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Forord 
 
 
I rapporten dokumenteres resultatene fra en tidsverdistudie blant over 2000 trafikanter i Oslo og 
Akershus gjennomført i juni 2010.  
 
Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ruter/PROSAM. Oppdragsgivers kontaktperson har 
vært Truls Angell, som har bidratt med mange nyttige kommentarer og innspill underveis.  
 
Rapporten er skrevet av Alberte Ruud, Ingunn Opheim Ellis og Bård Norheim, med sistnevnte 
som prosjektleder.  
 
Metode og utvalg er dokumentert i et eget notat (Urbanet Analyse notat 31/2010). 
 
Oslo desember 2010 
 
 
 
Alberte Ruud   Ingunn Opheim Ellis   Bård Norheim 
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Sammendrag 
 
I rapporten dokumenteres resultatene fra en tidsverdistudie gjennomført i juni 2010 blant over 
2000 respondenter. Målgruppen for undersøkelsen var beboere i Oslo og Akershus over 17 år. 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 3.-19. juni 2010. Undersøkelsen var internettbasert, 
det vil si at spørreskjemaet ble besvart på internett.  
 
Resultatene kan både brukes som grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike rutetilbud, beregne 
betalingsvillighet for nye tilbud, og anslå etterspørselseffekter av tilbudsendringer.  
 
Tidligere er det gjennomført to tilsvarende undersøkelser av trafikantenes verdsettinger, i 1992 og 
2002 (Norheim og Stangeby 1993, Nossum 2003). Det er altså åtte år siden forrige studie, og det 
var behov for en ny undersøkelse for å oppdatere trafikantenes verdsettinger. 
 
Hovedformålet med denne undersøkelsen er å finne trafikantenes verdsetting av følgende 
reisetidselementer:  

 Gangtid til/fra holdeplass 

 Reisetid på transportmidlet, med og uten sitteplass 

 Frekvens, målt i ventetid mellom avgangene 

 Bytte, både selve byttet og ventetiden mellom bytter 

 Forsinkelser, både tiden selve forsinkelsen tar og hvor hyppig den oppstår 

 Trengsel på transportmidlet 

 Type kollektivt transportmiddel (skinnefaktor) 
 
Når vi omtaler at trafikantene verdsetter ulike reisetidselementer kan man forledes til å tro at 
trafikantene setter pris på å vente på neste avgang, eller å ha ståplass på reisen osv, i positiv 
forstand. Begrepet verdsettinger brukt i forbindelse med tidsverdistudier betyr imidlertid det 
motsatte: Når trafikantene verdsetter en del av reisen høyt, for eksempel tiden de bruker til 
holdeplassen, vil det si at de har en høy betalingsvilje for å redusere denne tidsbruken.  
 
Trafikantenes verdsetting av de ulike reisetidselementene er funnet på bakgrunn av at 
respondentene i undersøkelsen har foretatt en rekke valg mellom to reiser.  I slike valgsekvenser, 
eller spill, varieres egenskapene ved reisen. S-figur 1 viser et eksempel på et valg.  
 

 
S-figur 1: Eksempel på spillsekkvens i SP Oslo/Akershus 2010. 
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For å gjøre valgene mest mulig realistiske er de programmert på bakgrunn av en faktisk 
kollektivreise den enkelte har foretatt.  I undersøkelsen er det derfor først stilt en rekke spørsmål 
for å kartlegge egenskaper ved en typisk kollektivreise.  

Trafikantenes verdsetting av ulike reisetidselementer 

Resultatene viser tydelig at det er ulik belastning knyttet til de ulike delene av en reise.  
Reisetiden om bord på transportmidlet verdsettes til 59 kr/t i Oslo, og 89 kr/t i Akershus når 
en har sitteplass. Med ståplass vektlegges reisetiden 1,7 ganger så høyt som reisetiden med 
sitteplass i Oslo, og 1,8 ganger så høyt i Akershus. Reisetiden ser ut til å verdsettes høyere på 
lengre reiser enn på korte reiser, noe som også er vist i tidligere studier. Dette har sannsynligvis 
sammenheng med at reisetiden ombord utgjør en større del av den totale reisen på lengre 
strekninger, slik at det blir viktigere for trafikantene å redusere selve tiden om bord på 
transportmidlet. 
 
Tiden til holdeplassen vektlegges omtrent like høyt som selve reisetiden om bord på 
transportmidlet både i Oslo og Akershus. I flere studier på 90-tallet ble det funnet at tiden til 
holdeplassen var to ganger så belastende som selve reisetiden. Men våre resultater samsvarer godt 
med de to siste SP-studiene som er gjennomført i Norge, i hhv Oslo/Akershus (2002) og i 
Tønsberg (2003). Resultatene kan altså tyde at tiden til holdeplassen vektlegges lavere på 2000-
tallet enn på 1990-tallet.    
   
Ventetiden mellom avgangene verdsettes 1,9 ganger så høyt om selve reisetiden i Oslo, og 1,3 
så ganger så høyt i Akershus.  
 
Forsinkelser oppleves som svært belastende når de først oppstår. Forsinkelsestiden er over seks 
ganger så belastende som reisetiden på transportmidlet i Oslo, og over fem ganger så belastende i 
Akershus.  
 
Byttetiden oppleves mer enn to ganger så belastende som selve reisetiden i Oslo, og 1,7 ganger 
så belastende i Akershus. Selve byttemotstanden ser ut til å være større i Akershus enn i Oslo, 
selv om forskjellen ikke er signifikant. De som er bosatt i Akershus er villig til å betale 12 kr per 
reise for å slippe å bytte, mens Oslos beboere er villig til å betale ca 17 kr per reise, Siden 
Akershus-reisene er lengre, utgjør verdsettingen av byttet likevel en mindre del av reisen i 
Akershus enn i Oslo. 
 
Trengsel er ikke tidligere belyst i norske verdsettingsundersøkelser, men er et stadig mer aktuelt 
tema. Mange trafikanter opplever trengsel i dag, og trengsel en kan øke i årene fremover hvis 
kapasiteten i det kollektive transportsystemet ikke klarer å holde tritt med kapasitetsbehovet som 
følge av forventet befolkningsvekst. I valgene ble grad av trengsel illustrert med følgende bilder:  
 
 

        
Ingen trengsel                               Lav trengsel                                Høy trengsel 
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Resultatene viser at trafikantene har betalingsvilje for å unngå trengsel på reisen. I Oslo er 
trafikantene villig til å betale 3 kroner per reise for å unngå moderat/lav trengsel, mens 
betalingsviljen for å unngå høy trengsel er ca 14 kroner per reise. Blant de som bor i Akershus er 
betalingsviljen for å unngå lav/moderat trengsel ca 7 kroner per reise, og ca 24 kr per reise for å 
unngå høy trengsel. Ulempen knyttet til trengsel må sees i sammenheng med ulempen knyttet til 
ståplass på reisen. Det er behov for å gjøre nærmere analyser av denne faktoren, men analysene 
våre tyder på at spesielt T-banetrafikantene opplever høy trengsel som en belastning i seg selv, 
også når de har sitteplass.  
 

Hovedresultater i verdsettingsstudien er oppsummert i S-tabell 1.  
 
S-tabell 1: Verdsettinger Oslo og Akershus, og vektlegging av reisetidselementene i forhold til reisetid med sitteplass. Kilde: 
SP Oslo/Akershus 2010. Kroner/time. 
  Oslo Akershus 

 Verdsetting Signifikans/konfidensinterv. Verdsetting Signifikans/konfidensinterv. 

  Vekt 
reisetid 

Kr/t T-verdi Lav Høy Vekt 
reisetid 

Kr/t T-
verdi 

Lav Høy 

Tid til holdeplass 1,2 73 6,5 50,7 94,8 1,0 88 14,6 75,7 99,3 

Reisetid med sitteplass 1,0 59 13,3 50,6 68,1 1,0 89 12,7 75,1 102,6 

Reisetid med ståplass 1,7 99 16,2 87,2 111,2 1,8 158 14,2 136,1 179,8 

Ventetid mellom 
avgangene 

1,9 115 10,1 92,8 137,8 1,3 112 10,3 90,9 133,8 

”Effektiv” forsinkelse 6,4 378 7,5 279,1 476,6 5,3 474 15,5 414,1 534,2 

Byttetid 2,4 141 14,5 122,1 160,1 1,7 148 11,6 122,8 173,0 

Byttemotstand (kr per 
reise) 

 12 11,6 10,3 14,5  17 10,5 13,4 19,6 

Lav /moderat trengsel  3 4,2 1,8 4,8  7 3,9 3,7 11,0 

Høy trengsel (kr per 
reise) 

 14 13,9 12,2 16,2  24 10,1 19,0 28,2 

Skinnefaktor 

Selve reisetiden med sitteplass anses å være en større belastning på buss enn på T-bane og trikk 
blant de som bor i Oslo. Akershus-beboerne anser reisetiden om bord å være mer belastende på 
buss enn på tog.  
 
Resultatene tyder altså på at trafikantene opplever det som mer komfortabelt å reise med 
skinnegående transportmidler enn med buss, noe som bekreftes av den såkalte 
”preferansekonstanten”1. Trafikantene har en signifikant preferanse for skinnegående 
transportmidler. I gjennomsnitt har trafikantene en betalingsvilje på 8-9 kroner per reise for å 
bruke trikk og T-bane til fordel for buss, mens de har en betalingsvilje for å bruke tog fremfor 
buss på 15 kroner per reise.  
 
Skinnefaktoren kan brukes for å beregne etterspørselseffekten av et skinnegående tilbud, noe vi 
gir et forenklet eksempel på. I beregningen har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsreise for 
kollektivtrafikantene i Oslo og Akershus, og anslår hvor mye skinnefaktoren påvirker samlet 
generalisert reisekostnad (GK). På bakgrunn av endringene i GK har vi beregnet en 
etterspørselseffekt av skinnegående transport. Resultatene viser at dersom buss erstattes med 
trikk, T-bane eller tog på en gjennomsnittsreise, vil dette i seg selv gi hhv 16, 17 og 12 prosent 
flere kollektivreiser.  

