreisende med høyere utdanning som passerer bomsnittet er høyere i Indre Ring-scenario 

enn ved dagens plassering av bomstasjoner. 

 
Figur 3.7: Andel reiser med bil som passerer og ikke passerer bomsnitt etter den reisendes 
utdannelsesnivå. Prosent.  

 
Andel bilreiser over bomsnittet er betraktelig høyere blant de som med høy inntekt enn blant 

de med lave inntekt. Denne fordelingen gjenspeiler den generelle sammenhengen mellom 

inntekt og bilbruk. 
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Figur 3.8: Andel bilreiser gjennomført av respondenter i ulike inntektsgrupper som passerer eller vil 
passere bomsnittet, prosent.  

 
Kartene på neste side viser inntektsfordelingen i de ulike sonene, og vi ser at det er store 

geografiske forskjeller. Mens det i Indre by er 16-20 prosent som har bor i en husholdning hvor 

inntekten er 200.000 kr. eller mindre per voksen, er det ingen i datasettet med denne 

inntekten på Bygdøy. På Bygdøy og i på Oslo vest ser vi at mellom 40 og 50 prosent bor i en 

husholdning med en inntekt på 500.000 kr eller mer per voksen.    

Videre ser vi at det er store geografiske forskjeller når det gjelder husholdningstype. I sonen 

Indre Oslo og Indre Oslo Nord består 30-34 prosent av husholdningene av ett medlem, mens 

andel enpersonshusholdninger er på under 20 prosent i Akershus-sonene. I Akershus nord og 

Akershus sør består i underkant av 40 prosent av husholdningene av barnefamilier, mens kun 

16 prosent av husholdningene i Indre by er barnefamilier.  
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  Figur 3.9: Prosentandel av husholdningene i området med en 
inntekt per voksen på 200.000 eller mindre.  

Figur 3.10: Prosentandel av husholdningene i området med en 
inntekt per voksen på 500.000 eller mer.  
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  Figur 3.11: Prosentandel av husholdningene i området med kun ett 
medlem.  

Figur 3.12: Prosentandel av husholdningene i området med barn.  
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4 Fordelingsvirkninger for ulike trafikantgrupper 

I dette kapitlet ser vi nærmere på kjennetegn ved reisene som berøres av bomsnittene 

sammenlignet med reiser som ikke berøres, for å få et bilde av hvilke trafikantgrupper som blir 

berørt av de ulike alternativene.  

4.1 Analysene 

Analysen er gjort ved hjelp av data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen Vi har vi 

brukt en multivariat logit-modell der følgende variabler er inkludert som uavhengige variabler:  

Tabell 4.1: Oversikt over hvilke variabler som er inkludert i analysemodellen.  

Variabel          Svarkategorier 

Kjønn 

(kvinne som referansekategori): 

Kvinne 

Mann 

Husstandstype  

(enslig som referansekategori): 

Enslig 

Par u/barn 

Yngste barn yngre enn 7 år 

Yngste barn 7-12 år 

Yngste barn 13-17 år 

Flere voksne 

Utdanningsnivå  

(grunnskole som referansekategori): 

Grunnskole 

Videregående/gymnas 

Høyskole/universitet 

Konkurranse om husstandens bil  

(dvs førerkort/biler i husstanden) 

Flere førerkort enn biler i husstanden 

Like mange biler som /flere biler enn førerkort i 

husstanden 

Bruttoinntekt per år per voksne husstandsmedlem 

(1000 kr) 

(200 og under som referansekategori): 

200 og under 

201-300 

301-400 

401-500 

500 og høyere 

Reiseformål  

(arbeidsreise uten å følge barn som referansekategori): 

Arbeidsreise uten å følge barn 

Arbeidsreise med å følge barn 

Skolereise 

Tjenestereise 

Handle-/servicereise 

Følge barn skole/barnehage 

Følge barn fritid 

Fritid/besøk 
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Det er viktig å understreke at det er reisene som studeres i disse analysene, ikke personene. 

