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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 spørsmålet vært i hvilken grad de nye bomsnittene bedrer konkurranse-

forholdene 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? 

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

Fosli.  

Prosjektleder hos Urbanet Analyse har vært Tormod Wergeland Haug, som har gjennomført 

prosjektet sammen med Harald Høyem og Eli-Trine Svorstøl. Bård Norheim har vært 

kvalitetssikrer.  

 

Oslo, mai 2017 

 

Bård Norheim 
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Sammendrag  

Bakgrunn for oppdraget 

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

trafikantbetalingssystemet (bomsnitt) for Oslopakke 3 hvor blant annet nye bomsnitt i Oslo 

vurderes. Det er en del av oppfølgingen av ny Revidert avtale for Oslopakke 3 av 5. juni 2016. 

Cowi har hovedansvaret for analyser av de trafikale virkningene av forslaget til nye bomsnitt. I 

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

transportmodeller ikke fanger opp. Det gjelder i første rekke: 

1. Effekten av bedre fremkommelighet på vegnettet og økt trengsel på 
kollektivtransporten 

2. Fordelingsvirkninger av nye bomsnitt når det gjelder hvilke grupper som blir berørt 
3. Etterspørselseffekter av ny sykkelinfrastruktur 

 

Det er i forbindelse med dette arbeidet har Urbanet Analyse utarbeidet 3 notater som har til 

formål å belyse konsekvensene av nye bomsnitt når det gjelder: 

1. Konkurranseflater og ringvirkninger for kollektivtransporten (dette notatet) 
I dette notatet har spørsmålet vært 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 har et sentralt spørsmål vært 
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 (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. 

 

  



 
Revidert avtale for Oslopakke 3  

 

II Urbanet Analyse notat 120/2017 

Tilleggsanalyser ved bruk av UA-modellen 

Analysene av konkurranseflater og ringvirkninger for kollektivtransporten tar utgangspunkt i 

bruk av UA-modellen, som er en tilleggsmodul til de regionale transportmodellene (RTM). 

Modellen tar blant annet hensyn til flere effekter av nye bomsnitt, i første rekke trengsel og 

forsinkelser. Grunnlaget for analysene er hvordan de nye bomsnittene påvirker 

trafikakantenes generaliserte reisekostnader, «reiseoppofrelse», og konkurranseflater mellom 

transportmidlene.  

Formålet med analysene er å belyse tilleggseffekter i forhold til Cowi-analysene. Vi har derfor 

satset på en mest mulig konsistent og sammenliknbar analyse ved at: 

1. Vi har fått data fra modellkjøringene til Cowi, både når det gjelder reisestrømmer og 

reisekvalitetsdata. Vi har valgt samme soneinndeling som Cowi-analysene og som er 

tilpasset de bomsnittene som skal analyseres. Det gjør det lettere å sammenlikne de 

ulike rapportene som analyserer de nye bomsnittene. I våre analyser har vi 

konsentrert oppmerksomheten om reiser med start og målpunkt i Oslo, dvs de som vil 

bli berørt av de nye bomsnittene.  

2. Vi har kodet på forsinkelser og trengsel for kollektivtransporten, delt opp kjøretiden 

med bil i køtid og øvrig reisetid, i tillegg en påkoding av sykkelveinettet i dag og nytt 

planlagt nett. Vi har kalibrert priselastisiteter for bil og kollektivtransport i rush- og 

lavtrafikk fra RTM23+, slik at nivået på etterspørselseffektene er på samme nivå i de to 

modellberegningene. Det betyr at tilleggseffektene i disse analysene kun skyldes 

endringer i køtid, forsinkelser og trengsel. 

De nye bomsnittene og takstendringene 

Hensikten med de nye bomsnittene og takstene er bedre måloppnåelse for trafikk, luftkvalitet 

og klima, noe som innebærer at flere av trafikantene i Oslo bør betale for bruk av transport-

systemet. I Oslopakke 3 er det vurdert flere alternative forslag til ny trafikantbetaling, hvorav 

forslaget med bom langs Ring 2 med arm ut mot Sinsen og Trosterud som er vurdert å gi best 

måloppnåelse (figur S.1). Dette er dette alternativet som er vurdert opp imot dagens situasjon 

i våre analyser.  
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Foreslått nytt bomsnitt  

Det nye bomsnittet er forslått 

på bygrensa mellom Bærum og 

Oslo, samt lagt langs Ring 2 

hvor det avsluttes med bommer 

på lokalvegnettet i Gamlebyen, 

og det etableres en arm via E6 

Kværnerdalen og Bryn mot 

Trosterud. I dette alternativet 

legges dagens reisemønster, 

nytt trafikantbetalingssystem 

(miljø- og tidsdifferensiert 

bomtakster) og ny 

kjøretøyfordeling (økt antall 

miljøbiler) til grunn. Miljø- og 

tidsdifferensierte takster 

innebærer at det er ulik takst 

for ulike kjøretøytyper, og at 

prisen for passering varierer 

over døgnet (rush- og lavtrafikk 

takst). Dieselbilene betaler noe 

mer enn ordinære 

konvensjonelle biler, mens 

nullutslippsbilene betaler 

reduserte takster og 

hydrogenbiler ikke betaler noen bomavgift.  

 

Øvrige forutsetninger som inngår i beregningen er:  

 Innkrevingsretning 

Det forutsettes enveis innkreving i bygrensesnittene, mens det i alle øvrige snitt (Oslo 

bomring, Ring 2, nye armer og Bygdøy) er forutsatt toveis innkreving med halv takst i 

hver retning.  

 Timesregel 
Det forutsettes felles timesregel for dagens bomsnitt i Osloringen og de nye 

bomsnittene innenfor Osloringen. Det betyr at man bare må betale for én 

bompassering innen 1 time når en krysser disse snittene. Det er håndtert ved at man 

maksimalt må betale halv Osloring-takst per veg ved plassering av flere snitt. 

 Rabattordning med passeringsbrikke 

Det gis en rabatt på 20 % til lette biler med brikke, mens tunge biler ikke får rabatt (i 

motsetning til tidligere der alle biler med brikke fikk 10 % rabatt).  

 

Figur S.1 Lokalisering av bomsnittene for alternativ Ring 2 
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Tabell S.1: Planlagte takster for de nye bomsnittene. Kilde: COWI, 2016-kroner. 

Bomsnitt I rush Utenom rush 

 
Diesel Normal Nullutslipp Diesel Normal Nullutslipp 

Oslo bomring, Ring 2,  Bygdøy og 

nye armer 

58 53 30 48 43 20 

Bygrense+Fornebu 29 26.5 15 24 21.5 10 

Kollektivtransporten har gode konkurranseflater mot bil 

Kollektivtransportens konkurransekraft mot bil har stor betydning for reisemiddelvalg og 

effekten av ulike bomsnitt. I dette prosjektet måler vi kollektivtransportens konkurransekraft 

som forholdet mellom de generaliserte reisekostnadene for kollektivtransport og bil, dvs 

konkurranseindeksen (KI). Hvis KI er større enn 1 betyr det at kollektivtransporten i snitt har 

høyere reisekostnader enn bil. Hvis den er større enn 2 er det mer enn dobbelt så høye 

reisekostnader, og i disse tilfeller vil folk velge bil hvis dette er et alternativ.  

Analysene i dette prosjektet viser at kollektivtransporten har gode konkurranseflater mot bil, 

med en KI på 0,7 (figur S.2). Det betyr at kollektivtransport i snitt har 30 prosent lavere 

reisekostnader enn bil. Samtidig ser vi at trengsel og forsinkelser har stor betydning for 

hvordan trafikantene opplever reisen. Når vi inkluderer køtid i analysene av bilturer øker reise-

kostnadene med 38 prosent, og når vi inkluderer trengsel og forsinkelser for 

kollektivtransporten øker reisekostnadene med 21 prosent. Det betyr at bilkøer øker 

kollektivtransportens konkurransekraft, til tross for at det også skaper fremkommelighets-

problemer for bussene. Totalt sett reduseres KI med ca 13 prosent, til 0,6.  
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Figur S.2. Generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittlig bil og kollektivreise i Osloområdet med og 

uten kvalitative faktorer. Kostnadene oppgis for de som faktisk har valgt bil eller kollektiv i rushperioden. 

Disse analysene viser at køtiden utgjør en betydelig del av bilistenes reisekostnader, opp mot 

40 prosent, mens bompenger bare utgjør litt under 10 prosent. Når økte bompenger gir færre 

biler på veiene og bedre fremkommelighet vil derfor en del bilister «komme tilbake» på 

vegene. Dette er en av de effektene vi har beregnet i dette prosjektet.  

For kollektivtransporten utgjør trengsel og forsinkelser en relativt lavere andel, med ca 18 

prosent av de generaliserte reisekostnadene. Samtidig kan bedre fremkommelighet gi økt 

omløpshastighet og flere avganger som ytterligere styrker kollektivtransportens konkurranse-

kraft. Tilleggseffektene av nye bomsnitt ved redusert kø på veiene kan derfor være betydelig i 

Oslo. I områder med mindre kø vil disse effektene være langt mindre.  

Bedre fremkommelighet på vegene vil isolert sett dempe bompengeeffekten 

Ey sentralt spørsmål i disse analysene har vært å belyse tilleggseffekten av redusert kø på 

vegene. Våre analyser viser at ulempene for bilistene dempes når vi tar hensyn til køtiden, fra 

12,1 prosent økte reisekostnader til 8,8 prosent økning. For reiser mot sentrum kan 

forskjellene være langt større. På reiser til sentrum dempes kostnadsøkningen fra 17 til 9 

prosent. Det tilsvarer mellom (ca.) 30 og 50 prosent reduksjon i ulempene som bilistene 

opplever ved de økte bomsatsene. Det betyr at den bedrede fremkommeligheten gi en 

«tilbakeslagseffekt», ved at trafikkavvisningen kan bli redusert tilsvarende.  
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Figur S.3: Beregning av endrede generaliserte reisekostnader for bilistene av nye bomsnitt, med og uten 

effekten av redusert køtid. Prosent endring i GK fra referanse (dagens bomsnitt) 

Disse analysene viser at bedre fremkommelighet på vegene, isolert sett, vil dempe effekten av 

de økte bomsatsene. Samtidig gir det gode muligheter for kollektivtransporten til å bedre 

fremkommeligheten og frekvensen på tilbudet. Den reduserte biltrafikken som følge av de nye 

bomsnittene gir derfor både en utfordring og en mulighet for planleggingen av 

transporttilbudet framover: 

 Utfordringen er at økt vegkapasitet, eller bedre fremkommelighet når bomsatsene 
øker, vil lokke en del trafikanter ut på vegene igjen, dvs trafikanter som har tilgang til 
bil men som opplever køene som en stor barriere. I følge disse beregningene vil denne 
effekten dempe etterspørselseffekten med rundt en tredjedel. 

 Muligheten er at den bedrede fremkommeligheten på vegene også kan gi 
kollektivtransporten bedre fremkommelighet, økt frekvens og et mer effektivt 
kollektivsystem. Vi har i våre analyser tatt utgangspunkt i at Ruter utnytter disse 
mulighetene og henter ut gevinsten av bedre fremkommelighet for trafikantene.  

 

Totaleffekten av bedre fremkommelighet på vegene vil gi en ytterligere reduksjon i biltrafikken 

fra 5.7 til 5.9 prosent, når vi ser på alle bilturer (figur S.4). For sentrumsreiser øker nedgangen i 

bilturer fra 13.3 til 17.6 prosent. Årsaken til at total- og RTM-effekten ikke er større på 

overordnet nivå skyldes at tilbakeslagseffekten og effekten av forbedret fremkommelighet og 

trengsel på kollektivtransporten nesten utligner hverandre.  