                                                 
1 Preferansekonstanten er restleddet i logitmodellene. En signifikant preferansekonstant brukes som en indikasjon på 
at skinnegående transport foretrekkes fremfor buss, selv når alle andre målbare forhold er like. 
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S-figur 2: Etterspørselseffekt av skinnefaktor. Beregning basert på tall fra SP Oslo/Akershus 2010. 

 
Det er viktig å understreke at skinnefaktoren som er funnet høyst sannsynlig har sammenheng 
med hvordan busskomforten er i dag – og ikke komforten gitt en situasjon der bussene kjører i 
egne felt hele veien, med høystandard materiell og høy punktlighet.  

Dør-til-dør tidsverdi til bruk i nytte-/kostnadsanalyser  

I nytte-/kostnadsanalyser og modellberegninger av effekter er det behov for å ha en 
gjennomsnittlig tidskostnad for kollektivtrafikanter som er sammenlignbar med tidskostnadene til 
en bilist. Da er det ikke relevant bare å se på reisetid med sitteplass, men på alle ledd i reisekjeden 
fra dør til dør. Vi har beregnet en slik gjennomsnittlig tidsverdi basert på tidskostnadene for 
tilbringertid, reisetid og byttetid for kollektivtrafikantene, og hvor vi også tar hensyn til andelen 
trafikanter som har ståplass på reisen.  
 
Beregninger for Oslo og Akershus viser at tidsverdien for en gjennomsnittlig kollektivreise ligger 
på ca 79 kr i Oslo, og ca 99 kr for Akershus. Et vektet gjennomsnitt for begge fylker ligger på ca 
87 kr, gitt at fordelingen av kollektivtrafikanter i regionen er som i undersøkelsen – 59 prosent 
bosatt i Oslo, og 41 prosent bosatt i Akershus.  
 
S-tabell 2: Beregnet tidsverdi for gjennomsnittlige kollektivreiser i Oslo og Akershus, basert på tall fra SP Oslo/Akershus 
2010. 
  Kr/t Vekt reisetid Reisetid gj sn 

(min) 
Andeler Reisetider 

vektet (min) 
Reisetider 

andeler 
Sum 

Tid til holdeplassen 73 1,2 11,6 100 % 12 0,29 21,2 

Reisetid med sitteplass 59 1,0 20,2 83 % 17 0,41 24,2 

Reisetid med ståplass 99 1,7 17 % 3 0,07 6,9 

Ventetid mellom 
avgangene 

115 1,9 6,8 100 % 7 0,17 19,6 

Byttetid  141 2,4 5,8 34 % 2 0,05 7,1 

Sum tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i Oslo (kr)       78,9 

Tid til holdeplassen 88 1 14,1 100 % 14 0,22 19,1 

Reisetid med sitteplass 89 1 35 91 % 32 0,49 43,6 

Reisetid med ståplass 158 1,8 9 % 3 0,05 7,7 

Ventetid mellom 
avgangene 

112 1,3 13,1 100 % 13 0,2 22,6 

Byttetid  148 1,7 7 40 % 3 0,04 6,4 

Sum tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i Akershus (kr)     99,3 

 

Det er i første rekke ulike egenskapene ved reisen som forklarer forskjellene mellom Oslo og 
Akershus. En viktig grunn til at tidsverdien i Oslo og Akershus blir såpass ulik er at reisene blant 
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de som bor i Akershus er lengre, og at frekvensen er lavere. Gitt samme reiselengde blir 
forskjellen selvsagt mindre. Et annet element her er at mange av reisene foretatt av Akershus-
beboere foregår til og i Oslo. I en del beregninger vil det derfor være relevant også å ta høyde for 
tidsverdiene vi har funnet for Akershus-beboernes reiser. Et fremkommelighetstiltak som 
gjennomføres på E6 ved Furuset vil for eksempel påvirke reisetiden for trafikanter som reiser fra 
Akershus nord. Ved bruk av tidsverdiene i ulike beregninger er det derfor nødvendig å ta hensyn 
til andelen av hhv Oslo- og Akershus-trafikanter som berøres av tiltakene. 

Fra 2002 til 2010 

I forhold til 2002-undersøkelsen er verdsettingene generelt høyere i 2010-studien.  
Dette kan dels ha sammenheng med at trafikantenes krav til standard og komfort på 
kollektivtilbudet påvirkes av den generelle velstandsøkningen i det norske samfunnet. De høyere 
verdsettingene kan også ha sammenheng med at passasjersammensetningen har endret seg som 
følge av at flere reiser kollektivt. Spesielt i Oslo har antall kollektivreiser per innbygger økt, noe 
som sannsynligvis både betyr at man har fått nye kundegrupper og at kundene reiser kollektivt til 
andre formål enn tidligere.  
 
Vektleggingen av de ulike reisetidselementene, relativt til reisetid med sitteplass, er omtrent de 
samme i 2002 og 2010 i begge fylker.  

Beskrivelse av reisene i undersøkelsen 

Reisene som er kartlagt kan ikke sammenlignes med reisene i en reisevaneundersøkelse (RVU). I 
en RVU blir alle reiser i løpet av for eksempel gårsdagen beskrevet for å kunne gi et 
representativt bilde av befolkningens reisemønster. I vår undersøkelse var formålet først og 
fremst å kartlegge kjennetegn ved ”typiske” kollektivreiser, som grunnlag for å identifisere 
hvordan de ulike delene av disse reisene vektlegges av trafikantene.  
 
Bruk av kollektivtransport og formål på reisen 
Syv av ti Oslo-beboere reiser kollektivt minst en gang i uken. 9 prosent oppgir at de reiser 
kollektivt sjeldnere enn en gang i måneden, og 1 prosent at de ikke har reist kollektivt i løpet av 
det siste året. Under halvparten av Akershus-beboerne reiser kollektivt minst en gang i uka, 37 
prosent reiser sjeldnere enn en gang i måneden – av disse er det 7 prosent som ikke har reist 
kollektivt det siste året. 
 

 
S-figur 3: Svarfordeling på spørsmålet: ”Hvor ofte reiser du vanligvis med kollektive transportmidler i Oslo og/eller 
Akershus? N Oslo = 1357, N Akershus = 977. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
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Bruken av kollektivtransport er så å si identisk med det som er funnet i den løpende RVUen som 
Ruter gjennomfører som en del av sitt markeds- og informasjonssystem (MIS). Det tyder på at vi 
har et utvalg som er noenlunde representativt når det gjelder erfaring med bruk av 
kollektivtilbudet. 
 
I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om hovedtransportmiddel på reisen, dvs. hvilket 
transportmiddel en reiste lengst med.  
 
Blant de som er bosatt i Oslo er det flest som hadde T-bane som hovedtransportmiddel, 
etterfulgt av buss og trikk. Sju prosent benyttet toget. Buss, og dernest tog, var de to 
dominerende transportmidlene blant de som er bosatt i Akershus.   
 

 
S-figur 4: Hovedtransportmiddel på reisen, definert som transportmidlet en reiste lengst med. N Oslo = 1133, N Akershus 
= 827. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Det er flest arbeids- og skolereiser i undersøkelsen, disse utgjør til sammen 44-45 prosent av 
reisene i begge fylker. Innkjøpsreiser utgjør 16 prosent av reisene blant de som er bosatt i Oslo, 
og 9 prosent blant Akershus-beboere. 12 prosent av reisene i Oslo og 14 prosent i Akershus var 
reiser i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tjenestereiser står for 6 prosent av reisene i Oslo og 9 
prosent i Akershus.  
 
Reisetid 
Resultatene viser at trafikantene bosatt i Oslo i gjennomsnitt brukte 36 minutter på 
kollektivreisen. 20 minutter av denne tiden ble brukt om bord på selve transportmidlet.  
 

 
S-figur 5: Gjennomsnittlig reisetid på ulike deler av reisen blant respondentene i SP Oslo/Akershus 2010.  
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Tiden til og fra holdeplassen tok til sammen 12 minutter i snitt. Akershus-beboerne brukte lengre 
tid på reisen totalt, forskjellen består i hovedsak av lengre reisetid om bord på transportmidlet.  
 
Ståplass og trengsel  
25 prosent av de som bor i Oslo og 13 prosent av de som bor i Akershus måtte stå på hele eller 
deler av reisen. Andelen som hadde ståplass på reisen var størst på T-banen og på bussen i Oslo.   
 
En fjerdedel opplevde høy trengsel på hele eller deler av reisen. Det er flest som opplevde 
trengsel blant de som reiser med buss og tog i Oslo, mens det var minst trengsel på buss i 
Akershus. 
 
Ventetid mellom avgangene  
Det er kortere tid mellom hver avgang i Oslo enn i Akershus. De som bor i Oslo har oppgitt at 
det var 14 minutter mellom hver avgang på transportmidlet de reiste med, mens de som bor i 
Akershus har oppgitt 26 minutter mellom hver avgang.  
 
Oslo-beboerne med trikk som hovedtransportmiddel har oppgitt høyest frekvens, 10 minutter 
mellom hver avgang. Deretter følger T-banen, med 13 minutter mellom hver avgang i snitt. Oslo-
beboerne som reiste med buss har oppgitt en gjennomsnittlig frekvens på 14 minutter, mens 
busstrafikantene bosatt i Akershus har oppgitt 24 minutter i snitt. Toget har lavest 
gjennomsnittlig frekvens - 31 minutter mellom hver avgang. 
 

 
S-figur 6: Gjennomsnittlig frekvens (antall minutter mellom avgangene) på reisen. Verdien 0 og verdier over 70 minutter er 
utelatt fra analysen. N Oslo = 1132, N Akershus = 821. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
1 av 3 byttet transportmiddel underveis på reisen  
Om lag en tredjedel av trafikantene brukte flere kollektive transportmidler på reisen de har 
beskrevet i undersøkelsen, henholdsvis 30 prosent av de som bor i Oslo og 36 prosent av de som 
bor i Akershus. De fleste byttet transportmiddel bare en gang i løpet av reisen.  
 