Siden hver person i snitt foretar ca. 3,3 reiser per dag, betyr det at hver person i snitt teller litt 

over tre ganger. Dette er en utfordring i våre analyser fordi vi er interessert i reisekjedene, 

spesielt kombinasjonen av arbeidsreise og følgereise. Vi har løst dette ved å koble spørsmål i 

personfilen om vedkommende har foretatt en arbeidsreise eller følgereise i løpet av 

gårsdagen, med reisene som er rapportert i reisefila. På den måten har vi identifisert 

arbeidsreisene som ikke er kombinert med at barn er fulgt til/fra barnehage eller skole, og 

arbeidsreisene der vedkommende har foretatt en følgereise i løpet av samme dag. Vi kan 

imidlertid ikke garantere at sistnevnte følgereise har skjedd i en direkte sammenheng med 

arbeidsreisen, men det er grunn til å anta at dette i hovedsak er tilfelle.  

Vi har gjennomført følgende analyser av fordelingsvirkninger av den nye 

bomsstasjonsplasseringen. 

1. Fordelingsvirkninger av dagens bomring: Dette er en analyse av hva som kjennetegner de 

som passerer dagens bomring med bil sammenlignet med alle andre reiser, dvs. reiser som 

passerer dagens bomring med andre transportmidler enn bil og bilreiser som ikke passerer 

dagens bomring 

2. Fordelingsvirkninger av ny bomring: Dette er en analyse av hva som kjennetegner de som 

passerer den nye bomringen med bil sammenlignet med alle andre reiser, dvs. reiser som 

passerer dagens bomring med andre transportmidler enn bil og bilreiser som ikke passerer 

dagens bomring 

3. «Nye betalende»: Dette er en analyse hvor vi har sett på reiser som passerer et av de nye 

bomsnittene med bil sammenlignet med reiser med bil som kun passerer dagens bomsnitt 

4. Reiser i og utenfor rush: For å se om fordelingsvirkningene er forskjellig for reiser som 

foretas i rush enn for reiser som foretas utenfor rush, har vi som en siste analyse sett på 

hva som kjennetegner de som passerer hhv. dagens bomring og de nye bomsnittene med 

bil i, sammenlignet med alle andre reiser, fordelt på reiser i og utenfor rush. 

Alle analysene er gjennomført for den voksne delen av befolkningen, dvs. de i alderen 18 år 

eller eldre. Dvs. at skolereiser ikke er inkludert i analysen. Alderspensjonister er også utelatt 

fra analysen, da de har et noe annerledes reisemønster enn den yrkesaktive delen av 

befolkningen, og foretar reiser som i mindre grad berøres av bompengeplasseringen.  

I reisevaneundersøkelsen skilles det ikke på om bilreisen er gjennomført med elbil eller annen 

type bil, så dette har vi ikke fått tatt høyde for i analysen. Ca 3 prosent av de som disponerer 

bil i analyseområdet, disponerer el-bil, og andelen er noe høyere i Asker og Bærum og i Oslo 

Nord enn i andre områder.  
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4.2 Resultater 

Resultater fra regresjonsanalysene vise sannsynligheter (odds i prosent) for at de som kjører 

over bomsnittene har visse kjennetegn. 

Fordelingsvirkninger av dagens bomsnitt 

Når vi sammenlikner bilreiser som passerer dagens bomsnitt med alle andre typer reiser, dvs.  

bilreiser som ikke passerer bomsnitt og reiser som passerer et bomsnitt med andre 

transportmidler enn bil, finner vi følgende kjennetegn ved reiser som berøres av dagens 

bomring: 

 Bilreiser over bomsnittet foretas oftere av menn enn av kvinner. Samtidig er det et 

generelt trekk at menn kjører mer bil enn kvinner også på reiser som ikke passerer 

bomsnittet.  

 Det er større sjanse for at en bilreise over bomsnittet foretas av en person som bor i en 

husstand med flere medlemmer enn at reisen foretas av en person som er enslig. Dette 

har nok sammenheng med at en større andel av de etablerte parene og barnefamiliene 

bor utenfor bomringen, mens flere av de enslige bor mer sentralt. Samtidig kjører enslige 

noe mindre bil enn andre grupper.  

 Det er mer sannsynlig at en reise over bomsnittet med bil foretas av en person som ikke 

behøver å konkurrere om husstandens bil, enn av en person som må konkurrere om 

husstandens bil.  

 Det er høyere sannsynlighet for at en bilreise over bomsnittet foretas av en person med en 

gjennomsnittlig inntekt per voksen medlem på 400 tusen kroner i året eller mer, enn at 

reisen foretas av en person som hører til en lavinntektshusstand. 

 Når det gjelder reisehensikt, er det større sannsynlighet for at bilreisen over bomsnittet er 

en arbeidsreise enn en fritidsreise. Og det er minst sannsynlig at reisen er en skolereise. 