Effekten er større for sentrumsreiser fordi reduksjonen i køtid per reise er større enn 

gjennomsnittet. En gjennomsnittlig reise til sentrum opplever ca. 3 minutter redusert køtid, 

mens tallet for alle reiser er 1.6 minutter, altså 45 % lavere enn sentrumsreisene. Dermed blir 
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kostnadsreduksjonen større når man tar hensyn til effekten av hvordan køtid oppleves for 

trafikantene.  

 

Figur S.4: Venstre panel: Endring i antall bil- og kollektivturer når vi tar hensyn til endret køtid, 

forsinkelser og trengsel om bord på kollektivtransporten Prosent endring fra RTM og totaleffekt med UA-

modellen i rush. Høyre panel: gjennomsnittlig endring i køtid fra referanse i rush.  

Kollektivtrafikken øker med 3.8 % når vi ser på alle kollektivreiser, og 5.7 % på sentrumsreiser. 

Redusert kø er antatt å gi forbedret fremkommelighet for kollektiv, og årsaken til den større 

effekten på sentrumsreiser er dermed at forsinkelsene reduseres mer her enn gjennomsnittet, 

akkurat som køtiden for bilreiser. Dette viser at forbedringen i framkommelighet, og 

derigjennom effekten på kollektivtransporten, vil variere mellom ulike områder.  

Kollektivtransportens konkurransefortrinn på korte og lange reiser 

I våre beregninger overføres trafikk mellom transportmidlene etter deres relative 

konkurranseflater uttrykt gjennom transportmiddelandeler. I figur S.3 er forskjellen mellom 

RTM og totaleffekt for bil større på sentrumsreiser enn på alle reiser. Dette skyldes at det først 

og fremst er kollektiv og bil som konkurrerer med hverandre på reiser mot sentrum i 

motsetning til reiser generelt.  
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Figur S.5: Transportmiddelfordeling på sentrumsreiser og alle reiser. Kilde: RTM23+. 

Figur S.5 viser transportmiddelfordelingen på sentrums- og alle reiser. Siden det først og 

fremst er bil og kollektiv som konkurrerer på sentrumsreiser, vil ca 2/3 av de nye 

kollektivreisene overføres fra bil, mens 1/3 kommer fra gange, sykkel og bilpassasjer. For alle 

reiser er andelen som kommer fra bil omtrent halvparten av de nye passasjerene, slik at 

kollektivtransporten fylles opp av en større andel reisende fra de miljøvennlige 

transportformene. Dette reflekterer kollektivtransportens konkurransefortrinn på noe lengre 

reiser sammenliknet med alle typer korte og lange reiser. 

Oppsummering 

Våre analyser viser at effekten av nye bomsnitt påvirkes av hvilke effekter som tas med i 

beregningene. I våre supplerende beregninger til RTM-analysene viser at det er viktig å ta 

hensyn til trafikantenes ulempe ved køtid, forsinkelser og trengsel når totaleffekten beregnes. 

Det er særlig sentrumsrettede reiser i rushtrafikken som påvirkes av disse tilleggsanalysene: 

 Nedgangen i biltrafikken forsterkes med ca 30 prosent, fra 13,3 til 17,6 prosent 

 Økningen i kollektivtrafikken mer enn fordobles, fra 2,3 til 5,7 prosent  
 

Dette er samtidig de mest kritiske og dimensjonerende bilturene, sett ut fra behovet for økt 

vegkapasitet. Effekten er særlig stor på disse turene fordi trengsel og forsinkelser er et større 

problem på sentrumsreiser i rushet og fordi kollektivtransporten konkurrerer godt på disse 

strekningene. Dermed vil etterspørselseffekten også bli større av å utvikle et mer effektivt 

kollektivsystem etter hvert som fremkommeligheten øker.  

I en diskusjon om nullvekstmålet og kostnadene ved ny infrastruktur vil disse turene være 

mest sentrale måleparametre. I en diskusjon om klimautslipp og miljøkostnader fra 



 Revidert avtale for Oslopakke 3 
 

 

 Urbanet Analyse notat 120/2017 IX 

transportsektoren vil alle turer være et mer sentralt mål. Da vil betydningen av trengsel og 

forsinkelser i transportanalysene spille en mindre rolle.   
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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 (bomsnitt) for Oslopakke 3 hvor blant annet nye bomsnitt i Oslo 

vurderes. Det er en del av oppfølgingen av ny Revidert avtale for Oslopakke 3 av 5. juni 2016. 

Cowi har hovedansvaret for analyser av de trafikale virkningene av disse 

trafikantbetalingssystemet. I den forbindelse er det behov for supplerende analyser av forhold 

som dagens transportmodeller ikke fanger opp.  

Hovedoppgaven i dette oppdraget blir å bidra til å vurdere hvordan en kan samordne 

endringer i trafikantbetaling for bil med utvikling av kollektivtrafikken, for å optimalisere 

måloppnåelsen i Oslopakke 3. Sentrale referanser vil være mål om nullvekst i personbiltrafikk 

samlet for Oslo og Akershus, mål om nedgang i passeringer over alle bomsnitt i Oslopakke 3 på 

15 prosent, i tillegg til Oslo kommunes mål om minus 20 prosent nedgang i all biltrafikk. 

Det vil i forbindelse med dette arbeidet utarbeides 3 arbeidsnotater som har til formål å belyse 

konsekvensene av nye bomsnitt når det gjelder: 

4. Konkurranseflater og ringvirkninger for kollektivtransporten (dette notatet) 
I dette notatet 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? 

 

5. Fordelingsvirkninger (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?  

 

6. 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. 
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1.2 Metodisk utgangspunkt (UA-modellen)  

I alle disse analysene vil UA-modellen benyttes for å analysere effekten av ytterligere 

kvalitative faktorer som påvirkes av nye bomsnitt, som for eksempel trengsel og forsinkelser 

for kollektivtransporten.  

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

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

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

områder hvor det er mye trengsel og forsinkelser.  

Som et svar på dette er det utviklet en strategisk modell som skal: 

 Inkludere nye sentrale etterspørselsfaktorer (forsinkelse og trengsel). 

 Være fleksibel i valg av tidsverdier og elastisiteter. 

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

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

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

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

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

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

transportpolitikken.  

UA-modellen aggregerer data fra transportmodellene til storsoner, og kan blant annet 

benyttes til å beregne effekten av flere kvalitative faktorer for kollektivtransporten. I tillegg 

kan modellene benyttes til å vise sammenhengen mellom areal og transport, og 

synergigevinster av bedre fremkommelighet for kollektivtransporten. Beregningene i UA-

modellen gjøres i et regneark på sonenivå, mens analysene av kollektivtilbudet er kodet inn i 

modellverktøyet Cube. Dette gir en stor fleksibilitet i å aggregere nettverksdata opp på et 

hensiktsmessig sonenivå, og gjør at en kan gjennomføre etterspørselsanalyser på et 

overordnet nivå, uten at en trenger å kjøre de tradisjonelle transportmodellene for hvert 

scenario som en ønsker å analyser. 

UA-modellen bygger på noen hovedprinsipper, som denne analysen bygger videre på: 

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

soner innenfor hvert byområde). Hensikten er derfor ikke å fordele reiser mellom linjer 

eller veglenker, men se på egenskapene ved transporttilbudet på aggregert nivå, 

innenfor storsoner og korridorer. Denne tilnærmingen innebærer at størrelsen på 

sonene kan påvirke modell- og analyseresultater.  

Vi har valgt samme soneinndeling som Cowi-analysene og som er tilpasset de 

bomsnittene som skal analyseres. Det gjør det lettere å sammenlikne de ulike 

rapportene som analyserer de nye bomsnittene. 



 Revidert avtale for Oslopakke 3 
 

 

 Urbanet Analyse notat 120/2017 3 

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

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

reiser på hver linje/veglenke. Både forsinkelser og trengsel er eksempler på sentrale 

egenskaper ved kollektivtilbudet som vil avhenge av transportmengden, og hvor det 

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

Vi har i dette prosjektet kodet på forsinkelser og trengsel for kollektivtransporten, 

delt opp kjøretiden med bil i køtid og øvrig reisetid, i tillegg en påkoding av 

sykkelveinettet i dag og nytt planlagt nett. 

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

beregne etterspørselseffekten av ulike tiltak. Etterspørselseffekten av et tiltak skaleres 

mot priselastisiteten. Det betyr i praksis at hvis vi klarer å gjennomføre tiltak som 

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

generaliserte reisekostnadene, vil etterspørselseffekten tilsvare en halvering av 

takstene.  

Vi har i dette prosjektet kalibrert priselastisiteter for bil og kollektivtransport i rush- 

og lavtrafikk fra RTM23+, slik at nivået på etterspørselseffektene er på samme nivå i 

de to modellberegningene.  

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

transportmodellene opp til et hensiktsmessig sonenivå. Dersom en analyserer effekter 

frem i tid, hentes forventet transportvekst fra transportmodellene (RTM/SAMPERS).  

Vi har i dette prosjektet fått data fra modellkjøringene til Cowi, både når det gjelder 

reisestrømmer og LOS-data1. 

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

kollektivtiltak, ut fra hvordan effektiviseringsgevinster eller inntektseffekter hentes ut. 

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

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

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

høyere belegg/lavere tilskuddsnivå.  

Vi har i dette prosjektet sett på effekten av bedre fremkommelighet for 

kollektivtransporten, i form av reduserte kostnader eller økt omløpshastighet, og 

effekten av økt trengsel i form av dempet etterspørsel eller økt vognbehov. 

UA-modellen er en del av et større modellsystem, som bygger på RTM og som i tillegg har flere 

moduler som ser på økonomiske konsekvenser av etterspørselsendringene. I tillegg til UA-

modellen er det også utviklet en del nye moduler, for å kunne inkludere effekten på offentlige 

budsjetter av ulike scenarier for transportutvikling. 

Oppsummert består modellen av tre moduler (figur 1.1): 

1. UA-modellen  

2. Kostnadsmodell  

3. Optimaliseringsmodell  

 

                                                           
1 LOS-data står for «Level of service» og er data som beskriver egenskapene ved tilbudet for en gitt 
transportform, enten det er for bilfører, kollektivtrafikant, syklist eller gangturer. 
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Figur 1.1: Illustrasjon av de ulike delmodellene i STRATMOD-modellen 

Etterspørselseffekter i UA-modellen 

Formålet med UA-modellen er å bygge videre på de dataene som ligger inne i dagens 

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

etterspørselsmodellene slik at de kan inkludere flere endogene forklaringsfaktorer.  

UA-modellen er en aggregert etterspørselsmodell som bygger på at endringer i GK gir endret 

reiseaktivitet. GK beregnes på sonenivå basert på aggregert LOS-data2 fra transportmodellene 

og de tidsverdiene som velges i modellen. Ved å endre på ulike GK-komponenter, for eksempel 

redusere ventetid eller forsinkelser, beregner modellen etterspørselseffekten som følge av 

tiltaket.  

GK representerer gjennomsnittskostnaden 

for en gjennomført reise i analyseområdet, 

og er estimert til omtrent 123 kroner. De 

ulike komponentenes andel av total GK er 

viktig for etterspørselseffekten, og i dette 

eksempelet utgjør prisen 23 prosent, gangtid 

19 prosent, forsinkelse 13 prosent osv.  

UA-modellen bruker priselastisitet og prisens 

andel av GK for å estimere GK-elastisiteten. 