Oslo-bosatte som byttet transportmiddel brukte i snitt ca 6 minutter på byttet, mens de som bor i 
Akershus brukte 7 minutter på byttet.  
 
Ni av ti trafikanter hadde opplevd forsinkelser siste måned   
Ni av ti trafikanter har opplevd en form for forsinkelse i løpet av siste måned. Det er flere 
kollektivtrafikanter bosatt i Akershus enn i Oslo som ble forsinket på reisen de har beskrevet i 
undersøkelsen. 27 prosent av trafikantene som bor i Akershus opplevde forsinkelse på reisen, 
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mot 16 prosent av de som bor i Oslo (S-figur 7). Den gjennomsnittlige forsinkelsen var også 
større blant Akershus-beboere enn blant Oslo-beboere, henholdsvis 11 minutter og 8 minutter.  
 

 
S-figur 7: ”Opplevde du forsinkelser på denne reisen?”  N Oslo = 1133, N Akershus = 827.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
 
 

  

16

75

9

27

67

510

20

30

40

50

60

70

80

Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke

Oslo Akershus

Pr
os

en
t



PROSAM-RAPPORT 187                                                                                                         13 
 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Trafikantenes nytte av ulike tilbudsendringer har stor betydning for effekten av kollektivtiltak. 
Trafikantnytten beregnes på grunnlag av trafikantenes vektlegging – eller tidsverdsetting – av ulke 
tilbudselementer. Verdsettingene av de ulike delene av reisene finner man ved å gjennomføre 
såkalte ”Stated Preference” (SP)-undersøkelser. I denne rapporten dokumenteres resultatene fra 
en SP-undersøkelse gjennomført i juni 2010 blant over 2000 kollektivtrafikanter i Oslo og 
Akershus.  
 
 Tidligere er det gjennomført to tilsvarende undersøkelser av trafikantenes verdsettinger, i 1992 
og 2002 (Norheim og Stangeby 1993, Nossum 2003). Det er altså åtte år siden forrige studie, og 
det var behov for en ny undersøkelse for å oppdatere trafikantenes verdsettinger. Oppdaterte 
verdsettingstall gir både grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike rutetilbud, beregne 
betalingsvillighet for nye tilbud, og anslå etterspørselseffekter av tilbudsendringer. 

1.2 Rekruttering og representativitet 

Vi går her kort gjennom rekruttering og kjennetegn ved utvalget. Utvalg, metode og 
signifikanstester er mer grundig dokumentert i Ellis (2010). 

Rekruttering og svarprosent 

Målgruppen for undersøkelsen var beboere i Oslo og Akershus over 17 år. Undersøkelsen ble 
gjennomført i perioden 3.-19. juni. Undersøkelsen var internettbasert, det vil si at respondentene 
besvarte spørreskjemaet på internett. Det ble sendt ut rekrutteringsbrev i posten til 25 000 
personer blant et representativt utvalg av befolkningen i Oslo og Akershus i alderen 18 år og 
eldre. I rekrutteringsbrevet var det angitt en lenke for å gå inn på undersøkelsen, og et unikt 
passord for å forhindre at andre enn de som ble rekruttert til undersøkelsen kunne besvare den. I 
brevet ble det opplyst om at forventet lengde på undersøkelsen var ca 20 minutter, og at det var 
muligheter for å vinne fem gavekort á 1 000 kroner dersom en besvarte undersøkelsen.  
 
Om lag 5 prosent av brevene kom i retur på grunn av ukjent adresse, noe som betyr at det reelle 
bruttoutvalget er på 23 700 personer. 2 340 personer svarte på undersøkelsen. Det vil si at vi har 
fått svar fra 10 prosent av de som har mottatt rekrutteringsbrev om undersøkelsen i posten.  
 
Tabell 1.1: Nøkkeltall for SP-undersøkelsen i Oslo og Akershus 2010.  
Nøkkeltall for undersøkelsen 

Innsamlingsmetode: Internett-undersøkelse 

Rekrutteringsmåte: Rekrutteringsbrev i posten 

Intervjutid: ca 20 minutter 

Feltperiode: 3. - 19. juni   

Geografisk område: Oslo og Akershus 

Alder: 18 år og oppover 

Bruttoutvalg og nettoutvalg Antall Prosent 

Utvalg (personer trukket ut for intervju)            25 000  100 % 

Avgang (ukjent adresse o.l.)              1 250  5 % 

Bruttoutvalg            23 750  100 % 

Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)              2 340  10 % 

Svarprosent korrigert for internettnett-tilgang   13 % 
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Siden undersøkelsen var internettbasert, var det ikke mulig å svare på undersøkelsen for dem som 
ikke har tilgang til internett. Vi har derfor korrigert svarprosenten for befolkningens tilgang til 
bredbånd.2 Svarprosenten blant de som har en reell mulighet for å svare på undersøkelsen, ligger 
dermed på 13 prosent. 

Frafall og representativitet 

For å kartlegge eventuelle utvalgsskjevheter, har vi sammenlignet kjønns, alders- og 
bostedsfordelingen blant de som har svart på undersøkelsen med offentlig tilgjengelig 
befolkningsstatistikk. Resultater fra denne analysen er nærmere beskrevet i Ellis (2010) og gjengis 
her i korte trekk.  
 

 Kjønn: Det er ingen kjønnsskjevheter i undersøkelsen.  

 Geografi: Vi har en viss geografisk skjevhet. Bosatte i indre Oslo og øvre Romerike er noe 
underrepresentert i undersøkelsen, mens bosatte i nordvestre bydeler i Oslo og i Asker og 
Bærum er noe overrepresentert.  

 Alder: Det er en viss aldersmessig skjevhet i undersøkelsen. Aldersgruppen 26-40 år er 
underrepresentert, og i aldersgruppen 44-60 år er sterkt overrepresentert. For å korrigere for 
denne aldersskjevheten, har vi valgt å vekte datamaterialet etter alder. Med mindre annet er 
angitt i tabeller og figurer har vi vektet for alder i samtlige analyser. 

Representativitet og innvandring 

Tradisjonelt er det vanskeligere å rekruttere innvandringsbefolkningen til en slik type 
markedsundersøkelse. Dette skyldes nok i særlig grad språklige barrierer, men kan også ha noe 
med kulturelle forskjeller å gjøre. Bydeler med lav svarandel er samtidig bydeler med en høyere 
innvandringsandel enn andre bydeler (bydeler i indre øst, samt bydeler i Groruddalen). I vårt 
materiale skyldes imidlertid den lave svarandelen i disse områdene ikke utelukkende en lavere 
svarvillighet blant beboerne, men også en skjevhet ved rekrutteringen, det vil si at det er færre 
som har fått tilsendt rekrutteringsbrev enn det befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Dette peker på 
at noen grupper i befolkningen, som for eksempel innvandrere, også kan være vanskelige å fange 
opp når det gjelder rekruttering. 

Tilgangen til bil  

89 prosent av de som bor i Akershus og 85 prosent av de som bor i Oslo som har førerkort for 
bil. Det er langt flere Oslo-trafikanter enn Akershus-trafikanter som ikke har tilgang til bil i 
husstanden. De som bor i Akershus har også flere biler i husstanden enn de som bor i Oslo. For 
eksempel har 39 prosent av respondentene fra Akershus tilgang til to biler, mens mot 17 prosent 
av Oslo-respondentene.  
 

                                                 
2 Jf. Statistisk sentralbyrås statistikk ”IKT i husholdningene, 2. kvartal 2009” hadde 78 prosent av befolkningen 
tilgang til bredbånd i 2. kvartal 2009.  
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Figur 1.1: Fordeling av antall biler i husstanden i utvalget. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Dette betyr at 87 prosent av de som bor i Akershus har både førerkort og tilgang til bil, mot 72 
prosent av de som bor i Oslo.  
 

 
Figur 1.2: Prosentandel med førerkort og tilgang til bil. N Oslo = 1360, N Akershus = 977.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

1.3 Undersøkelsesdesign 

For å gjøre valgene mest mulig realistisk for de som skal svare, tas det utgangspunkt i en konkret 
reise respondenten har foretatt. I undersøkelsen er det derfor stilt spørsmål for å kartlegge 
egenskaper ved kollektivreisene som er foretatt. Deretter beskrives ulike ”tilbudspakker” som den 
intervjuede skal velge mellom. For eksempel vil pris på reisen, reisetid i transportmidlet, 
gangavstand til holdeplass mv variere i de ulike alternativene, men variasjonen av disse faktorene 
er i relatert til den enkeltes beskrivelse av reisen.  
 
De som ikke har reist kollektivt i løpet av den siste måneden ble bedt om beskrive den reisen de 
foretok sist de reiste kollektivt, uavhengig av når dette var. De som ikke husket den siste reisen, 
kunne beskrive en reise de kjenner godt til. Dersom de ikke klarte å se for seg en slik reise, ble de 
definert ut av målgruppen for undersøkelsen.   
 
Siden undersøkelsen er internettbasert er det enkelt å skreddersy valgsekvensene til hver enkelt 
respondent etter de svarene de selv oppgir i starten på undersøkelsen. For eksempel tar vi 
utgangspunkt i respondentens oppgitte reisetid og varierer reisetiden i de ulike valgsekvensene 
rundt denne. Figur 1.3 viser et eksempel på valget mellom to ulike ”tilbudspakker”.  
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Figur 1.3: Eksempel på skjermbilde fra spillsekvens 1.  

 
Det er vanskelig å velge mellom to alternative reiser der det er mer enn 4-5 egenskaper ved 
alternativene som varierer. Vi har derfor valgt å dele opp valgene i ulike sekvenser, eller såkalte 
spill.  
 
I spillene blir en bedt om å velge mellom to kollektivreiser med ulike egenskaper. Hvert spill har 
fire ulike egenskaper ved de to alternative reisene (såkalte attributter). Respondentene fikk valget 
mellom transportmidlet man faktisk hadde reist med, og buss. De som hadde reist med buss fikk 
dermed valget mellom to ulike busstilbud, mens de øvrige fikk valget mellom to kollektive 
transportformer (T-bane/buss, trikk/buss og tog/buss). 
 