Samtidig er det verdt å merke seg at arbeidsreiser som foretas i kombinasjon med det å 

følge barn passerer bomringen med bil i like stor grad som arbeidsreiser som foretas uten 

å følge barn. Dette i motsetning til et resultat fra en tilsvarende analyse av de fire største 

byområdene i Norge, hvor man fant at det er mer sannsynlig at formålet med bilreisen 

over bomsnittet er en «en arbeidsreise» enn en arbeidsreise kombinert med å følge til/fra 

barnehage eller skole (Ruud og Norheim 2009)3.  

Fordelingsvirkninger av nytt bomsnitt 

Når vi sammenlikner dagens bilreiser som passerer det nye foreslåtte bomsnittet med alle 

andre reiser, dvs. reiser som ikke vil passerer bomsnittet eller reiser som passerer det med 

andre transportmidler enn bil finner vi følgende kjennetegn: 

                                                           
3 Ruud, Alberte og Bård Norheim (2009): Fordelingsvirkninger av køprising. Urbanet Analyse notat 
13/2009 
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 Med det nye bomsnittet er det større sjanse for at en bilreiser over bomsnittet foretas av 

en mann enn en kvinne, på samme måte som med dagens bomsnitt.  

 Det er fortsatt større sjanse for at bilreisen over bomsnittet foretas av en person som bor i 

en husstand med flere medlemmer enn at den som foretar reisen er enslig. Men 

forskjellene er mindre enn for dagens bomsnitt. Dette betyr at de som passerer det nye 

foreslåtte bomsnittet i mindre grad varierer mht. husholdningstype enn de som passerer 

dagens bomsnitt. Slik sett virker det nye bomsnittet utjevnende.  

 Det er mer sannsynlig at en reise som passerer det nye bomsnittet med bil foretas av en 

person som ikke behøver å konkurrere om husstandens bil, enn av en person som må 

konkurrere om husstandens bil. Men forskjellene er noe mindre enn for dagens bomsnitt.  

 Det er høyere sannsynlighet for at reisen foretas av en person med en gjennomsnittlig 

inntekt på 300 tusen kroner i året eller mer, enn at reisen foretas av en person som hører 

til en lavinntektshusstand.  

 Når det gjelder reisehensikt, påvirker det nye bomsnittet reiser med ulike formål på 

omtrent samme måte som dagens bomsnitt. Det er fortsatt slik at det er større 

sannsynlighet for at reisen er en arbeidsreise enn en fritidsreise, og minst sannsynlig at 

reisen er en skolereise. Vi ser også at arbeidsreiser som foretas i kombinasjon med det å 

følge barn passerer bomringen med bil i like stor grad som arbeidsreiser som foretas uten 

å følge barn.  
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Figur 4.1:  Sannsynligheter (odds i prosent) for at en reise som passerer dagens bomsnitt med bil har 
kjennetegn som vist i figuren. Resultater av binær logistisk regresjon. is = ikke signifikant resultat.  

 
Figur 4.2. Sannsynligheter (odds i prosent) for at en reise som passerer nytt bomsnitt med bil har 
kjennetegn som vist i figuren. Resultater av binær logistisk regresjon. is = ikke signifikant resultat.  
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Nye betalende: bilreiser som passerer nytt snitt vs bilreiser som kun passerer dagens 

snitt  

Når vi har sammenlignet bilturer over bomsnittet med øvrige bilturer, samt reiser med andre 

typer transportmiddel, kan resultatene bære preg av at det er visse skjevheter i 

transportmiddelbruk, dvs. at visse grupper i større grad enn andre er tilbøyelige til å reise med 

bil.  

Vi har derfor gjort en isolert analyse av bilreiser, hvor vi har sammenlignet bilturer som 

passerer de nye bompengesnittene, men som ikke må passere noe bomsnitt i dag (dvs. «de 

nye betalende»), med bilreiser som passerer bomsnitt i dag. Vi finner følgende kjennetegn ved 

disse bilturene:  

 Det er like stor sannsynlighet for at de nye betalende er en mann som en kvinne. Det nye 

bomsnittet virker dermed ikke utjevnende når det gjelder kjønnsforskjeller.   

 Videre er det mindre sannsynlighet for at de nye betalende bor i en husstand med flere 

medlemmer enn at personen er enslig. Selv om både dagens og det nye snittet i større 

grad berører flerpersonhusholdninger enn enslige, virker det nye bomsnittet altså 

utjevnende når det gjelder husstandstype.  