Hvis gjennomsnittlig priselastisitet for en 

kollektivreise er -0,38 og takstandelen 23 

prosent vil GK-elastisiteten være -1,65 (-

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

Figur 1.2: Generaliserte reisekostnader for en 
gjennomsnittlig kollektivreise – illustrativt eksempel. 
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0,38/23 %= -1,65). Det betyr at et 10 prosent bedre kollektivtilbud (10 prosent redusert GK) 

fører til 16,5 prosent flere kollektivreiser.  

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

ville redusert GK med 13 prosent, og gitt en positiv etterspørselseffekt på 25 prosent. Det 

kunne også tolkes som at full framkommelighet tilsvarer 56 % reduksjon i takstene (13%/23%), 

noe som gir en positiv etterspørselseffekt på ca. 25 prosent.  Denne positive effekten av 

fremkommelighetstiltaket ville imidlertid ikke fremkommet av analyser i de tradisjonelle 

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

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

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

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

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

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

dette vil det være en andel nyskapt trafikk.  

Resultatet fra UA-modellen vil altså være endringen i totalt antall reiser og 

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

med fjernet forsinkelse vil resultatet være som illustrert i figuren under. Totalt er det liten 

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

transportmiddel. Kollektivreiser har økt med 24 prosent (differansen med eksemplet ovenfor 

skyldes aggregeringen i UA-modellen), mens bilreiser har gått ned med ca. 19 prosent.  

 

Figur 1.3: illustrasjon av resultatene fra UA-modellen ved fjerning av forsinkelse.  

Effekten av nye bomsnitt 

I Revidert avtale Oslopakke 3 er det vedtatt å videreutvikle bompengesystemet rundt Oslo som 

et virkemiddel for å nå politiske målsettinger som blant annet nullvekstmålet 
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(trafikkreduksjon), bedre luftkvalitet og bedre framkommelighet (trafikkstyring). Det skal 

derfor settes opp nye bomsnitt der hovedmålet er å øke andelen betalende innenfor bygrensa 

(i dag betaler bare omtrent halvparten av bilturene innenfor bygrensa), men uten «å straffe» 

de som allerede betaler med enda høyere takster.  

For å få dette til, må det utarbeides timesregler og rabattordninger for de som passerer flere 

bomsnitt enn det de gjør i dag. Det nye trafikantbetalingssystemet må oppleves som 

rettferdig, forståelig, forutsigbart og kommuniserbart. Hvilket trafikantbetalingssystem som 

velges, vil også være avhengig av de trafikale virkningene forslaget medfører, for eksempel om 

det gir en reduksjon i antall turer og/eller reduserer trafikkarbeidet.  

Effekten av nye bomsnitt kan derfor både bety lavere og høyere betaling på ulike snitt 

avhengig av hvordan betalingen utformes og hvilke rabattordninger som velges. I våre analyser 

får vi prismatriser fra Cowi, i tillegg til endrede reisematriser og reisetider med ulike 

transportmidler. Vår oppgave blir derfor å gjøre de supplerende analysene med hensyn på: 

1. Når biltrafikken reduseres vil fremkommeligheten på veiene bedres og køene 
reduseres. Vi vil beregne effekten av å ta hensyn til redusert køtid, ikke bare reisetid.  

2. Når fremkommeligheten på veiene øker, vil de kollektivrutene som går i blandet trafikk 
også få bedre fremkommelighet og færre forsinkelser.  

3. Når antall kollektivreiser øker vil trengselen om bord på transportmidlene øke. Vi vil 
beregne tilleggseffekten av økt trengsel i etterspørselseffektene.  

 

I dette notatet gjøres det rede for hvilke trafikale virkninger det nye trafikantbetalingssystemet 

medfører for kollektivtransporten sammenlignet med dagens situasjon (referansesituasjonen) 

gjennom en scenariotankegang, og bruk av transportmodeller (RTM23+ og UA-modellen). 

Herunder følger en redegjørelse av hvordan effektene fordeler seg på trafikanter i Oslo- og 

Akershusområdet, i hvilken grad det endrer kjøremønster/turer internt i Oslo etter nye 

bomsnitt og gjennomsnittstrafikken og hvordan framkommeligheten påvirkes. 

Som grunnlag for analysene har vi gjennomført 3 ulike deloppgaver: 

1. Kalibrere UA-modellen for ulike bomsnitt 
Første del av analysene har vært å kalibrere storsonemodellen med utgangspunkt i de 
analysene som er gjort av Cowi i RTM23+, det vil si kode inn de ulike alternative 
bomsnittene, hente ut reisematriser og reisetider og priser for ulike transportmidler 
(LOS-data). Dette dannet grunnlag for å beregne utgangssituasjonen for 
konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport på ulike strekninger, og ekstra 
etterspørselseffekt både for kollektivtransport og bil med hensyn på trengsel og 
forsinkelser.  

2. Fremkommelighet 
Neste steg har vært å korrigere forsinkelser for kollektivtransporten, det vil si på de 
strekningene hvor fremkommeligheten for bilistene bedres. Vi har anslått endringer i 
forsinkelser avhengig av hvor stor andel av strekningen som kjøres i separat trasé. Det 
ga grunnlag for å beregne korrigerte konkurranseflater med hensyn på bedre 
fremkommelighet for kollektivtransporten, og ytterligere etterspørselseffekt.  
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3. Kapasitet 
Neste steg har vært en beregning av hvor mye trengselen ombord øker for 
kollektivtransporten på ulike strekninger, når etterspørselen øker uten at antall 
avganger eller setekapasiteten øker. Dette dannet grunnlag for å beregne korrigert 
etterspørselseffekt med hensyn på endret trengsel. 

4. Oppsummere konkurranseflater 
Resultatene fra disse analysene er brukt til å beregne endret etterspørsel etter 
kollektivtransport når vi tar hensyn til flere kvalitative faktorer ved både bil og 
kollektivreisen, og de indirekte effektene når fremkommeligheten for både bil og 
kollektivtransport endres. 
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2 Modell og datagrunnlag  

2.1 Inndata og forutsetninger 

UA-modellen er en etterspørselsmodell (GK-modell) som beregner generaliserte kostnader 

(GK) for kollektivtrafikanter, bilister og syklister. «GK» står for generaliserte reisekostnader, og 

er «summen av alle kostnader trafikanter står overfor når de tar beslutningen om å reise», og 

vil kunne bestå av tidskostnader i tillegg til direktekostnader som for eksempel bussbillett 

(Statens vegvesen 2014). Tilbudsfaktorene for kollektivtilbudet regnes om til GK ved bruk av 

verdsetting av de ulike kvalitetsfaktorene. Ettersom GK sier noe om den totale oppofrelse ved 

å foreta en reise, antas det at trafikantene har en betalingsvillighet for å redusere eller unngå 

reisebelastningen. 

Data fra RTM23+ 

Data som er hentet fra RTM23+ er reisematriser for bilfører og kollektivtransport i både lav- og 

rushperioden. For bil er det dessuten hentet ut bomkostnader, avstandsmatriser og totaltid for 

både lav- og rushperiode. For kollektivtransport er det også hentet ut takstmatrise, gangtid til 

holdeplass, ventetid ved holdeplass, og ombordtid for lav- og rushperiode. I tillegg er det tatt 

utgangspunkt i antall påstigninger fra RTM23+ for å beregne antall bytter.  

Storsoner 

I RTM23+ er alle data på grunnkretsnivå, mens det i foreliggende analyse er mer 

hensiktsmessig med større soner. Det ble derfor gjennomført et uttak til UA-modellen i fra 

kjøringene, hvor LOS-data og reisematriser ble aggregert opp til storsoner. Vi benyttet 

storsoner som deler inn Oslo kommune etter de nye bompengesnittene. Figur 2.1 viser et 

oversiktskart med noder som er farget etter de ulike sonene som inngår i modellen. I vedlegget 

vises en liste med storsoner etter nummer og navn.  
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Figur 2.1 Storsoner i beregningene. 

Rush- og lavtrafikkperioder 

RTM og RTM 23+ beregner trafikk for rushtrafikk og lavtrafikk. Lavtrafikk henviser til reiser 

mellom klokken 9-15 og mellom klokken 18-06. Rushtrafikk henviser til trafikk mellom klokken 

6-9 (morgenrush) og mellom klokken 15-18 (ettermiddagsrush). Denne inndelingen er 

standard i RTM23+, og sammenfaller ikke nødvendigvis med rush- og lavtrafikkperioder i ulike 

byområder. Oslopakke 3 definerer for eksempel morgenrushet mellom kl. 6.30-9 og 

ettermiddagsrushet mellom kl. 15-17.  

Tidsverdsetting 

I transportanalyser ser man for seg at det er forbundet ulike belastninger eller ulemper ved 

reisens ulike deler. For å avdekke trafikantenes preferanser for reisens ulike bestanddeler og få 

kvantifiserbare mål på disse belastningene (såkalte tidsverdier), gjennomføres det Stated 

Preference-undersøkelser.  

Kollektivtransport 

Tidsverdiene som er brukt i beregningene, er hentet fra tidsverdiundersøkelsen som ble 

gjennomført av Urbanet Analyse (på oppdrag fra Ruter/PROSAM) blant innbyggerne i Oslo og 

Akershus i 2010 (PROSAM, 2010, Ruud, 2010). Det er benyttet et snitt av verdiene for både 
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Oslo og Akershus. Ombordtid med sitteplass har en tidskostnad på 80 kroner per time), og 

byttekostnaden er på 16 kroner per reise. De øvrige tilbudsfaktorene vektes i forhold til 

ombordtid med sitteplass, som vist på Tabell 2.1, med unntak av trengsel som vektes per reise.  

Bil 

De skalerte tidsverdiene for bil er basert på de samme forholdstallene som benyttes i den 

nasjonale tidsverdiundersøkelsen (VOTbil/koll= 1,55 og VOTkøer/VOTbil= 3,7). Det gir at kjøretid 

med bil har en tidskostnad på 125 kr per time, mens kjøring i kø har en tidskostnad på 462 kr 

per time. Kilometerkostnaden er satt til 2,15 2016-kroner per kilometer. Det er ikke lagt inn 

trengselskostnader for rush- og lavtrafikk.  Vekten på 3,7 for køtid er fra den nasjonale 

tidsverdiundersøkelsen (Halse m fl 2010; TØI-rapport 1053H/2010) 

Tabell 2.1 Tilbudsfaktorenes vekting mot ombordtid for kollektivreiser. 2016-kroner. 

Tilbudsfaktor Vekt3 Tidskostnad 

Ombordtid med sitteplass 1,00 80 kr/time 

Ombordtid med ståplass 1,7 139 kr/time 

Gangtid til første og fra siste holdeplass 1,1 88 kr/time 

Ventetid ved første holdeplass  1,6 128 kr/time 

«Effektiv» forsinkelse 5,8 470 kr/time 

Gangtid ved bytte / ventetid ved bytte 2,0 160 kr/time 

Byttekostnad n/a 16 kr per reise 

Reisetid bil 1,55 125 kr/time 

Kjøring i kø 3,70 462 kr/time 

 

Elastisiteter 

Takst- og bensinpriselastisitet er beregnet fra RTM23+4. Videre er GK-elastisitetene i modellen 

kalibrert mot LOS-data fra RTM23+. Tabell 2.2 viser elastisitetene som inngår i modellen.  

Tabell 2.2. Elastisiteter i modellen. Kilde: RTM/UA-modellen.  