Pris, reisetid og frekvens er variert ut fra beskrivelsen den enkelte ga av den siste reisen de 
foretok. Prisen er en vektet snittpris av de ulike billettslagene, og er beregnet ut fra reiselengde 
(antall soner) og om man reiste med voksenbillett eller honnørbillett.3 
 
Tabell 1.2 til Tabell 1.4 viser hvilke faktorer respondentene ble presentert for i de ulike spillene, 
og hvordan nivåene ble variert.  
  

                                                 
3 I et fjerde spill fikk trafikantene med bil og førerkort valget mellom kollektivtransport og bil. I dette spillet ble 

reisetiden fra dør til dør, forsinkelser (hyppighet og tid) og kostnader for reisen variert. Innenfor rammene av dette 
prosjektet har vi ikke analysert bil/kollektivspillet.  
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Tabell 1.2: Reisetidselementer og nivåer i spill 1: Valg mellom to kollektivreiser 

SPILL 1 

Faktorer Nivåer 
Transportmiddel Buss Oppgitt   
Pris +25 % Beregnet takst -25 %  
Tid til holdeplass 2 min 5 min 7 min 10 min 
Sannsynlighet for forsinkelse  Ingen 

forsinkelse* 
1/10 3/10 5/10 

Forsinkelser, tid * 2 min 5 min 10 min 

* For de som får opp nivå ”Ingen forsinkelse” på attributt ”Sannsynlighet for forsinkelse, er ”Forsinkelser, tid” blank.  
 
Tabell 1.3: Reisetidselementer og nivåer i spill 2: Valg mellom to kollektivreiser 

SPILL 2 

Faktorer Nivåer 
Transportmiddel Buss Oppgitt   
Pris +25 % Beregnet takst -25 %  
Reisetid på transportmidlet + 25 % Oppgitt reisetid -25 %  
Sitteplass vs ståplass Sitteplass hele 

veien 
Sitteplass halve 

veien 
Ståplass hele 

veien (kun Oslo) 
 

Trengsel (illustrert med bilde) Ingen trengsel* Lav trengsel Høy trengsel  

*Nivå ”Ingen trengsel” opptrer kun i kombinasjon med sitteplass hele veien. 

 
Tabell 1.4: Reisetidselementer og nivåer i spill 3: Valg mellom to kollektivreiser 

SPILL 3 

Faktorer Nivåer 
Transportmiddel Buss Oppgitt    
Pris +25 % Beregnet takst -25 %   
Frekvens -25 % Oppgitt 

frekvens 
+25 %   

Bytte Direkte reise 
uten bytte 

Direkte bytte 
uten ventetid* 

Bytte med 3 
min ventetid 

Bytte med 5 
min ventetid 

Bytte med 10 
min ventetid ** 

Ekstra gangtid ved bytte  *** 0 (samme hp) 2 minutter 5 minutter  

* Kun kombinert med samme stasjon/holdeplass. 
** Kun kombinert med nivå ”Samme holdeplass” eller ”2 minutter ekstra gangtid” på attributt ”Ekstra gangtid ved bytte”. 
***Gis kun til de som blir presentert for bytte. For de som får ”Direkte reise” er denne blank.  
 

Trafikantens valg mellom de ulike reisealternativene danner grunnlaget for beregninger av hvor 
mye for eksempel pris, reisetid, bytte osv betyr for valg av/sannsynligheten for å velge reisemåte. 
Valgene som foretas gir altså grunnlag for å tallfeste hvilke prioriteringer – eller verdsettinger - 
den enkelte har. For å kunne sammenligne trafikantenes preferanser er parameterne omregnet til 
verdsettinger målt i kroner. 
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2. Trafikantenes reiser og verdsetting av tid 

2.1 Reisen består av flere deler, som verdsettes forskjellig 

En av forskjellene mellom individuell transport og kollektivtransport, er at reisen med et 
kollektivt transportmiddel består av flere deler: reisetid til og fra holdeplassen, ventetid mellom 
avgangene og ventetid på holdeplassen/stasjonen, i tillegg til reisetiden på selve transportmidlet.  
 
Det er ulike belastninger, eller ulemper, knyttet til de forskjellige delene av reisen. Hensikten med 
tidsverdistudier er å få kvantifiserbare mål på disse belastningene. Når vi omtaler at trafikantene 
verdsetter ulike reisetidselementer kan man forledes til å tro at trafikantene setter pris på å vente på 
neste avgang, eller å ha ståplass på reisen osv, i positiv forstand. Begrepet verdsettinger brukt i 
forbindelse med tidsverdistudier betyr imidlertid det motsatte: Når trafikantene verdsetter en del 
av reisen høyt, for eksempel tiden de bruker til holdeplassen, betyr det at de har en høy 
betalingsvilje for å redusere denne tidsbruken.  
 
Hovedformålet med denne undersøkelsen er å finne trafikantenes verdsetting av følgende 
elementer:  

 Gangtid til/fra holdeplass 

 Reisetid på transportmidlet, med og uten sitteplass 

 Frekvens, målt i ventetid mellom avgangene 

 Bytte, både selve byttet og ventetiden mellom bytter 

 Forsinkelser, både tiden selve forsinkelsen tar og hvor hyppig den oppstår 

 Trengsel på transportmidlet 

 Type kollektivt transportmiddel (skinnefaktor) 

2.2 Kort om forskjellen blant beboere i Oslo og Akershus 

Innenfor rammene av prosjektet har vi konsentrert oss om å gi et overordnet bilde av forskjeller i 
preferanser, i hovedsak fordelt på fylke og etter hovedtransportmiddel.  
 
Reisemønsteret i Akershus og Oslo er forskjellig, og rammebetingelsene for bruk av både bil og 
kollektivtransport er helt andre i Oslo enn i Akershus. I tillegg er det store forskjeller mellom 
Akershus-kommunene. I omegnskommunene til Oslo er kollektivreisene i stor grad Oslo-
orientert, mens reisene i de ytre kommunene i større grad foregår i og mellom Akershus-
kommunene. Reisene som går inn mot Oslo fra de ytre Akershus-kommunene er relativt lange. 
Alt dette har betydning for den enkeltes preferanser, og det er mange sammenhenger vi ikke har 
analysert innenfor dette prosjektet. Det store datamaterialet i denne undersøkelsen gir imidlertid 
mulighet til å analysere flere forskjeller i preferanser mellom grupper enn det vi har hatt mulighet 
til å gjøre i denne omgang.   
 
I undersøkelsen er det stilt spørsmål for å kartlegge egenskaper ved kollektivreisene som er 
foretatt, som grunnlag for spillene beskrevet i avsnitt 1.3. Reisene som er kartlagt kan ikke 
sammenlignes med reisene i en reisevaneundersøkelse (RVU). I en RVU blir alle reiser i løpet av 
for eksempel gårsdagen beskrevet for å kunne gi et representativt bilde av befolkningens 
reisemønster. I vår undersøkelse var formålet først og fremst å kartlegge kjennetegn ved 
”typiske” kollektivreiser, som grunnlag for å identifisere hvordan de ulike delene av disse reisene 
vektlegges av trafikantene.  



20                                                                                                         PROSAM-RAPPORT 187 
 

2.3 Transportmiddelbruk og reiseformål   

Svarene i undersøkelsen viser at de som bor i Oslo reiser oftere kollektivt enn de som bor i 
Akershus. 42 prosent av Oslo-beboerne reiser kollektivt minst 4 dager i uken. I tillegg reiser 29 
prosent kollektivt 1-3 dager i uken. Det vil si i at syv av ti Oslo-beboere reiser kollektivt minst en 
gang i uken. 9 prosent oppgir at de reiser kollektivt sjeldnere enn en gang i måneden, og 1 
prosent at de ikke har reist kollektivt i løpet av det siste året.  
 
Blant Akershus-beboerne reiser 29 prosent kollektivt minst 4 dager i uken, og 14 prosent 1-3 
dager i uken. Under halvparten av disse reiser altså kollektivt minst en gang i måneden. Videre er 
det 30 prosent av de som bor i Akershus som oppgir at de reiser kollektivt sjeldnere enn en gang i 
måneden, og 7 prosent at de ikke har reist kollektivt det siste året.  
 

 
Figur 2.1: Svarfordeling på spørsmålet: ”Hvor ofte reiser du vanligvis med kollektive transportmidler i Oslo og/eller 
Akershus? N Oslo = 1357, N Akershus = 977. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Fordelingen av reisehyppighet med kollektivtransport er så å si identisk med det som er funnet i 
den løpende RVUen som Ruter gjennomfører. Det tyder på at vi har et utvalg som er noenlunde 
representativt når det gjelder erfaring med bruk av kollektivtilbudet. 

 
Figur 2.2: Hovedtransportmiddel på reisen som danner grunnlag for samvalgsekvensene.  
N Oslo = 1133, N Akershus = 827. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Blant de som bor i Oslo reiste 40 prosent med T-bane. 34 prosent med buss, 19 prosent med 
trikk og 7 prosent med lokaltog (Figur 2.2). Det var få som reiste med båt. Blant de som bor i 
Akershus har flest reist med buss og tog.  
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En stor andel av reisene som beskrives er morgenreiser. 36 prosent av reisene til de som bor i 
Oslo og 40 prosent av reisene til de som bor i Akershus startet mellom kl 0600 og 0859 om 
morgenen (Figur 2.3). Selv om vi har forsøkt å styre trafikantene inn mot ulike reisetidspunkt, 
kan det se ut som om et flertall likevel har beskrevet den første reisen de foretok den aktuelle 
dagen.  
 