 Når det gjelder inntekt, har de nye bompengesnittene samme effekt som dagens: Det er 

større sjanse for at en person med middels og høy inntekt passerer bomringen med bil enn 

at en person med lav inntekt gjør det 

 Når det gjelder reisehensikt, ser vi at det nye bomsnittet i større grad påvirker 

handle/servicereiser, reiser med hensikt å følge barn til skole og barnehage samt 

tjenestereiser enn det dagens bomsnitt gjør. Fritids- og besøksreiser påvirkes i noe mindre 

grad med det nye bomsnittet.  
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Figur 4.3. Sannsynligheter (odds i prosent) for at en bilreise som passerer nytt bomsnitt, men ikke dagens 
bomsnitt, har kjennetegn som vist i figuren. Resultater av binær logistisk regresjon. N=3576. 
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Reiser i og utenfor rush 

For å se om fordelingsvirkningene er annerledes for reiser som foretas i rush enn for reiser 

som foretas utenfor rush, har vi som en siste analyse sett på gjort sett på hva som 

kjennetegner de som passerer dagens bomring med bil i sammenlignet med alle andre reiser, 

dvs. reiser som passerer dagens bomring med andre transportmidler enn bil og reiser som ikke 

passerer dagens bomring reiser, fordelt på reiser i og utenfor rush. Resultatene fra disse 

analysene viser (jf. figur 4.4 og figur 4.5):  

- Både i og utenfor rush er det større sannsynlighet for at menn passerer et bomsnitt med 

bil enn at kvinner gjør det. Kjønnsforskjellene er noe større for reiser utenfor rush enn for 

reiser som foretas i rush.  

- Når det gjelder husstandstype, ser vi at personer bosatt i en flerpersonhusholdning 

passerer bomsnittet med bil i større grad enn enslige på reiser som foretas i rush. Dette 

gjelder både med dagens og nytt bomsnitt, men forskjellene er noe mindre med nytt 

bomsnitt.  

Når det gjelder reiser som foretas utenfor rush, er ikke bildet like entydig. Personer som 

bor i noen typer flerpersonhusholdninger passerer bomsnittet i bil i større grad enn 

enslige på reiser som foretas utenfor rush. Dette gjelder personer som bor sammen med 

en annen voksen, personer i husholdninger med barn over 7 år, og personer som bor med 

flere enn to voksne passerer et bomsnitt i større grad enn enslige i dag. Forskjellene er 

imidlertid mye mindre enn for reiser som foretas i rushtiden. Med nye bompengesnitt er 

det bare par og personer med barn over 13 og personer som bor sammen med flere enn 

voksne som passerer bomsittet i større grad enn enslige utenfor rushtiden.  

- Når det gjelder inntekt, er inntektsforskjellene i hvem som passerer bomsnittet med bil 

større for rushtidsreiser enn for reiser som foregår utenfor rush. Samtidig ser vi at 

personer med en inntekt på over 400.000 får økt sannsynlighet for å passere bomringen 

med bil i rushtiden med de nye bomsnittene sammenlignet med i dag. For reiser utenfor 

rushtiden er inntektsforskjellene i hvem som passerer bomsnittet med bil lik med dagens 

og nytt bomsnitt.  

- når det gjelder reiseformål, påvirkes arbeidsreiser i større grad av både dagens og nye 

bomsnitt i større grad enn fritidsreiser både i og utenfor rush. Litt overraskende finner vi 

ingen signifikante forskjeller i det å passere bomsnittet med bil for arbeidsreiser som 

foretas i forbindelse med det å følge barn og "rene" arbeidsreiser, hverken for reiser i 

rush eller for reiser som foretas utenfor rush. 
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Figur 4.4:  Sannsynligheter (odds i prosent) for at en reise som passerer dagens bomsnitt med bil har 
kjennetegn som vist i figuren, fordelt på reiser som foretas i og utenfor rush. Resultater av binær logistisk 
regresjon. is = ikke signifikant resultat.  
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Figur 4.5. Sannsynligheter (odds i prosent) for at en reise som passerer nytt bomsnitt med bil har 
kjennetegn som vist i figuren, fordelt på reiser som foretas i og utenfor rush. Resultater av binær logistisk 
regresjon. is = ikke signifikant resultat.  
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