Elastisitet Verdi 

Elasititet for kollektivtakst -0.38 

Bensinpriselastisitet -0.09 

Beregnet elastisitet rush - Kollektiv -1.65 

Beregnet elastisitet lav - Kollektiv -1.48 

Beregnet elastisitet rush - Bilfører -0.56 

                                                           
3 Tidskostnadene vektes relativt til ombordtiden for kollektivtransporten. 
4 Elastisitetene angir for følsomme trafikantene er for endringer i tilbudet. 
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Beregnet elastisitet lav - Bilfører -0.40 

 

Data fra øvrige kilder 

Fremkommelighet for kollektivtransporten 

I henhold til SP-undersøkelsen fra Oslo/Akershus i 2010 har vi beregnet at forsinkelsenes andel 

av ombordtiden utgjør 9 % forsinkelse i rush og 7 % forsinkelse i lavtrafikk.  

Det er flere forhold som kan forsinke kollektivtransporten. Det kan for eksempel være lengre 

stopp ved holdeplass grunnet passasjerer som trenger lengre på- eller avstigningstid, mange 

(røde) trafikklys eller øvrig trafikk. I hvilken grad kollektivtransporten forsinkes av annen 

trafikk, avhenger om den kjører i blandet trafikk eller i eget kollektivfelt. Basert på en GIS-

analyse av vegnettet, antas det at 12 % av reisen skjer i eget kollektivfelt. Det er dermed 88 % 

av reisen som påvirkes dersom trafikkmengden på veiene reduseres. Det antas at 

fremkommeligheten til kollektivtransporten forbedres med tilsvarende prosentandel som 

biltrafikken reduseres.  

Kapasitet og trengsel på kollektivtransporten 

Andelen sitte- og ståplasser kan til en viss grad si noe om trengselen om bord på 

kollektivtransporten. For å kunne beregne en etterspørselseffekt som tar hensyn til flere 

faktorer enn RTM23+, er disse viktige. Vi har benyttet SP-undersøkelsen for Oslo og Akershus 

(Ruud, 2011) som kilde.  

I SP-undersøkelsen fra Oslo/Akershus i 2010, var et av spørsmålene de reisende fikk om de 

hadde sitteplass på hele eller deler av reisen5. I rushtrafikk svarte 28 % sto hele eller deler av 

reisen mens de resterende 72 % hadde sitteplass hele veien. I lavtrafikk var det bare 13 % som 

sto hele eller deler av reisen, mens de resterende 87 % hadde sitteplass (Ruud, 2011: UA-notat 

40/2011). På bakgrunn av samme undersøkelse har vi beregnet at forsinkelsene utgjør ca. 9 % 

av ombordtiden i rush og 7 % i lav. 

Kollektivtakst 

Vi har hentet ut enkeltbillett-matrisa fra RTM23+, og kalibrert denne mot en 

gjennomsnittstakst, beregnet ved hjelp av Ruters egne priser. Vi har lagt til grunn at kun to 

takstsoner benyttes, en sone i Akershus og en Oslo (med soner menes her hvor mange av 

Ruters takstsoner man passerer). Deretter har vi beregnet andel av trafikantene som må 

betale for hhv. 2 og 1 sone til og fra Oslo. Videre er det beregnet at 70 % av kollektivreiser 

utført av personer over 18 år innen vår soneinndeling, gjøres av personer med månedskort 

basert på RVU 2013/14. Vi har dermed skalert et gjennomsnitt av månedskort og 

enkeltbillettpris etter andelen med månedskort og hvor mange soner som passere til og fra 

Oslo. Videre er det antatt at personer med månedskort i gjennomsnitt har 40 turer hver 

                                                           
5 Ettersom disse tallene skal si noe om trengselen ombord, er de med "sitteplass deler av reisen" lagt til 
andelen med ståplass for å få to kategorier: "sitteplass på hele reisen" og "ståplass på hele eller deler av 
reisen".  
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måned. Dette gir en gjennomsnittlig takst for voksne på 28 kr, som alle takster fra RTM23+ 

(enkeltbillettmatrisen) er skalert mot6.  

Tabell 2.3. Beregning av gjennomsnittlig kollektivtakst for voksne. Kilde: RTM, Rutert.no og RVU 
2013/14. 

Område Månedskort Enkeltbillett 

Oslo 708 33 

Akershus 1256 53 

Snitt 912 40 

Andel med månedskort  70 %  
Andel som betaler 2 soner 37 %  

Turer per månedskort 40  

Snitt område kr 28  
 

2.2 De nye bomsnittene og takstendringene 

Hensikten med de nye bomsnittene og takstene er bedre måloppnåelse for trafikk, luftkvalitet 

og klima, noe som innebærer at flere av trafikantene i Oslo bør betale for bruk av 

transportsystemet. I Oslopakke 3 er det vurdert flere alternative forslag til ny trafikantbetaling, 

hvorav det er forslaget med bom langs Ring 2 med arm ut mot Sinsen og Trosterud som er 

vurdert å gi best måloppnåelse, og som skal vurderes opp imot dagens situasjon 

(referansesituasjonen). De to scenarioene er nærmere beskrevet under.  

Alle grunnlagsdata på LOS- og reisematriser for referanse-scenarioet og de øvrige scenarioene 

er hentet fra RTM23+-kjøringer gjennomført av Cowi og André Andersen, og oversendt 

Urbanet Analyse 21.04.2017. Takstene er lagt inn i 2011-kroner og så oppjustert til 2016-

kroner etter konsumprisindeksen.  

Dagens bomring i Oslo (referansescenarioet)  

Referansescenarioet bygger på dagens trafikksituasjon, og benytter derfor dagens bomsnitt og 

trafikantbetaling (énvegsløsning).  

I dag er Oslo omgitt av en bomring som driftes av Fjellinjen AS der bomanleggene er vist på 

Figur 2. Det betyr at ved innkjøring til Oslo, vil en vanlig personbil belastes 34 kroner (februar 

2017) for å kjøre inn i byen (motorsykler/mopeder passerer gratis). Bomringen på fylkesgrensa 

ved Bærum/Akershus koster 17 kroner. Det koster ingen ting å kjøre ut av byen, og det er 

heller ikke tidsdifferensierte takster. Kjøretøy med AutoPASS-brikke belastes i henhold til 

AutoPASS-avtalen (elbiler med en slik avtale passerer gratis). For bomringene i Oslo innebærer 

det en rabatt på 10 prosent. Bomringen i Oslo er helautomatisk, noe som betyr at ingen 

kjøretøy skal stoppe ved bomstasjonen for å betale (faktureres i etterkant).  

                                                           
6 Siden fokus ligger på de reisene som passerer bomsnittet, har vi valgt å beregne andelen av 
kollektivtrafikanter til og fra Oslo som må passere hhv. en eller to soner, og ikke de som gjennomfører 
interne reiser i Akershus.  
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Figur 2.2 Bomringen i Oslo 

Foreslått nytt bomsnitt  

Det nye bomsnittet er forslått på bygrensa mellom Bærum og Oslo, samt lagt langs Ring 2 hvor 

det avsluttes med bommer på lokalvegnettet i Gamlebyen, og det etableres en arm via E6 

Kværnerdalen og Bryn mot Trosterud. I dette scenarioet legges dagens reisemønster, nytt 

trafikantbetalingssystem (miljø- og tidsdifferensiert bomtakster) og ny kjøretøyfordeling7 (økt 

antall miljøbiler) til grunn. Miljø- og tidsdifferensierte takster innebærer at det er ulik takst for 

ulike kjøretøytyper, og at prisen for passering varierer over døgnet (rush- og lavtrafikk takst). 

Dieselbilene betaler noe mer enn ordinære konvensjonelle biler, mens nullutslippsbilene 

betaler reduserte takster og hydrogenbiler ikke betaler noen bomavgift.  

                                                           
7 Beregnet i COWIs bilvalgsmodell, og baserer seg på «middels elbilutvikling».  



 
Revidert avtale for Oslopakke 3  

 

14 Urbanet Analyse notat 120/2017 

 

Figur 2.2 Lokalisering av bomsnittene 

 

Øvrige forutsetninger som inngår i beregningen er:  

 Innkrevingsretning 

Det forutsettes enveis innkreving i bygrensesnittene og i snittet ved Fornebu, mens det 

i alle øvrige snitt (Oslo bomring, Ring 2, nye armer og Bygdøy) er forutsatt toveis 

innkreving med halv takst i hver retning.  

 Timesregel 
Det forutsettes felles timesregel for dagens bomsnitt i Osloringen og de nye 

bomsnittene innenfor Osloringen. Det betyr at man bare må betale for én 

bompassering innen 1 time når en krysser disse snittene. Det er håndtert ved at man 

maksimalt må betale halv Osloring-takst per veg ved plassering av flere snitt. 

 Rabattordning med passeringsbrikke 
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Det gis en rabatt på 20 % til lette biler med brikke, mens tunge biler ikke får rabatt (i 

motsetning til tidligere der alle biler med brikke fikk 10 % rabatt).  

Tabell 2.4 Planlagte takster for de nye bomsnittene. Kilde: COWI, 2016-kroner. 

 

Endring i bomtakst 

Tabell 2.5 gir en oversikt over takstene i rush- og lavtrafikk gjennom Oslo- og Akershus/Bærum 

bomringen både for dagens situasjon og Ring 2-scenarioet med og uten rabattbrikke, og også 

for biler med ulike drivstoff. En utførlig oversikt over de bomtakstene som inngår i modellen 

for de ulike scenarioene, er vist i vedlegget.  

Tabell 2.5 En oversikt over takstene i bomringene i dag og for Ring 2-scenarioet for t/r-reiser8. Kilde: 
COWI, 2016-kroner. 

 Takst i bomring 

ORDINÆR PERSONBIL Oslo Akershus/Bærum 

Rush Lav Rush Lav 

Dagens situasjon Uten brikke 34 34 17 17 

Med 10 % brikkerabatt 31 31 15 15 

Ring 2-scenarioet Uten brikke 53 43 27 22 

Med 20 % brikkerabatt 42 34 21 17 

DIESELBILER Oslo Akershus/Bærum 

Rush Lav Rush Lav 

Dagens situasjon Uten brikke 34 34 17 17 

Med 10 % brikkerabatt 31 31 15 15 

Ring 2-scenarioet Uten brikke 58 48 29 24 

Med 20 % brikkerabatt 46 38 23 19 

NULLUTSLIPPSBILER Oslo Akershus/Bærum 

Rush Lav Rush Lav 

Dagens situasjon Elbiler / hydrogenbiler 0 0 0 0 

Ring 2-scenarioet Hydrogenbiler 0 0 0 0 

Elbiler uten brikke 30 20 15 10 

Elbiler med 20 % brikkerabatt 24 16 12 8 

 

                                                           
8 En forskjell som ikke fremkommer av tabellen er at det er planlagt tovegsinnkreving og timesregel for 
Ring 2-scenarioet, noe man ikke har i dag. 
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2.3 Konkurranseflater 

Konkurranseflaten sier noe om forholdet mellom verdsettingen av tilbudsfaktorene for ulike 

transportmidler, og brukes til å si noe om i hvilken grad for eksempel kollektivtransport eller bil 

er det foretrukne transportmiddelet før og etter et tiltak (som for eksempel innføring av ny 

bomring). Konkurranseflatene er forholdstallet mellom de generaliserte kostnadene for de 

ulike transportmidlene som vist i formel 2.1.  

Formel 2.1 Beregning av konkurranseforholdet mellom transportmidler basert på GK. 

𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑓𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡−𝑏𝑖𝑙 =
𝐺𝐾𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

𝐺𝐾𝑏𝑖𝑙
 

 

Dersom konkurranseforholdet er mindre enn 1, har kollektivtransporten et direkte 

konkurransefortrinn foran bilen (mer attraktivt å reise kollektivt fremfor å kjøre bil), men 

såfremt det er mindre enn 1,5 er det god konkurranseflate. Fra 1,5-2 begynner 

kollektivtransporten derimot å slite, mens det ved konkurranseforholdet over 2 vil være bilen 

som er det klart foretrukne transportmiddelet. Dette er vist på Figur 2.4. 