 
Figur 2.3: Tidspunkt for når reisen startet. N Oslo = 1133, N Akershus = 827.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
I analysene ser vi på kollektivreisene blant de som er bosatt i Oslo og Akershus. Mange av de 
som er bosatt i Akershus er også Oslo-trafikanter på hele eller deler av reisen, noe vi ser tydelig i 
denne undersøkelsen. Halvparten av de som reiste fra Akershus vest (Asker og Bærum) skulle til 
Oslo sentrum på sin siste kollektivreise, 26 prosent skulle til andre Oslo-bydeler. 41 prosent av de 
som reiste fra Akershus nord (Romerike) skulle til Oslo sentrum, 26 prosent til andre Oslo-
bydeler. Til sammen 80 prosent av de som reiste fra Akershus sør (Follo) skulle til Oslo, 52 
prosent til sentrum og 28 prosent til øvrige bydeler. 
 
Tabell 2.1: Fordeling av start- og målpunkt for kollektivreisene i SP Oslo/Akershus 2010. N=2214. 

  Startpunkt 

  Bydel Oslo 
sentrum 

Oslo  
forøvrig 

Akershus 
vest 

Akershus 
nord 

Akershus 
sør 

Målpunkt Bydel Oslo sentrum 4 % 47 % 50 % 41 % 52 % 

Oslo for øvrig 70 % 45 % 26 % 26 % 28 % 

Akershus vest 11 % 4 % 19 % 5 % 5 % 

Akershus nord 10 % 3 % 4 % 25 % 3 % 

Akershus sør 5 % 1 % - 2 % 12 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
At kollektivreisene i undersøkelsen i så stor grad er Oslo-orientert har nok sammenheng med at 
det er et flertall morgenreiser i utvalget, og en stor andel av reisene er dermed arbeidsreiser (Figur 
2.4). 40 prosent av reisene til de som bor i Oslo og 38 prosent av reisene til de som bor i 
Akershus er arbeidsreiser. Flertallet av reisene ble foretatt på en hverdag. Dette gjelder 83 prosent 
av reisene blant de som bor i Oslo og 84 prosent av reisene til de som bor i Akershus. 
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Figur 2.4: Formål med reisen. N Oslo = 1133, N Akershus = 827. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Svarene i undersøkelsen viser at tiden på selve transportmidlet utgjør en mindre del av hele reisen 
i Oslo enn i Akershus. I gjennomsnitt brukte trafikantene bosatt i Oslo 36 minutter på hele 
reisen, fra dør til dør, og 20 minutter ble tilbrakt på transportmidlet. De som bor i Akershus 
brukte i gjennomsnitt 55 minutter på hele reisen fra dør til dør, hvorav 35 minutter på 
transportmidlet (Figur 2.5).  
 

 
Figur 2.5: Gjennomsnittlig reisetid i minutter på ulike deler av reisen. N Oslo = 1107, N Akershus = 805.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
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Tabell 2.2 viser gjennomsnittlig reisetid på ulike deler av reisen i prosent av den totale reisetiden. 
Siden Akershus trafikantene foretok lengre reiser var det en større andel av den totale reisen som 
ble tilbrakt på transportmidlet her (64 prosent) enn i Oslo (56 prosent). 
 
Tabell 2.2: Gjennomsnittlig reisetid på ulike deler av reisen, i prosent av total reisetid.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 Tid til  

holdeplass 
Ventetid på  
holdeplass 

Tid på  
transportmidlet 

Tid til  
bestemmelsesstedet 

Reisetid  
totalt (min) 

Oslo 16 % 13 % 56 % 16 % 36 

Akershus 13 % 11 % 64 % 13 % 54 

2.4 Trikkereiser er de korteste reisene 

Tabell 2.3 viser reisetider etter transportmiddel. Der fremgår det blant annet at:  

 Trafikantene som har benyttet trikk har i gjennomsnitt reist i 18 minutter i selve 
transportmidlet. Fra dør til dør har de brukt 32 minutter.  

 Blant de som bor i Oslo er togreisene de lengste reisene. Hver togreise var i snitt 48 minutter, 
totalt sett. Gjennomsnittlig reisetid i selve transportmidlet var 28 minutter. Både gangtiden til 
holdeplassen, ventetiden på holdeplassen og reisetiden om bord var i snitt lengre for 
togtrafikantene enn for de andre trafikantene.   

 Blant de som bor i Akershus var T-banereisene de korteste reisene, men den gjennomsnittlige 
T-banereisen tok likevel lengre tid for disse enn for de som bor i Oslo. I Akershus tok T-
banereisen i snitt 39 minutter fra dør til dør, og 23 minutter ble tilbrakt om bord på 
transportmidlet (mot 19 minutter i Oslo). 

 Blant de som bor i Akershus tok båtreisen lengst tid. En gjennomsnittlig båtreise tok litt i 
overkant av en time. 45 minutter av dette er om bord på transportmidlet.  
 

Tabell 2.3: Gjennomsnittlig reisetid i minutter på ulike deler av reisen, fordelt etter transportmiddel.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 Transport-

middel 
Tid til 

 h-plass 
Ventetid på 
 holdeplass 

Tid på 
 transportmidlet 

Tid til  
bestemmelses-

stedet 

Reisetid 
 totalt 

N 

Oslo Trikk 5 5 18 5 32 217 

 Buss 5 5 22 5 36 373 

 T-bane 7 5 19 6 35 443 

 Tog 7 6 28 7 48 74 

Akershus Buss 6 6 37 6 55 397 

 T-bane 6 5 23 6 39 46 

 Tog 9 7 35 8 57 296 

 Båt 7 5 45 8 63 23 

 
Dette er trafikantenes egne opplysninger om reisen, som ikke nødvendigvis stemmer 100 prosent 
med virkeligheten.  
 
De som byttet på reisen er bedt om å oppgi ombordtiden på alle transportmidler totalt. Dette er 
med på å dra gjennomsnittlige reisetider betydelig opp, og forklarer at ombordtidene kan virke 
urimelig høye på f eks båt og trikk. Når vi skiller mellom de som reiste direkte og de som byttet 
transportmiddel underveis ser vi at reisetiden om bord er mellom 10 og 20 minutter kortere blant 
de som foretok en direktereise enn blant de som byttet. 
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Figur 2.6: Gjennomsnittlig ombordtid fordelt på de som byttet og de som ikke byttet transportmiddel på reisen.   

1 av 4 har ståplass på hele eller deler av reisen i Oslo 

Et flertall av de reisende fikk sitteplass hele veien, men henholdsvis 25 prosent av de som bor i 
Oslo og 13 prosent av de som bor i Akershus måtte stå hele eller deler av reisen.4 Det er flest 
som måtte stå på hele eller deler av reisen blant de som reiste med T-bane, både blant Oslo- og 
de som bor i Akershus, og blant de som reiste med buss i Oslo. Det er færrest som måtte stå 
blant de som reiste med buss og tog i Akershus.  
 

 
Figur 2.7: Prosentandel som må stå hele eller deler av reisen, fordelt etter transportmiddel. T-bane og båt i Akershus og tog i 
Oslo er ikke med grunnet få respondenter i disse gruppene. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Det er en tydelig sammenheng mellom mulighet for sitteplass og trengsel på reisen, jf. Figur 2.8. 
Blant de som ikke opplevde trengsel på reisen oppgir så godt som alle at de fikk sitteplass hele 
veien. Andelen som fikk sitteplass hele veien er også svært høy ved lav trengsel (84 prosent). Ved 
høy trengsel på deler av reisen er det rundt halvparten som fikk sitteplass hele veien, mens ved 
høy trengsel på hele reisen opplevde over halvparten å måtte stå på hele reisen.  
 

                                                 
4 10 prosent av De som bor i Oslo og 3 prosent av de som bor i Akershus opplevde å måtte stå på hele reisen. 
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Figur 2.8: Andel som får sitteplass og ståplass etter ulik grad av trengsel.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

2.5 Verdsetting av reisetid 

Blant Oslo-beboerne verdsettes selve reisetiden på transportmidlet til 59 kr per time, mens 
Akershus-beboerne verdsetter denne reisetiden til 89 kr per time. Akershus-beboerne har altså en 
langt høyere verdsetting av selve reisetiden enn Oslo-beboerne, noe som nok har en 
sammenheng med at Akershus-beboerne reiser lengre. Ståplass verdsettes hhv 1,7 og 1,8 ganger 
høyere enn sitteplass i Oslo og Akershus. Å måtte stå på reisen oppfattes med andre ord som en 
betydelig belastning.  
 
Reisetiden i transportmidlet, både med sitteplass og ståplass, verdsettes høyere på buss enn på T-
bane og trikk i Oslo. Trafikantene bosatt i Oslo opplever det altså som mer komfortabelt å reise 
med skinnegående transportmidler enn med buss, men den samme tendensen ser vi ikke blant 
Akershus-beboere. Disse verdsetter reisetiden med tog høyere enn reisetiden med buss. Vi 
kommer tilbake til en drøfting av disse forskjellene i avsnitt 5.1.  
 

 
Figur 2.9: Verdsetting av reisetid med sitteplass og ståplass, fordelt på transportmiddel. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
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Oppfatningen av hvor stor belastning det er å måtte stå er nokså lik når vi ser på verdsettingen av 
ståplass i forhold til verdsettingen av sitteplass. Ståplass vurderes å være mellom 1,7 (T-bane Oslo 
og buss Akershus og 2 (trikk Oslo) ganger så belastende som reisetid med sitteplass.  

En fjerdedel opplevde høy trengsel på hele eller deler av reisen 

Respondentene ble bedt om å oppgi hvor stor trengsel det var på reisen de beskrev i 
undersøkelsen. Spørsmålet ble illustrert med følgende bilder:  
 

        
Ingen trengsel                                  Lav trengsel                                    Høy trengsel 
 

Rundt en tredjedel av trafikantene opplevde ikke trengsel på reisen. Andelen som ikke opplevde 
trengsel er noe høyere blant de som bor i Akershus enn de som bor i Oslo, henholdsvis 36 mot 
32 prosent. Rundt 40 prosent opplevde lav trengsel på reisen og 20 prosent opplevde høy 
trengsel på deler av reisen. Om lag 5 prosent opplevde høy trengsel på hele reisen. Andelen som 
opplevde trengsel var høyest blant de som reiste med buss og tog i Oslo, mens det var minst 
trengsel på buss i Akershus.  
 