 

 

Figur 2.4 Hva de ulike konkurranseforholdene mellom bil og kollektivt betyr 

Estimering av konkurranseforholdet  

Konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport for én gitt reiserelasjon er beregnet 

som vist i Formel 2.1. Dette har så blitt vektet mot andelen motoriserte reiser (antall bil- og 

kollektivreiser) fra sonen. Det vektede konkurranseforholdet ble kategoriseres som vist i  

Tabell .  

Tabell 2.6 Intervaller for konkurranseforhold mellom kollektivtransport og bil 

Konkurranseforhold mellom kollektivtransport og bil Intervall  

1 Direkte konkurransefortrinn (kollektivtransport foretrekkes) < 1,00 

2 Reelt+ konkurranseforhold  1,01-1,25 

3 Reelt- konkurranseforhold  1,26-1,50 

4 Dårlig+ konkurranseforhold  1,51-1,75 

5 Dårlig- konkurranseforhold  1,76-2,00 
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6 Ikke-eksisterende konkurranseforhold (bil foretrekkes) > 2 

 

Det ble hentet befolkningsdata fra RTM23+. Figur  viser hvordan befolkningen i 

analyseområdet fordeler seg på de ulike sonene. Ved å se andelen som bor i en gitt sone i lys 

av konkurranseforholdet, kan man si noe om hvor store andel av befolkningen som har tilgang 

til kollektivtransport med god konkurransekraft. 

 

Figur 2.5 Befolkningsfordeling på de ulike modellsonene 

2.4 Generaliserte reisekostnader med og uten kvalitative faktorer 

Gode prognoser forutsetter at man dekker alle de atferdsrelevante kostnadene for 

trafikantene og hvordan disse påvirkes. I figuren under har vi beregnet generaliserte 

reisekostnader for bilister og kollektivtrafikanter med og uten kvalitative faktorer.  

Figuren under viser hvordan GK endres for de som har valgt bil eller kollektiv som 

transportmiddel når man henholdsvis inkluderer og ekskluderer kvalitative faktorer. For 

bilistene vektes køtid med en høyere faktor i søylen merket «med køvekt». Søylen «uten 

køvekt» gir kvalitativt sett lik behandling av kø som i RTM (samme vekt som regulær kjøretid). 

Ved å inkludere trafikantenes egen verdsetting av tid i kø, øker kostnadene med nesten 40 %. 

Med andre ord underestimerer RTM kostnadene for bilistene med nærmere 40 %, som i stor 

grad skyldes at det finnes en del kø på vegnettet i dag. I områder hvor kø er et mindre 

problem, ville differansen mellom beregnet og faktisk kostnad bli lavere.  
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Figur 2.6. Generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittlig bil og kollektivreise i Osloområdet med og 

uten kvalitative faktorer. Kostnadene oppgis for de som faktisk har valgt bil eller kollektiv i rushperioden. 

Kollektivtrafikanter opplever kø og trengsel, men dette inkluderer ikke i RTM. Resultatet er at 

transportmodellen underestimerer kollektivtrafikantenes kostnader, slik at de er omtrent 20 % 

høyere med kvalitative faktorer.   

En viktig konsekvens av å ikke inkludere kvalitative faktorer er at kollektivtransporten fremstår 

som mindre konkurransedyktig enn den faktisk er. Punktet er illustrert i søylen merket 

«konkurranseflate». Styrken til kollektiv foran bil er underestimert med ca. 13 %, når man ikke 

inkluderer kvalitative faktorer. Dermed vil forbedringen for kollektivtrafikanter potensielt 

underestimeres ved ulike tiltak som påvirker de kvalitative elementene, og derigjennom nytten 

av tiltaket.  
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3 Effekter av nye bomsnitt 

3.1 Tilleggsanalyse til Cowi-rapporten 

Formålet med dette kapitlet er å beregne effekten av ulike bomsnitt på konkurranseflatene 

mellom bil og kollektivtransport. I alle disse analysene er det viktig å skille mellom rushtrafikk 

og øvrig trafikk, fordi ingen av våre tilleggsanalyser er relevante for kveld og helger. I den grad 

det er trengsel eller forsinkelser påvirkes ikke disse av disse bomsnittene utover rushtrafikken. 

Det betyr at totaleffektene «drukner» i gjennomsnittstall og det er vanskelig å følge eller 

drøfte effektene. 

For å kunne forstå og drøfte de endringene som forventes skje med bil og kollektivtransport, er 
det viktig å gjøre disse analysene stegvis. Vi starter med å analysere reisetider og trafikktall, 
deretter etterspørselseffekter, mens vi presenterer konkurranseflater til sist. I hver analyse, 
går vi frem stegvis for å illustrere hvordan modellering av øvrige faktorer påvirker resultatene. 
Først presenteres resultatene som beregnet i RTM23+, deretter legger vi til følgende effekter 
sekvensielt: 

 Bilistenes verdsetting av køtid er høyere enn regulær kjøretid. Dette gir en 
tilbakeslagseffekt, som viser at RTM23+ overvurderer reduksjon i biltrafikken. 

 Reduksjonen  i trengsel på vegnettet gir seg utslag i redusert forsinkelse for 
kollektivtransporten, hvilket gir en overføring av trafikanter fra bil til kollektiv. 

 Økt etterspørsel etter kollektivtrafikk fører til en økt trengsel ombord uten økninger i 
kapasiteten. Dette fører isolert sett til en reduksjon i etterspørselen. 

For hvert avsnitt presenteres alle effektene kumulativt.  

 

Kort oppsummert beregningene fra Cowi 

Etter å ha mottatt RTM23+-kjøringer fra COWi aggregerte vi resultatene til storsoner i UA-
modellen. Vi gjennomgår nå kort resultatene for å viser hvilket materiale som ligger til grunn 
for våre beregninger. COWIs beregninger representerer et første steg, hvorpå vi senere 
inkluderer effekten av kvalitative faktorer ved transporttilbudet. 

Figuren under viser antall daglige kollektiv- og bilreiser (1000 YDT) for reiser til/fra Oslo 
kommune fra Oslo og omkringliggende kommuner. Vi har hentet ut bil og kollektivreiser fra 
RTM23+. I referansescenariet faller antallet bilreiser med ca. 5.7 % som en følge av det nye 
bomsnittet. Samtidig øker kollektivreisene med omkring 2 %. Differansen mellom antall 
bilreiser i referansen og Ring2-scenariet, er noe ulik etterspørselseffekten for kollekitv. Dette 
skyldes at noen av bilreisene overføres sykkel og gange i RTM23+, som ikke fremkommer 
direkte i vårt uttak. 
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Figur. 3.1. Antall daglige reiser (1000) i referanse og Ring2-scenariet til/fra og Oslo fra Oslo og 

omkringliggende kommuner.  Aggregert fra COWIs RTM23+-kjøringer.  

Vi har videre beregnet endringer i bil- og kollektivreiser til Oslo sentrum fra en rekke andre 
soner for å vise hvordan effektene varierer over konkrete snitt i figuren under. Her vises 
prosentvis endring i bil og kollektivreiser inn mot Sentrum. Videre vises endring i 
bomkostnader som andel av GK og endring i køtid i prosent. Figuren viser at reduksjonen i 
bilreiser blir større jo nærmere sentrum man kommer, og at dette i stor grad sammenfaller 
med økning i bomkostnader som andel av GK.  

Videre øker biltrafikken på noen strekninger, spesielt i for internreiser i Sentrum. Dette kan ha 
sammenheng med at redusert innfart til Sentrum reduserer køtid for de interne reisene 
samtidig som de ikke betaler bomavgift. Dermed oppstår en netto reduksjon i kostnader. 
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Figur. 3.2. Endring i antall daglige reiser i referanse og Ring2-scenariet til Oslo sentrum etter startsone, 

sammen med endring i bomkostnader som andel av GK og reduksjon i køtid. Aggregert fra COWIs 

RTM23+-kjøringer.  

Reduksjon i bilreiser motsvares av endring i kollektivreiser med motsatt fortegn. Der bilreisene 

faller mest øker samtidig kollektivreisene mest. I figuren er den prosentvise endringen i 

kollektivreiser mye lavere enn den for bil. Dette skyldes at kollektiv har en langt høyere 

transportmiddelandel enn bil på sentrumsreiser, og dermed blir prosentene ulike. I tillegg vil 

også noen av bilreisene gå over til gange og sykkel, spesielt fra sonene nærmest Sentrum.  

3.2 Endrede reisetider og trafikktall ved ulike bomsnitt 

I dette kapitlet gjennomgår vi hvordan trafikantenes kostnader endres ved innføring av nye 

bomsnitt. Vi viser hvordan man kan supplere informasjonen fra tradisjonelle 

transportmodeller for å beregne anslag på etterspørselseffektene av nye bomsnitt.  

Vi gjennomgår nå hvordan generalisert reisekostnad i endres i de ulike scenariene, og starter 

med bil, og deretter kollektiv.  

Bil 

Vi starter med å gjennomgå hvordan tidsbruk for bilister endres i de ulike scenariene. Figur 3.1 

viser beregnet køtid, kjøretid (uten kø), totalreisetid og vektet tid. Venstre side av hver søyle 

viser dagens situasjon, mens høyre viser effekten med nytt bomsnitt (Ring 2). Innføring av nytt 

bomsnitt medfører en reduksjon i bilkøer på ca. 17 % i gjennomsnitt for reiser til/fra og i Oslo. 

Køtidsreduksjonen vil variere etter hvilket område og reisestrekning man ser på. Reduksjon i 

kjøretid er marginal, mens endringen i total reisetid (kø + kjøretid) er ca. 5 %. Reduksjonen i 
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vektet kjøretid (hvor hvert minutt i kø vektes som 3.7 minutter utenfor kø) er ca. dobbelt så 

høy (10 %) som endringen i uvektet reisetid. Dette illustrere konsekvensen av å inkludere 

bilistenes verdsetting av tid kø som forskjellig fra tid i regulær trafikk.  

 

Figur 3.1. Kjøretid, køtid og avstand for gjennomsnittsbilisten på reiser til/fra og i Oslo i dagens situasjon 

og ved innføring av bomsnitt på Ring 2 i rushperioden. 

Den generaliserte reisekostnaden for bil er beregnet med utgangspunkt i LOS-data fra 

RTM23+-modellen, basert på kjøringer gjennomført av COWI. Vi har deretter lagt på vekting av 

reisetidselementene, parkerings-, og avstandskostnader i UA-modellen. Hovedformålet med 

dette avsnittet er å illustrere hvordan GK endres når vi modellerer at bilistene har en høyere 

verdsetting av tid i kø, sammenlignet med regulær kjøretid.  

Figur 3.2 viser generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig bilreise til/fra og i Oslo i dagens 

situasjon og ved innføring av nye bomsnitt (Ring 2). Søylene merket «med køvekt» er beregnet 

med en vekting av tid i kø som er større enn regulær kjøretid, mens i «uten køvekt» opplever 

trafikantene det like belastende å sitte i kø som regulær kjøretid.  