 
Figur 2.10: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvor stor trengsel var det på reisen du foretok?”  
N Oslo = 1133, N Akershus = 827. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

Trengsel ser ut til å være en belastning også når en selv har sitteplass 

Belastningen som trafikantene opplever ved trengsel er ikke tidligere belyst i norske 
verdsettingsundersøkelser. En SP-undersøkelse blant månedskortbrukere i Stockholm viste en 
klar sammenheng mellom verdsettingen av kortere reisetid og graden av trengsel (Transek 2006).  
 
 I Oslo verdsettes moderat/lav trengsel til ca 3 kroner per reise, mens reisetid med høy trengsel 
verdsettes til ca 14 kroner per reise. Blant de som bor i Akershus verdsettes reisetid med lav 
trengsel til ca 7 kroner per reise, mens reisetid med høy trengsel verdsettes til ca 24 kroner per 
reise. Verdsettingen av lav/moderat trengsel har relativt stor spredning, og forskjellen mellom 
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Akershus og Oslo er ikke signifikant. Det er imidlertid en signifikant høyere verdsetting av høy 
trengsel blant Akershus-beboere enn blant Oslo-beboere. 
 

 
Figur 2.11: Verdsetting av reisetid med henholdsvis lav og høy trengsel. Kr per reise. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Resultatene våre viser ingen signifikant forskjell i verdsetting av trengsel fordelt på 
transportmiddel, verken i Oslo eller Akershus. Trengsel ser altså ut til å være en like stor 
belastning på tog, buss, trikk og bane. 
 
En studie i blant lokaltogpassasjerer i London viste at trafikantene opplevde trengsel i seg selv 
som en ulempe, også når de selv har sitteplass (MVA 2000). Våre resultater tyder på at dette er 
tilfelle, spesielt blant T-banepassasjerene, og til en viss grad blant togpassasjerene. At T-
banepassasjerene opplever det som en ekstra belastning med trengsel selv når de har sitteplass 
kan ha sammenheng med at det kan føles mer klaustrofobisk med trengsel når en reiser 
underjordisk. Det samme kan gjelde togtrafikanter, som passerer en del tunneler inn mot Oslo S. 
Segmentering på dette nivået gir imidlertid et lite utvalg i hver gruppe, og forskjellene slår ikke 
signifikant ut. Det er derfor kun tendenser vi ser her, som bør undersøkes nærmere i en annen 
sammenheng. 
 

 
Figur 2.12: Verdsetting av ulike grader av trengsel og stå- og sitteplass, vektet i forhold til reisetid med sitteplass. Kilde: SP 
Oslo/Akershus 2010.  
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Reisetiden er mellom 1,7 og 2,9 mer belastende med ståplass enn når en har sitteplass når det ikke 
er trengsel på transportmidlet. Når det ikke er trengsel oppleves ståplass å være mest belastende 
blant T-banepassasjerene, etterfulgt av tog- og trikkepassasjerene.  
 
Høy trengsel på transportmidlet kombinert med ståplass oppleves å være mellom 2,3 og opp til 
3,2 ganger så belastende som sitteplass uten trengsel. Det er togtrafikantene som opplever 
ståplass som mest belastende. Busspassasjerene har en lavere verdsetting av ståplass enn de andre 
passasjerene, både når det er trengsel og når det er god plass. 
 
Vi har ikke mulighet til å gjøre nærmere analyser av trengsel innenfor rammene av dette 
prosjektet. Men resultatene tyder på at trengsel oppleves som en betydelig ulempe, blant T-
banepassasjerene også når en selv har sitteplass. Dette er interessant å merke seg i en situasjon 
der spesielt T-banepassasjeren må regne med økt trengsel i de nærmeste årene fordi kapasiteten i 
Majorstuatunellen begrenser muligheten til å øke frekvensen.  

2.6 De fleste gikk til holdeplassen 

De fleste har oppgitt at de gikk til holdeplassen/stasjonen/kaia på sin siste kollektivreise, men det 
er forskjeller mellom fylkene (Figur 2.13). Det er færre som har gått til holdeplassen blant 
Akershus-beboerne enn blant Oslo-beboerne. 18 prosent av Akershus-beboerne brukte bil, enten 
som fører eller passasjer. Det samme gjelder kun 3 prosent av Oslo-beboerne. 
 

 
Figur 2.13: Transportmiddel til holdeplass/stasjon/kai, fordelt på fylke. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Det er færrest som har gått til toget, flest som har gått til bussen og trikken. Det er flest 
togtrafikanter som har kjørt bil eller som har blitt kjørt til stasjonen.  
 
Reisetiden til holdeplassen varierer fra 6 til 10 minutter. De som kjørte bil selv til holdeplassen i 
Akershus har bukt lengst tid. I Oslo oppgir både trafikantene som har gått, syklet og kjørt bil selv 
at reisetiden til holdeplassen var 6 minutter.  
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Figur 2.14: Gjennomsnittlig reisetid til holdeplass, fordelt på transportmiddel og fylke. N=1872. >19 minutter til 
holdeplassen er ekskludert. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010. ¨ 

Tiden til holdeplassen vektlegges omtrent på samme nivå som reisetiden 

I verdsettingsstudier på 90-tallet, både i Norge og internasjonalt, ble gangtiden verdsatt 2-3 
ganger høyere enn reisetiden på transportmidlet (Norheim og Ruud 2007). Resultater fra to 
norske studier på 2000-tallet, Tønsberg og Oslo/Akershus, tydet imidlertid på at den relative 
vektleggingen av gangtiden er redusert fra 1990- til 2000-tallet. I disse studiene var vektleggingen 
av gangtiden til holdeplassen omtrent på samme nivå som verdsettingen av reisetiden.5  
 
Det samme er tilfelle også i denne undersøkelsen: de som bor i Oslo verdsetter tiden det tar å 
komme seg til holdeplassen til 73 kroner per time, mens de som bor i Akershus verdsetter tiden 
det tar å komme seg til holdeplassen til 88 kroner per time. Det vil si at tiden til holdeplassen 
verdsettes omtrent på samme nivå som reisetid med sitteplass i begge fylker.  
 
Det er usikkert hva som er årsaken til at vektlegging av gangtid er redusert fra 1990-tallet til i dag. 
Noe kan skyldes nye trafikantgrupper, bedre forhold for gående til holdepassen eller stasjonen, 
eller større fokus på de positive helseeffektene av å gå. For å kunne gi svar på dette må vi gå 
dypere inn i materialet og segmentere på flere grupper.  

2.7 Frekvens og ventetid mellom avgangene 

Frekvensen avgjør hvor lang ventetid det er mellom avgangene. Denne ventetiden kan i noen 
grad benyttes til andre gjøremål, slik at ulempen med ventetiden vil variere fra trafikant til 
trafikant. Det er vanlig å regne ventetiden mellom avgangene som halvparten av tiden mellom 
hver avgang. Dersom det er 15 minutter mellom hver avgang, vil dermed ventetiden mellom 
avgangene være på 7,5 minutter.  
 
Selv om den oppgitte ventetiden på holdeplassen varierer noe, viser trendlinjen (den svarte linjen 
i diagrammet) tydelig at denne ventetiden holder seg noenlunde stabil på 5-6 minutter, uavhengig 
av antall minutter mellom avgangene.  Det er den øvrige ventetiden mellom avgangene som øker 
jo lavere frekvensen er. Når det for eksempel er kortere enn 10 minutter mellom hver avgang er 
det ingen ventetid utover ventetiden på holdeplassen. Ved lavere frekvens, for eksempel når det 
er 20 minutter mellom avgangene, utgjør den øvrige ventetiden, dvs. ventetiden som ikke 
tilbringes på holdeplassen, ca 40 prosent av den totale ventetiden. 
 

                                                 
5 I Tønsberg var verdsettingen av gangtid/reisetid 0,7 (Vibe m fl 2004), i Oslo1,3 og i Akershus 1 (Nossum 2003). 
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Figur 2.15: Sammenheng mellom ventetid på holdeplassen, øvrig ventetid mellom avgangene og frekvens. Kilde: SP 
Oslo/Akershus 2010.  

De som bor i Oslo har langt høyere frekvens enn de som bor i Akershus 

Det er kortere tid mellom hver avgang i Oslo enn i Akershus. De som bor i Oslo har oppgitt at 
det var 14 minutter mellom hver avgang i snitt, mens de som bor i Akershus i snitt har oppgitt 26 
minutter.  
 
Det er store forskjeller i frekvens mellom de ulike transportmidlene. Oslo-beboerne som oppgir 
trikk som hovedtransportmiddel har høyest frekvens, med 10 minutter mellom hver avgang i 
snitt. Deretter følger T-banen, med 13 minutter mellom hver avgang i snitt. Bussen har en 
gjennomsnittlig frekvens på 14 minutter i Oslo, mens den i Akershus har en gjennomsnittlig 
frekvens på 24 minutter. Toget har lavest gjennomsnittlig frekvens - 31 minutter mellom hver 
avgang. 
 

 
Figur 2.16: Gjennomsnittlig frekvens (antall minutter mellom avgangene) på reisen. Verdien 0 og verdier over 70 minutter 
er utelatt fra analysen. N Oslo = 1132, N Akershus = 821. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
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Den gjennomsnittlige frekvensen på trikk kan virke lav fordi trikken går hvert 5. minutt eller 
oftere på flere av de mer trafikktunge strekningene. Én forklaring kan være at trafikantene som 
brukte flere transportmidler ble bedt om å oppgi frekvensen på transportmidlet som hadde lavest 
frekvens, og at den oppgitte frekvensen ikke nødvendigvis er trikkens. En annen forklaring kan 
være at 5 minuttersfrekvensen ikke er gjeldende for trafikantene som ikke skal til, men gjennom, 
sentrum. Hvis du for eksempel skal reise fra Bislett til Sinsen Terrasse er det mest naturlig å vente 
på linje 17 selv om linje 18 til Ljabru stopper ved holdeplassen din.  
 