I beregningene uten køvekt øker den gjennomsnittlige reisekostnaden for bilister med ca. 12 % 

fra dagens situasjon til innføring av nye bomsnitt på ring 2. Dette skyldes i hovedsak økte, 

gjennomsnittlige bomkostnader, men motvirkes til dels av redusert køtid som en følge av 

lavere trafikk. Dersom vi istedenfor legger til grunn en høyere vekting av køtid, er endringen i 

reisekostnad omkring +9 %. I dette tilfellet verdsettes reduksjonen i køtid som en følge av 

lavere trafikkvolum høyere enn «uten køvekt». Dette utgjør en gevinst for trafikantene, som 

motvirker økningen i bomkostnader. Derfor, hvis man legger til grunn at bilistene verdsetter 

køtid annerledes enn regulær kjøretid er endres reisekostnader mindre.  
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Figur 3.2. Generalisert reisekostnad for bil i dagens situasjon og med innføring av nye bomtakster (Ring 

2) med og uten vekting av køtid i rushperioden. 

Effekten presentert i figur 3.2 er gjennomsnittstall for reiser til/fra og i Oslo. Dersom vi bryter 

resultatene ned på enkelte strekninger endres bildet noe, som i hovedsak skyldes hvordan 

bilistenes endring i bomkostnader varierer. Figur 3.3 viser eksemplet med reiser fra sonen Oslo 

Nord til Sentrum. Denne relasjonen har i dag ingen bomkostnad, og innføring vil gi ca. 40 kr 

høyere GK. Samtidig er køene mindre her sammenlignet med hele modellområdet. Dermed er 

økningen i bomkostnader høyere og gevinsten ved reduserte køer lavere. Dette fører til at 

bilistenes reisekostnader øker både med og uten vekting av reisetid i kø.  
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Figur 3.3. Generalisert reisekostnad for bil fra sone «Oslo Nord» til «Sentrum» i dagens situasjon og med 

innføring av nye bomtakster (Ring 2) med og uten vekting av køtid i rushperioden.  

Figur 3.4 viser et annet eksempel, hvor vi har beregnet endring for reiser mellom Oslo Vest og 

Sentrum. Enkelte av disse reisene betaler i dag, men vil oppleve en høyere gjennomsnittstakst 

med de nye bomsnittene. Samtidig opplever trafikantene mer kø på denne strekningen, slik at 

gevinsten ved redusert biltrafikk er høyere. Sammensetningen av høyere køtid og lavere 

økning i bomkostnader, gjør at vekting av køtid gir en lavere økning i GK, sammenlignet med 

strekningen Oslo-Nord til Sentrum. Dette skyldes at gevinsten ved reduserte køer veier opp for 

en større andel av kostnadsøkningen ved nye bomsnitt, sammenlignet med Oslo-Nord til 

Sentrum.  
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Figur 3.4. Generalisert reisekostnad for bil fra sone «Oslo vest» til «Sentrum»i dagens situasjon og med 

innføring av nye bomtakster (Ring 2) med og uten vekting av køtid i rushperioden..  

Kollektivtransport 

Vi gjennomgår nå beregnet endring i generalisert reisekostnad for kollektivtrafikantene. Først 

gjennomgås endringen for gjennomsnittet i hele området, før vi ser på hvordan effektene 

varierer etter ulike strekninger.  

Vi starter med en gjennomgang av endret tidsbruk for kollektivtrafikantene. Figur 3.5 viser 

antall minutter ombordtid, gangtid (til + fra holdeplass) og forsinkelse i dagens situasjon, 

beregnet med RTM23+ og i UA-modellen. Venstre søyle viser at en gjennomsnittlig 

kollektivreise varer i ca. 22 minutter. Ventetid på holdeplass er ca. 6 minutter og forsinkelse 

omkring 2 minutter. Beregningene foretatt i RTM23+ viser ingen endring i 

kollektivtrafikantenes tidsbruk. Dette skyldes at forsinkelse og trengsel ikke er inkludert i 

modellen. I den høyre søylen merket «Fremkommelighet kollektiv» har vi beregnet reduksjon i 

forsinkelser for kollektivtransporten som en konsekvens av reduserte bilkøer. Vi forventer en 

reduksjon i antall minutters forsinkelse på omkring 16 %.  
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Figur 3.5. Gjennomsnittlig tidsbruk på ulike deler av kollektivreisen for en gjennomsnittlig 

kollektivtrafikant på reiser til og i Oslo i rushperioden. 

Figur 3.6 viser generalisert reisekostnad for en kollektivreise til og i Oslo etter ulike 

forutsetninger. Dagens situasjon er vist lengst til venstre, og gjenspeiler hvordan tilbudet ser ut 

i dag basert på LOS-data fra RTM23+. Videre er «RTM23+-effekt» resultatet når vi henter ut 

LOS-data fra RTM23+-kjøringen av scenariet med nye bomsnitt. I dette tilfellet er GK helt lik 

som dagens situasjon. Økningen av kollektivreiser i RTM-beregningene henger derfor sammen 

med endringer i bilkostnadene.  

Samtidig endres kostnadsforholdet mellom bil og kollektiv også gjennom endret reisekostnad 

for sistnevnte. De neste søylene forsøker å belyse hvordan etterspørselen påvirkes av endret 

reisekostnad for kollektiv som en følge av endrede bomsnitt. Søylen «fremkommelighet» viser 

effekten av at reduserte bilkøer gir lavere forsinkelser for kollektivtransporten. I denne 

beregningen er det antatt at forsinkelsene for kollektivtrafikk er proporsjonal med køtiden for 

bilister. Videre er det antatt at kun busser i blandet trafikk, og ikke separate kjørefelt opplever 

en forbedret fremkommelighet. Vi har derfor justert reduksjonen i forsinkelser med en 

kollektivfeltandel på 12 %, beregnet i GIS fra data om vegnettet i Oslo.  

Forsinkelsene utgjør ca. 13 % av samlet GK. Selv om gjennomsnittlig forsinkelse er liten, 

oppleves hvert minutt forsinkelse som svært belastende for kollektivtrafikantene, som fører til 

høy vekt i GK. Vi har antatt at hvert minutt forsinkelse oppleves like belastende som nesten 6 

minutter ordinær reisetid. Forsinkelsene faller med ca. 16 %, som gir en reduksjon i GK på ca. 



 Revidert avtale for Oslopakke 3 
 

 

 Urbanet Analyse notat 120/2017 27 

2.1 %9. Dette representerer altså en forbedring for trafikantene som ikke fanges opp av de 

tradisjonelle transportmodellene.  

Ved økt etterspørsel etter kollektivreiser vil samtidig trengselen om bord øke, med mindre 

man setter inn flere kjøretøy. Den siste søylen beregner effekten av økt trengsel under en 

antagelse om uendret kapasitet. Vi antar da videre at økningen i andelen trafikanter som må 

stå, er proporsjonal med etterspørselsøkningen. Dette gir en veldig liten økning i GK, på ca. 0.2 

%. Det er viktig å poengtere at vi har benyttet et gjennomsnittstall for hele Oslo for å beregne 

trengsel i dagens situasjon. Med forbedret datagrunnlag vil resultatene kunne endre seg noe. 

Dersom det er noen få, men viktige linjer, som opplever økt trengsel, vil en 

gjennomsnittsberegning kunne skjule noe av denne effekten. Man behøver imidlertid mer 

detaljert data for å kunne belyse endringer på bestemte strekninger.  

Dersom Ruter setter inn flere busser på linjer med økende trengsel, vil ikke etterspørselen 

reduseres like mye som i eksemplet ovenfor. Flere avganger vil samtidig kunne ha en positiv 

etterspørselseffekt i seg selv, da trafikantene opplever lavere ventetid på holdeplass. 

 

Figur 3.6. Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig kollektivreise i dagens situasjon, beregnet 

med RTM23+ og korrigert for trengsel og forsinkelse i UA-modellen i rushperioden. 

Som for bil-GK, avhenger endringen i kollektivtrafikantenes reisekostnader av hvilken strekning 

man ser på. I figur 3.7 har vi valgt å fokusere på endringen i GK mellom RTM23+ (= dagens 

situasjon) og forbedret fremkommelighet fra Oslo Vest, Oslo Nordøst og Oslo Sørøst til 

Sentrum. Samtidig har vi beregnet endring i køtid for bilistene på de utvalgte strekningene og 

                                                           
9 Eventuelle avvik mellom modellresultater og overordnede beregninger skyldes aggregering i UA-
modellen.  
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sammenlignet reduksjonen i reisekostnader for kollektiv. Figuren viser at effekten av forbedret 

fremkommelighet varierer en god del etter hvilken strekning man ser på. På reiser fra Oslo vest 

til Sentrum utgjør redusert forsinkelse omkring 1 % lavere GK, mens det for Oslo Nordøst og 

Sørøst utgjør hhv. 2 og 4% reduksjon. Vi ser at effekten i stor grad henger sammen med 

reduksjonen i køtid for bilister. Oslo vest til Sentrum har mye lavere endring sammenlignet 

med Oslo Sørøst. Dette illustrerer samtidig hvordan effektene på gjennomsnittsnivå kan skjule 

variasjonen på enkeltstrekninger.  

 

Figur 3.7. Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig kollektivreise til sonen «Sentrum» etter ulike 

startpunkter som beregnet av RTM23+ og korrigert for endret fremkommelighet for kollektiv i UA-

modellen i rushperioden. 

3.3 Endret etterspørsel etter bil og kollektivtransport  

En viktig del av prosjektet er å belyse hvordan modellering av faktorer som RTM23+ ikke 

inkluderer påvirker resultatene. I dette avsnittet illustrerer vi hvordan inkludering av 

ytterligere faktorer påvirker.  

Korrigering av etterspørselseffekter gjennom UA-modellen 

Vi har benyttet UA-modellen til å beregne korrigerte etterspørselseffekter som tar hensyn til 

flere forhold som er avgjørende for kollektivtrafikken enn RTM23+. Vi gjennomgår nå hvert 

enkelt beregningssteg for seg.  

1. Korrigert avvisningseffekt av nye bomsnitt hvor bilistene misliker tid i kø 

sterkere enn regulær kjøretid. 
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2. Redusert kø leder til økt etterspørsel for kollektivtransporten fordi 

forsinkelsene på veg reduseres. 

3. Økt etterspørsel etter kollektivreiser fører til høyere trengsel om bord, gitt at 

man ikke øker kapasiteten. Dette vil gi en tilbakeslagseffekt som reduserer 

etterspørselen noe.  

 

Figur 3.8 viser forløpet i beregningene for reiser i rush. Venstre søyle med navnet «RTM23+-

effekt» viser hvordan endret etterspørsel etter kollektiv og bilreiser blir når man benytter den 

tradisjonelle transportmodellen RTM23+, basert på Cowis beregninger10. Dette gir en redusert 

etterspørsel for bilreiser på ca. 6 %, mens kollektivreiser øker med 2 %.  

 

Figur 3.8. (i) Etterspørselseffekter for kollektiv og bil som beregnet etter faktorer inkludert rush i RTM23+ 

og korrigert for vektet køtid. (ii) GK for kollektiv og bil i de ulike stegene. (iii) Endring i forsinkelser og 

trengsel for kollektivtrafikantene i UA-modellen fra foregående beregningssteg. Tallene gjelder for reiser 

til/fra og internt i Oslo i rushperioden. Reisemiddelfordeling for berørte reiser vises i kakediagrammet til 

høyre.  

Sammenlignet med tall fra Cowi er det noen ulikheter med våre modelltall. Dette skyldes trolig 

ulike målområder/hvilke storsoner man har hentet ut trafikken fra. COWIs anslag er vist i deres 

«tabell 8» fra COWI (2017). Vi ser at vår RTM23+effekt ligger mellom effekter for reiser 

«mellom bygrensen og Osloringen» og «i Akershus». Tallene våre ligger noe lenger unna 

effekten i indre by, som kan skyldes hvor stor andel av trafikken som går til de ulike 

målpunktene.  

                                                           
10 Vi har aggregert COWIs beregninger til storsone-nivå, og tatt ut reiser til/fra og internt i Oslo. 



 
Revidert avtale for Oslopakke 3  

 

30 Urbanet Analyse notat 120/2017 

 

Neste søyle viser effekten av å inkludere en såkalt «køtidsvekt» i modellen. Køtidsvekten 

fanger opp at bilister vurderer tiden i og utenfor kø høyere enn regulær kjøretid. Når vi 

inkluderer dette i UA-modellen blir reduksjonen i bilreiser mindre. Samtidig blir økningen i 

kollektivreiser mindre, som skyldes at modellen overfører kollektiv til bilreiser. Modellen 

overfører reiser etter reisemiddelfordelingen for strekningene som berøres. Dette er vist i 

kakediagrammet i figur 3.8, som viser at kollektiv har 56 % av reisene, som forklarer hvorfor 

økningen i bilreiser i stor grad hentes fra kollektiv.   

Som vist i kapitlet om reisekostnader for bilister, vil bruk av en køvekt føre til at bilistenes 

gevinster ved reduserte køer motvirker de økte kostnadene forbundet med høyere bomsatser. 

Dermed faller ikke like mange bilister fra, og færre overføres til kollektivtransporten. Denne 

«tilbakeslagseffekten» varierer geografisk etter størrelsen på økningen i bomkostnadene 

bilistene opplever. I praksis har vi her kun fanget opp førsteordenseffekten av tilbakeslaget. I 

det flere bilister returnerer til veien, vil køtiden øke noe igjen, som deretter vil skyve noen 

vekk. Denne prosessen vil så gå mot en ny likvekt, hvor nivået trolig vil ligge noe mellom 

effekten fra RTM23+ og UA-modellen.  

Figur 3.9 viser hvordan reduksjon i bilreiser varierer etter hvor mange flere kroner 

gjennomsnittsbilisten må betale per reise med de nye bomsnittene. Vi har valgt ut tre 

strekninger som eksempler. Snittet for til/fra og internt Oslo er det samme som vist i figur 3.8. 

Her øker den gjennomsnittlige bomkostnaden med ca. 16 kr. Fra Oslo vest til Sentrum er det 

noen som betaler i dag. Her øker kostnaden med 17 kr, altså noe mer. Dette fører til en høyere 

avvisningseffekt.  

Fra Oslo Nord til Sentrum er det i dag ingen bomkostnader, som gir omkring 40 kroner i 

økning. I dette tilfellet er avvisningseffekten størst av våre eksempler. Videre ser man at 

tilbakeslagseffekten, som i dette tilfellet er forskjellen mellom mørke- og lyseblå søyle, er 

større (i prosent) jo lavere økningen i gjennomsnittlig bomkostnad er. Dette skyldes at jo 

lavere økningen er, jo større er sannsynligheten for at gevinsten fra reduserte køer motvirker 

ulempene bilistene påføres ved innføring av nye bomsnitt. Jo høyere bomtakster, jo mindre 

sannsynlighet for at økt fremkommelighet gir mer biltrafikk 
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Figur 3.9. Sammenhengen mellom tilbakeslagseffekten for bilreiser som en følge av køulemper 

sammenlignet med økning i gjennomsnittlig bomkostnad. 

 

Søyle nummer tre i figur 3.8. viser hvordan den reduserte køen påvirker forsinkelser i 

kollektivtrafikken. Den sentrale antagelsen er at forsinkelsene reduseres på like fot med 

køtiden for bilister. Redusert køtid er beregnet ved hjelp av RTM23+, og beregning av 

reduserte forsinkelser benytter dette som input og gjennomføres i UA-modellen.  

Forbedret fremkommelighet representerer en gevinst for kollektivtrafikantene. Dette vil gjøre 

kollektivtransporten mer attraktiv relativt til bil-, gang- og sykkelreiser, og vil dermed overføre 

reiser fra alle de nevnte transportmidlene. Som vist i kapitlet om generaliserte kostnader, 

reduseres GK med ca. 2.1 % av en reduksjon i forsinkelser på 16 %. Forsinkelsene utgjør ca. 13 

% av GK. På overordnet nivå gir dette en etterspørselseffekt på ca. 3.5 %, ved en GK-elastisitet 

på -1.65. Denne økningen må regnes relativt til etterspørselsnivået hvor tilbakeslagseffekten er 

regnet inn, slik at vi får (1+0.007)*(1+0.035) - 1 = 4.2 %.  

Samtidig som kollektivreisene øker, reduseres bilreisene i forhold til nivået etter at 

tilbakeslagseffekten ble regnet inn, fra -3.6 til 6.1 %, altså 2.5 prosentpoeng. Samtidig øker 

kollektiv med omkring 3.5 prosentpoeng (4.2 – 0.7 %). Dette innebærer at en stor andel av de 

nye kollektivreisene kommer fra bilreiser, som skyldes at kollektiv og bil er de dominerende 

transportmidlene på strekningene som berøres. Dette ser man i kakediagrammet i figur 3.8, 

hvor bil har ca. 70 % av reisene som ikke gjennomføres på kollektiv. Dette er årsaken til den 

relativt store reduksjonen i bilreiser.  

Beregningen som presenteres her er kumulativ. Dette innebærer at alle effektene som vises, 

inkluderer de vi har gjennomgått tidligere. Etterspørselsøkningen på 4.2 % ved forbedret 
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fremkommelighet er altså inklusive effekten av verdsetting av tid i kø for bilister og økte 

bomkostnader.  

Til sist legger vi på effekten av økt trengsel under en antagelse om uendret kapasitet på 

kollektivtransporten. Videre antar vi at trengselen om bord (målt som andelen av trafikantene 

med ståplass) er proporsjonal med økningen i etterspørsel. Økt trengsel vil føre til økte, 

opplevde kostnader for kollektivtrafikantene, som reduserer reisene.  

I vår modell går etterspørselseffekten tilbake med ca. 0.4 prosentpoeng. Dette er altså en 

relativt liten korrigering, og viser at de viktigste faktorene er korrekt verdsetting av tid i kø for 

bilister og synergieffekten av reduserte bilkøer på forsinkelser i kollektivtransporten. Lokale 

forskjeller i tidsverdiene kan potensielt påvirke nivået på effektene.  

Den endelige prognosen viser at kollektivtransporten øker med ca. 3.8 %, mens bilreisene 

faller med ca. 5.9 %. Anslagene avviker ca. 1 prosentpoeng for kollektiv og 0.2 prosentpoeng 

for bil fra beregningene gjennomført i RTM23+. Årsaken til at forskjellen på total- og RTM-

effekten ikke er større på overordnet nivå, er at tilbakeslagseffekten av forbedret vegkapasitet, 

og fremkommelighet for kollektivtrafikken nærmest utligner hverandre.  

Reisestrømmer til sentrum 

Innføring av bomsnitt på bilreiser inn til sentrum er en av de største endringene for 

bomsystemet i Oslopakke 3. Vi har derfor valgt å studere hvordan sentrumsreisene i rush 

påvirkes spesielt i dette notatet. Vi har allerede redegjort for endringer i trafikantenes 

reisekostnader for enkelte strekninger inn mot sentrum, og vil her fokusere på hvordan det 

samlede reiseomfanget med bil og kollektiv påvirkes. Dette er gjort ved å beregne antall bil- og 

kollektivreiser til sentrum fra hele RTM23+-området.  
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Figur 3.10. Endring i volum for kollektiv og bilreiser til Oslo Sentrum fra Oslo og Akershus i rushperioden. 

Figur 3.10 viser reisestrømmer til Oslo Sentrum fra Oslo og Akershus. Det er klart flere 

kollektiv- enn bilreiser til Sentrum. «Referanse» er dagens situasjon. «RTM» viser effekten som 

beregnet av transportmodellen RTM23+. Dette gir en nedgang i antall bilreiser på ca. 13.3 %, 

hvor bilistene anser tid i kø og regulær kjøretid som lik.  

 

Figur 3.11. Forsinkelse per kollektivreise i minutter til sentrum etter startsone i dagens situasjon og som 

beregnet med RTM23+ sammen med andel av reisene til sentrum etter startsone. 

Inkluderer man effekten av køvekter faller reduksjonen i bilreiser til ca. 11 %. Dette skyldes at 

reduksjon i køkostnader motvirker de økte bomkostnadene. Figur 3.11 viser gjennomsnittlig 
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køtid for bilister etter ulike startsoner for reiser til Oslo sentrum sone, i dag og som beregnet 

av RTM23+. Videre vises andelen av reisene som en svart helstrek. Vi ser at endringene er 

størst i Indre Oslo Sørøst, Oslo sørøst og AFK sør.  

Vi ser at den største andelen av reisene er nærmest byen, hvor endringen i køtid også er noe 

mindre enn relasjonene med størst reduksjon. Den gjennomsnittlige reduksjonen i køtid for 

reisene som vises i figuren er 2.9 minutter. Videre er den gjennomsnittlige GK for reisene 234 

kr (etter at etterspørselseffekten av RTM uten vekting av køtid er tatt med). Benytter man en 

køtidsvekt på 3.7 og trekker fra 1, får man andelen av køvekten som ikke er inkludert i 

RTM23+. Dette gir en vektet reduksjon i køtid på ca. 8 minutter (2.7*2.9), som representerer 

et fall i GK på 16 kr, eller 7 %. Med en GK-elastisitet på ca. -0.6, gir dette en 

etterspørselsøkning på ca. 4 %, relativt til nivået beregnet av RTM23+.  

Figuren under viser hvordan gjennomsnittlig GK i rush for bilister til sentrum påvirkes av om 

man inkluderer køvekter eller ikke. Vi ser at uten køvekter, øker GK med ca. 17 %, mens uten 

øker den med 9 %. Forklaringen er igjen at forbedring i kapasiteten på vegnettet utgjør en 

gevinst for bilistene, slik at noen av dem går tilbake til bilen.  

 

Figur 3.12. Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig bilreise til Oslo sentrum fra Oslo og Akershus 

med og uten køvekt i beregningen i rush.  
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Figur 3.13. Forsinkelse per kollektivreise i minutter til sentrum etter startsone i dagens situasjon og som 

beregnet med RTM23+ sammen med andel av reisene til sentrum etter startsone. Rød, stiplet linje 

markerer gjennomsnitt 

Figur 3.13 viser forsinkelse for en gjennomsnittlig kollektivreise etter startsone i dagens 

situasjon og som beregnet av RTM23+. Den gjennomsnittlige reduksjonen i forsinkelse for 

kollektiv er -0.4 minutter, som representerer en reduksjon i GK på ca. 2.5 % fra en GK på 124 

kr. Med en GK-elastisitet på -1.65, blir etterspørselseffekten ca. 4 %, relativt til beregningen 

inklusiv køvekt for bilister.  

Økningen i kollektivreiser gir et ytterligere fall i bilreisene, til -18.2 %. I UA-modellen overføres 

trafikk mellom transportmidlene etter deres relative størrelse. Konkret på strekningen vi ser 

på, er kollektiv relativt dominerende. Figur 3.14 viser kollektivreisenes andel av 

transportmiddelfordeling på reiser til sentrum etter startsone sammen med bil og de øvrige 

transportmidlene. Kollektiv og bil er dominerende, og dette fører til at økningen i 

kollektivreiser ved forbedret fremkommelighet først og fremst overføres fra bilreiser.  

 

Figur 3.14. Andel kollektiv, bil- og andre reiser til sentrum etter startsone. Kilde: RTM23+. 