Gjennomsnittlig frekvens ”skjuler” dessuten variasjonene i svarene. Når vi grupperer frekvensen 
ser vi at en tredjedel av trikkepassasjerene har minst 5 minutter mellom hver avgang. Det samme 
gjelder 10-12 prosent av buss- og T-banepassasjerene.  
 

 
Figur 2.17: Gruppert frekvens fordelt på transportmiddel. N= 2105. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

Det er flest togtrafikanter som har lav frekvens. Omtrent en fjerdedel av disse har en frekvens på 
31 minutter mellom avgangene eller lavere, mens det samme gjelder ca 10 prosent av 
busspassasjerene og 1-2 prosent av de andre trafikantgruppene.  
 
Tilbud og reisehyppighet har, ikke overraskende, en klar sammenheng. De som reiser kollektivt 
4-7 dager i uken oppgir at det var ca 16 minutter mellom hver avgang på kollektivreisen de 
beskriver i undersøkelsen. Trafikantene som ikke har reist kollektivt i løpet av det siste året 
oppgir en frekvens som er halvparten så høy - 32 minutter - mellom avgangene.  
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2.18: Sammenheng mellom bruk av kollektivtransport og antall minutter mellom avgangene på siste kollektivreise. Kilde: 
SP Oslo/Akershus 2010.  

Trafikantenes verdsetting av frekvens 

De som bor i Oslo verdsetter ventetiden mellom avgangene til 115 kr/t, det vil si at de er villig til 
å betale 1,9 kroner per minutt kortere ventetid. Blant de som bor i Akershus er verdsetting av 
ventetiden mellom avgangene 112 kroner per time. Vektleggingene av ventetid mellom 
avgangene er omtrent på samme nivå som i 2002 når vi ser verdsettingene relativt til reisetid med 
sitteplass.  
 
Når vi ser på transportmiddel er det en tendens til at Oslo-beboerne som reiste med T-bane og 
trikk verdsetter frekvens høyere enn andre grupper, men forskjellen er ikke signifikant.  
 
I tidligere studier er det funnet at verdsettingen av ventetiden mellom avgangene er lavere jo 
lavere frekvens en har. Dette er begrunnet med at ventetiden kan brukes til noe mer fornuftig når 
det for eksempel er en halvtime til neste buss. Når en har høy frekvens vil en større del av 
ventetiden være på selve holdeplassen.  
 
Trafikantene som har høyest frekvens (5 min og kortere tid mellom avgangene) er en lite 
homogen gruppe, og det er såpass stor spredning i svarene at denne gruppen ikke har en 
signfikant verdsetting av frekvens.  Det er imidlertid en tendens til at det er høyere verdsetting av 
frekvens i gruppen som har 6-10 min mellom avgangene enn blant de som har lavere frekvens 
(Figur 2.19).  
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*T-verdi ikke signifikant 
Figur 2.19: Verdsetting av ventetid mellom avgangene fordelt på frekvens. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
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3. Forsinkelser 
 
Ventetid som er påtvunget som følge av forsinkelser, er mer irriterende enn den planlagte 
ventetiden. Et viktig element ved forsinkelser er usikkerheten knyttet til hvor lang tid reisen 
kommer til å ta. Selv for dem som ikke rammes direkte av forsinkelser, har hyppige forsinkelser 
konsekvenser for reisen fordi en beregner en ekstra margin. I et samfunnsregnskap utgjør 
summen av disse ekstra minuttene en betydelig kostnad. Belastningen knyttet til forsinkelser 
handler dermed både om tapt tid når forsinkelsen først har oppstått, og om faren for en mulig forsinkelse.  

3.1 Ni av ti har opplevd en form for forsinkelse i løpet av siste måned 

Både i Oslo og Akershus har 88 prosent opplevd en eller annen grad av forsinkelse i løpet av den 
siste måneden. Naturlig nok har trafikantene som reiser ofte kollektivt opplevd flere forsinkelser 
enn trafikantene som reiser mer sjelden. 95 prosent av de som reiser kollektivt 4-7 dager i uken, 
har opplevd små og store forsinkelser i løpet av den siste måneden, mens 72 prosent av de som 
vanligvis reiser kollektivt 1-2 ganger i måneden oppgir at de har opplevd forsinkelser i løpet av 
den siste måneden. 
 
Andelen varierer etter hvilke type transportmiddel man har reist med, jf. Figur 3.1. For eksempel 
har 92 prosent av de som reiste med tog og 90 prosent av de som reiste med buss opplevd 
forsinkelser i løpet av den siste måneden, sammenlignet med 72 prosent av de som reiste med 
båt.  
 

 
Figur 3.1: Prosentandel som har opplevd forsinkelser minst 1 gang i løpet av siste måned, totalt og etter type transportmiddel. 
Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i måneden. N = 1723. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Figuren nedenfor viser hvor ofte trafikantene opplever ulike typer av forsinkelser. Som det 
fremgår av figuren er det flest som opplever de korte forsinkelsene, mens færre opplever større 
forsinkelser. 17 prosent har aldri opplevd forsinkelser på mellom 3 og 5 minutter, mens 39 
prosent av trafikantene har aldri opplevd forsinkelser på mellom 6 og 10 minutter. 55 prosent har 
aldri opplevd forsinkelser på over 10 minutter, og 77 prosent har aldri opplevd full stans i 
trafikken.  
 
I underkant av 30 prosent har opplevd både korte og lange forsinkelser 1-2 ganger i løpet av siste 
måned, mens 14 prosent har opplevd full stans i kollektivtrafikken 1-2 ganger. 7 prosent har 
opplevd små forsinkelser på mellom 3 og 5 minutter mer enn 20 ganger i løpet av siste måned.  
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Figur 3.2: Prosentandel som har opplevd ulike typer forsinkelser. Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i 
måneden. N = 1723. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

Antallet forsinkelser, og størrelsen på forsinkelsene, varierer med årstiden. Det er grunn til å anta 
at bildet ville vært annerledes dersom undersøkelsen ble gjennomført i vinterhalvåret, da både 
hyppigheten og graden av forsinkelser var langt høyere. Dette gjelder også svarene som er oppgitt 
om forsinkelser på siste kollektivreise, som vi presenterer i det følgende.   

3.2 Flere opplevde forsinkelser i Akershus enn i Oslo 

Kollektivtrafikanter bosatt i Akershus opplevde oftere forsinkelser på den reisen de har 
beskrevet, enn de som bor i Oslo. 27 prosent av trafikantene som bor i Akershus opplevde 
forsinkelse på reisen de har beskrevet, mot 16 prosent av de som bor i Oslo (Figur 3.3). Den 
gjennomsnittlige forsinkelsen var også større blant Akershus-beboere enn blant Oslo-beboere, 
henholdsvis 11,2 minutter og 8,3 minutter.  
 

 
Figur 3.3: ”Opplevde du forsinkelser på denne reisen?”  N Oslo = 1133, N Akershus = 827.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
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Et flertall av de som opplevde forsinkelser på reisen, oppgir at den oppsto mens de ventet på 
holdeplassen, henholdsvis 50 prosent i Oslo og 56 prosent i Akershus. 37 prosent oppgir at 
forsinkelsen oppsto om bord på transportmidlet, mens henholdsvis 13 prosent av de som bor i 
Oslo og 8 prosent av de som bor i Akershus oppgir at de ble forsinket ved bytte av 
transportmiddel. Når vi kun ser på de som byttet transportmiddel på reisen, er andelen som 
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oppgir at forsinkelsen skjedde ved bytte på henholdsvis 26 prosent blant de som bor i Oslo og 19 
prosent blant de som bor i Akershus.  
 

 
Figur 3.4: Svarfordeling på spørsmålet ”På hvilken del av reisen opplevde du den største forsinkelsen?”  
Svar blant de som opplevde forsinkelse på den reisen de har beskrevet.  
N Oslo = 180, N Akershus = 226. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

Trafikantene som opplevde forsinkelse i tilknytning til bytte av transportmiddel var mest 
forsinket, 14,5 minutter i snitt når vi ser på Oslo og Akershus samlet. De øvrige var omtrent 10 
minutter forsinket.  
  

 
Figur 3.5: Gjennomsnittlig forsinkelse etter hvor på reisen størstedel av den oppsto (N=425). Kilde: SP Oslo/Akershus 
2010.  
 

De som bytter transportmiddel underveis opplever også hyppigere forsinkelser. Blant de som 
byttet transportmiddel en gang var 26 prosent forsinket på reisen, mens tilsvarende andel blant de 
som reiste direkte er 18 prosent.  Blant de som byttet mer enn én gang var 29 prosent forsinket 
på reisen.  
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Figur 3.6: Andel som oppgir at de var forsinket på reisen de beskriver i undersøkelsen, fordelt på om de byttet underveis på 
reisen eller foretok en direktereise. N=2231. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

Resultatene understreker at det er et behov for å prioritere fremkommelighetstiltak i tilknytning 
til knutepunkter.  

Mest forsinkelser på buss og tog 

Figurene nedenfor viser prosentandel som opplevde forsinkelse, og forsinkelsestid fordelt på 
fylke og transportmiddel.  Her ser vi at det er flere som opplevde forsinkelse på buss og tog 
sammenlignet med de andre transportmidlene. For eksempel opplevde 30 prosent av trafikantene 
som bor i Akershus forsinkelse på buss og tog. Akershus-beboerne som reiste med buss og tog 
opplevde også de lengste forsinkelsene i antall minutter, med henholdsvis 10,8 og 11,9 minutter i 
snitt.  
 
Det er færrest som opplevde forsinkelser på T-banen – 10 prosent av de som bor i Oslo og 8 
prosent av de som bor i Akershus.  
 