 (4,00)

 (3,50)

 (3,00)

 (2,50)

 (2,00)

 (1,50)

 (1,00)

 (0,50)

 -

Indre
Oslo
nord

Indre
Oslo

nordøst

Indre
Oslo

sørøst

Bygdøy Oslo vest Oslo
nordøst

Oslo
sørøst

AFK vest
/ BFK

AFK nord AFK sørEn
d

ri
n

g 
i f

o
rs

in
ke

ls
e 

p
er

 r
ei

se
 [

m
in

]

21%

59%
49%

66%

39%

60%

73%
80%

70% 69%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Indre
Oslo
nord

Indre
Oslo

nordøst

Indre
Oslo

sørøst

Bygdøy Oslo vest Oslo
nordøst

Oslo
sørøst

AFK vest
/ BFK

AFK nord AFK sør

A
n

d
el

 a
v 

re
is

er
 

Kollektiv Bil Andre

Snitt 



 
Revidert avtale for Oslopakke 3  

 

36 Urbanet Analyse notat 120/2017 

I det siste steget legges trengselseffekten på, og dette reduserer økningen i kollektivreisene 

noe, ca. 0.3 prosentpoeng. Dette anslaget bygger på gjennomsnittstall for hele Oslo. Hvis det 

er spesielle problemer på noen av linjene inn mot sentrum, vil denne tilbakeslagseffekten 

kunne bli høyere (f.eks. T-banen i rush). I likhet med kø for bilister, vil effekten vi har beregnet 

være en førsteordenseffekt av økt trengsel. I neste omgang vil noen kollektivtrafikanter falle 

av, som reduserer trengselen inntil en ny likevekt nås. 

Med alle effektene inkludert, gir beregningene en nedgang i biltrafikken (målt som antall 

reiser) til sentrum på ca. 17.6 %.  Videre øker antall kollektivreiser med ca. 5,7 % på samme 

strekning. Til sammenligning falt biltrafikken med ca. 13.3 % og kollektiv økt med ca. 2.3 % i 

beregningen som ikke tok hensyn til verdsetting av køtid og kvalitative faktorer.  

Beregningene her tilsier altså en større reduksjon i bilreiser, og en større økning i 

kollektivreiser. Reduksjon i bilreiser er større sammenlignet med effekten beregnet av RTM når 

man tar med de øvrige effektene. Dette skyldes at køtiden reduseres mer på reiser til sentrum 

en modellområdet generelt på 1.6 minutter (se figur 3.1) og 2.9 i dette tilfellet. Dette gir igjen 

en større reduksjon i forsinkelser (forsinkelser utgjør 18 % av GK) slik at etterspørselseffekten 

for kollektiv blir større. Siden kollektiv er dominerende på strekningen, blir mange bilreiser 

overført til kollektiv, som gir en større reduksjon.  

3.4 Endrede konkurranseflater i rush  

Kvalitative elementers påvirkning på konkurranseflatene 

I dette avsnittet beregner vi konkurranseflater for bil og kollektiv i dagens situasjon og ved 

innføring av nye bomsnitt. De kvalitative elementene det tas hensyn til er som følger:  

 Ulik vekting av køtid 
RTM23+ vekter køtid på lik linje som kjøretid, men flere undersøkelser har vist at 
trafikanten opplever det som mer belastende med køkjøring enn i fri flyt. Det benyttes 
derfor nasjonale tidsverdier som sier at køtiden vektes 3,7 ganger kjøretiden.  
 

 Fremkommelighetsforbedringer for kollektivtransporten 
De nye bomsnittene reduserer antall biler på vegen, og det frigjør dermed kapasitet i 
vegnettet som gir bedre fremkommelighet for kollektivtransporten.  
 

 Økt trengsel ombord 
De nye bomsnittene gjør at flere reiser kollektivt. Flere kollektivreisende øker 
sannsynligheten for ståplass på reisen, noe som kan oppleves som økt trengsel 
ombord. 

 

Kollektivtransporten får noe større konkurransekraft 

Alle soner opplever en bedring i konkurranseforholdet mellom bil- og kollektiv for en 

gjennomsnittsreise til sonene i kartet. Endringene i prosent er størst for Oslo Nord, Oslo 
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Nordøst, Oslo Sørøst og Bygdøy11. Endringene er imidlertid relativt små for alle soner, som 

delvis skyldes at effekten av forbedret fremkommelighet og tilbakeslagseffekten ved korrekt 

køvekt motvirker hverandre noe. Dette vises også kartene, der det i hovedsak er Bygdøy som 

får en synlig forbedring i konkurranseflatene.  

Beregningene reflekterer at kollektivtransporten allerede har veldig gode konkurranseflater i 

Oslo, og at innføringen av bomsnittet vil bedre dem. Likevel blir effekten mindre i absolutt 

forstand fordi man går fra «veldig god konkurransekraft» til enda litt bedre.  

 

Dagens situasjon 

 

Nytt bomsnitt 

 

Figur 3.15 Konkurranseflater mellom kollektiv og bil i rush ved nye bomsnitt og takster (Ring 2-
scenarioet). Gjennomsnitt for reiser til sonene fra alle områder i modellen. 

 

Lik befolkningsandel med gode konkurranseflater 

Det at konkurranseflatene forbedres, gjør at flere får tilgang til kollektivtransport med god 

konkurransekraft. Etter definisjonen av god konkurransekraft vi har lagt til grunn, øker 

imidlertid ikke andelen av befolkningen med god tilgang. Dette forklares av to faktorer: Først 

og fremst har nesten alle god tilgang, slik at deres forbedring i konkurranseflater ikke «regnes 

med», siden de allerede har god tilgang. For de som ikke har god tilgang, er 

                                                           
11 Det vil være noe forskjell mellom hvilke soner som er beregnet til å ha størst forbedring og fargene i 
kartet, avhengig av grensene mellom de ulike fargekodene.  
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konkurranseflatene så dårlige at tiltaket ikke gir store nok endringer for å gå til «god tilgang». 

Det siste gjelder i praksis bare sonen Oslo sørøst. 

 

Figur 3.17 Hvor stor andel av befolkningen som har kollektivtransport med god konkurranseflater mot 
bilen, både i dag og ved nye bomsnitt. Regnet etter reiser til soner. 
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Vedlegg 

3.5 SONER I MODELLEN 

Tabell V.1 viser sonene i modellen som beregningene er basert på. 

Tabell V.1. Soner i modellen.  

Nummer Navn 

                                        1 Indre by 

                                        2 Indre Oslo nord 

                                        3  Indre Oslo nordøst 

                                        4  Indre Oslo sørøst 

                                        5  Bygdøy 

                                        6  Oslo vest 

                                        7  Oslo nordøst 

                                        8  Oslo sørøst 

                                        9  AFK vest / BFK 

                                     10 AFK nord 

                                     11 AFK sør 

  

Bomtakster 

Her presenteres bommatrisene som har blitt lagt inn i UA-modellen for lav- og rushtrafikk for 

referansescenarioet (dagens situasjon) og Ring 2-scenarioet. For at sonenavnene ikke skulle bli 

så lange er Akershus fylkeskommune forkortet «AFK», og Buskerud fylkeskommune forkortet 

«BFK».  

Dagens situasjon 

Bomtakstene ble hentet fra RTM23+, men det er enkelte verdier som avviker noe fra den 

faktiske virkeligheten på grunn av modelltekniske årsaker. Bommatrisen har derfor blitt 

korrigert på følgende måte:  

 Bomkostnadene for alle internreiser har satt til 0 kroner.  

 Bomtaksten for reiser mellom sonene innenfor dagens bomring, er satt til 0 kroner 

(spesielt reiser til/fra Indre Oslo sørøst).  

 For enkelte reiserelasjoner var ikke taksten helt symmetriske for til/fra-turer (forskjellen 

på tur/retur-reisen for den samme relasjonen var større enn ± 2 kroner). Det er naturlig å 

tenke at det er fordi det er envegsinnkreving av bompenger i dette scenarioet, men av 

modellteknisk årsaker er det lagt inn bompenger i begge retninger. Til tross for at 
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bomtaksten er lik over hele døgnet, er ikke bommatrisen for lavtrafikk og rushtrafikk er 

like. Det skyldes antageligvis at ulike typer reiser som arbeidsreiser og fritidsreiser gjerne 

er knyttet opp mot ulike tidspunkt på døgnet. For å få en mer symmetrisk bommatrise, har 

bomtaksten blitt satt til et snitt av tur- og returreisen.  

 Det antas at det har vært en økning i antall utslippsfrie biler fra i dag til 2020 som 

beregningen gjøres for (gitt dagens trafikksituasjon). Det medfører flere gratispasseringer, 

noe som påvirker bominntekten og den gjennomsnittlige passeringstaksten. Det antas at 

antall nullslippbiler øker fra 4 % i 2014 til 13,6 % i 2020 (uten andre tiltak) slik at man får 

en reduksjon i bomtakst på ca. 10 %. Den gjennomsnittlige bomtaksten reduseres da fra 

28,01 kroner i 2014 til 25,21 kroner i 2020. 

Rushtrafikk  

Tabell V.2. Bommatrise i referansescenariet – Rush-trafikk. 2011-kroner. 

 

Lavtrafikk  

Tabell V.3. Bommatrise i referansescenariet – lavtrafikk. 2011-kroner. 

 

Ring 2-scenarioet 

Bomtakstene ble hentet fra RTM23+, men ettersom nivået ikke helt samsvarte med de faktiske 

forhold, har bommatrisen blitt korrigert på følgende måte:  

 Dersom en reiserelasjon passerer mer enn ett bomsnitt (det ble lag en egen matrise som 

viste antall bomsnitt som passeres for hver sonerelasjon), og bomprisen som ligger inne fra 
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RTM23+ er høyere enn maksprisen, settes bomtaksten til makspris. Makspris er hentet fra 

RTM23+ bommatrisen som er en beregnet gjennomsnittlig pris basert på miljø- og 

tidsdifferensierte takster og en gjennomsnittspris i rush. Gjennomsnittspris per passering i 

bomringen blir dermed 17,89 kr og ved bygrensa til 8,94 kr for lette biler. En tur/retur-

reise koster dermed henholdsvis 36 og 18 kroner. På toppen av dette kommer 

brikkerabatten. Det antas at 90 % av de passerende bilene har rabattbrikke som gir 20 % 

rabatt, som er justert i RTM23+. 

 

 Av modelltekniske årsaker er ikke nødvendigvis bomkostnadene for internereiser lik 

0 kroner. Bomkostnadene for alle internreiser har derfor satt til 0 kroner.  

 

 Ved kjøring av RTM23+ hadde bommen på Bygdøy falt ut, og bomtakstene for 

sonerelasjoner til/fra Bygdøy er derfor satt til makspris for gjeldende bompassering.   

 

 Nivået på bommatrisen fra RTM23+ for de eksterne reisene virket noe høyt. Reiser til/fra 

eksterne soner har derfor blitt satt til makspris for gjeldende bompassering.   

 

 For enkelte reiserelasjoner var ikke taksten helt symmetriske for til/fra-turer (forskjellen 

var større enn ± 2 kroner). Disse har blitt endret til makspris for gjeldende bompassering. 

 

 Timesregelen er implementert ved å se på reisetider fra RTM23+.  Reisetider fra og til er 

noe ulike, og derfor vil noen reiser fra AFK vest/BFK til Sentrum, få en lavere takst enn 

motsatt retning.  

Lavtrafikk  

Tabell V.5 Bomtakst i lavtrafikk. 2011-kroner. 
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Rushtrafikk  

Tabell V.6 Bomtakst i rushtrafikk. 2011-kroner. 
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