 
Figur 3.7: Prosentandel som opplevde forsinkelse på reisen, fordelt etter transportmiddel. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

18 %

26 %

29 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Byttet ikke Byttet en gang Byttet to el flere ganger

18%
20%

10%

26%

29%

8%

30%

8%

%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Trikk Buss T-bane Tog Båt

Oslo Akershus



PROSAM-RAPPORT 187                                                                                                         39 
 

 
Figur 3.8: Gjennomsnittlig forsinkelsestid blant de som opplevde forsinkelse, fordelt etter transportmiddel.   
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

Blant de som bor i Akershus var det flest forsinkelser i morgenrushet 

Blant trafikantene som er bosatt i Akershus oppsto forsinkelser i større grad i morgenrushtiden 
enn på andre reisetidspunkt. 36 prosent av de som reiste mellom kl 0600 og 0859 opplevde 
forsinkelser på reisen. I Oslo er andelen som opplevde forsinkelser spredt mer jevnt utover 
døgnet.  
 

 
Figur 3.9: Prosentandel som opplevde forsinkelse, fordelt etter reisetidspunkt.  
Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

3.3 En stor del av trafikantene reiser for tidlig for å rekke viktige avtaler 

Forsinkelser rammer både direkte, når den først oppstår, og indirekte, ved at trafikantene må 
legge inn en buffertid for å være sikre på å komme frem i tide. En undersøkelse i Stockholm viste 
at kollektivtrafikantene i gjennomsnitt legger inn en ekstra margin på 8 minutter i tilfelle det 
oppstår forsinkelser (Transek 2006).  
 
Vi har ikke tall for hvor mange ekstra minutter trafikantene i snitt legger inn som buffertid. Men 
omtrent halvparten i av de som bor i Oslo og to tredjedeler av de som bor i Akershus svarer at 
det på kollektivreisen de beskriver var viktig for dem å være fremme på et bestemt tidspunkt 
(Figur 3.10).   
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Figur 3.10: Svarfordeling på spørsmålet: Måtte du reise på et bestemt tidspunkt?  
N Oslo = 1133, N Akershus = 827. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Samtidig sier 80 prosent av trafikantene som har opplevd forsinkelse i løpet av siste måned seg 
helt eller delvis enig i at de reiser med en avgang tidligere enn de trenger i tilfelle forsinkelser når 
de har en viktig avtale. 
 

 
Figur 3.11: Vi vil nå be deg oppgi om du er enig eller uenig i følgende påstand: ”Når jeg har en viktig avtale reiser jeg alltid 
med en avgang tidligere enn jeg trenger i tilfelle forsinkelser.” N=1601. Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i 
måneden og som har opplevd en form for forsinkelse i løpet av den siste måneden. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Det betyr at behovet for å legge inn en buffertid er reelt for en stor andel av reisene, slik at antall 
minutter til sammen utgjør en betydelig tidskostnad.  

3.4 Forsinkelse oppleves som en betydelig ulempe 

De som bor i Oslo verdsetter den ”effektive” forsinkelsen til 378 kroner per time. Det vil si at en 
forsinkelse, når den først har oppstått, verdsettes 6,4 ganger høyere enn reisetiden med sitteplass. 
De som bor i Akershus verdsetter forsinkelsestiden til 474 kroner per time, det vil si 5,3 ganger 
høyere enn reisetid med sitteplass.  
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Hvordan regner vi ut effektiv forsinkelse? 
Hvert minutt forsinkelse verdsettes til 1,26 kr/min blant de som bor i Oslo, og 1,58 kr/min blant Akershus-beboerne i vår 
undersøkelse.  
 
Forsinkelsen oppstår ikke på hver eneste reise som foretas. I spillene er trafikantene forespeilet at hhv 1 av 10, 2 av 10 eller 
3 av 10 reiser er forsinket. I gjennomsnitt blir dermed trafikantene forespeilet forsinkelse på 2 av 10 reiser, dvs. på 20 
prosent av reisene 
 
For å finne verdsettingen av ”effektiv forsinkelse”, dvs. forsinkelsen når den først oppstår, divideres verdsettingen av 
forsinkelsestiden på hyppigheten av forsinkelsen. Regnestykket blir dermed:  

 Oslo Akershus 

Verdsetting av 1 minutt forsinkelse 1,26 kr/min 1,58 kr/min 

Andel reiser forsinket i snitt 20 % 20 % 

Effektiv forsinkelse= 1,26 kr/min/20 % 1,58 kr/min/20 % 

SUM 6,30 kr/min 7,90 kr/min 

Tekstboks 3.1: Beskrivelse av hvordan effektiv forsinkelse beregnes. 

 
Oslo-og Akershusbeboerne som har reist med buss, og Akershus-beboerne som reiste med tog, 
verdsetter forsinkelsen når den først oppstår signifikant høyere enn T-bane- og trikkepassasjerene 
bosatt i Oslo.  
 

 
Figur 3.12: Verdsetting av effektiv forsinkelse, fordelt på transportmiddel. Kr/time. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

En mulig årsak til denne forskjellen kan være at det er flere tog- og busstrafikanter enn andre 
trafikanter som oppgir at de var forsinket på siste reise (Figur 3.7),  noe som kan bety at flere av 
disse har irritasjonen over forsinkelsen friskt i minne.  

3.5 Informasjon bidrar til å gjøre forsinkelsen mindre irriterende 

Selv om det er en rekke tiltak som kan settes inn for å minimere antall forsinkelser, vil det alltid 
være noen forsinkelser i kollektivsystemet – ikke minst på grunn av værforhold og uforutsette 
hendelser som påvirker trafikkbildet.  
 
Irritasjonen over forsinkelser kan likevel reduseres noe ved å ha et godt informasjonssystem. 
Trafikantene kan akseptere at bussen er forsinket, men de har vanskeligere for å akseptere at de 
ikke blir informert om forsinkelsen. Over 80 prosent er helt eller delvis enig i at informasjon om 
hvor mange minutter det er til transportmidlet kommer gjør forsinkelser mindre irriterende 
(Figur 3.13).  
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Figur 3.13: Vi vil nå be deg oppgi om du er enig eller uenig i følgende påstand: ”Informasjon om hvor mange minutter det er 
til transportmidlet kommer, gjør forsinkelser mindre irriterende.” Prosent. N=1601. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Sanntidsinformasjon på holdeplassene er et sentralt verktøy i arbeidet med å informere bedre om 
forsinkelser i trafikken. I henhold til Trafikanten skal så å si alle T-banestasjoner og alle viktige 
stoppesteder for buss og trikk være utstyrt med sanntidsskilt ved utgangen av 2010 (kilde: 
www.trafikanten.no/sis/). 
 

 
 
Sanntidsinformasjonssystemet er i dag godt utbygd i Oslo, noe svarene i undersøkelsen 
gjenspeiler.  
 
Over 70 prosent av de som bor i Oslo som reiste med trikk og T-bane oppgir at det fantes 
sanntidsinformasjon på holdeplassen, jf Figur 3.14. Det er færrest som oppgir at det er sanntids-
informasjon på buss. 41 prosent av de som bor i Oslo og 13 prosent av de som bor i Akershus 
som reiste med buss oppgir at det var sanntidsinformasjon på holdeplassen de reiste fra.  
 

 
Figur 3.14: Prosentandel som oppgir at det er sanntidsinformasjon på holdeplassen/stasjonen, fordelt på 
hovedtransportmiddel. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  N Oslo: 1371, N Akershus=840. 
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4. Bytte av transportmiddel 

4.1 En tredjedel av trafikantene byttet transportmiddel underveis på reisen 

Om lag en tredjedel av trafikantene brukte flere kollektive transportmidler på den reisen de har 
beskrevet, henholdsvis 30 prosent av de som bor i Oslo og 34 prosent av de som bor i Akershus, 
jf Figur 4.1. De fleste byttet transportmiddel bare en gang i løpet av reisen.  
 

 
Figur 4.1: Svarfordeling på spørsmålet ”Brukte du flere kollektive transportmidler på reisen?  
N Oslo = 1153, N Akershus = 802. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Oslo-bosatte som byttet transportmiddel brukte i snitt ca 6 minutter på byttet, mens de som bor i 
Akershus brukte 7 minutter på byttet.  

4.2 Betalingsvilje for å unngå bytte 

Trafikantene opplever bytte som en ulempe, både byttet i seg selv og den tiden byttet tar. 
Tidligere norske studier viser at trafikantene er villige til å betale mellom to og fire ganger så mye 
for å redusere byttetiden, som for å redusere reisetiden på transportmidlet (Vibe m fl 2004, 
Nossum 2003, Kjørstad 1995, Norheim m fl 1994, Norheim og Stangeby 1993).  
 
De som bor i Oslo verdsetter byttetiden til 141 kroner per time. Tiden det tar å bytte vektlegges 
dermed 2,4 ganger høyere enn selve reisetiden med sitteplass. De som bor i Akershus verdsetter 
byttetiden til 148 kroner per time, det vil si 1,7 ganger høyere enn reisetid med sitteplass. Sett i 
forhold til reisetid med sitteplass vektlegges byttetiden omtrent på samme nivå i denne 
undersøkelsen som i 2002-undersøkelsen. 
 
Resultatene våre tyder på at trafikantene har en høyere betalingsvilje for å unngå å bytte i dag enn 
vist i tidligere undersøkelser. Verdsettingen av selve byttet er mer enn tredoblet fra 2002 til 2010.  
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Figur 4.2: Verdsetting byttetid og byttemotstand. Kroner per reise. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 
Tidligere studier har vist at de som har erfaring med å bytte har lavere byttemotstand enn de som 
ikke har erfaring (Norheim og Ruud 2007). Det er en tendens til dette også i denne 
undersøkelsen. De som ikke byttet transportmiddel på reisen er villig til å betale 16 kroner per 
reise for å unngå bytte, mens betalingsviljen blant de som faktisk byttet transportmiddel er ca 12 
kroner per reise. Forskjellen er imidlertid ikke signifikant. Det er ingen forskjell i verdsetting av 
tiden det tar å bytte mellom de som ikke byttet og de som byttet transportmiddel underveis på 
reisen. 
 

  
Figur 4.3: Verdsetting av reise uten bytte og byttetid, fordelt etter om man byttet transportmiddel eller ikke. Kilde: SP 
Oslo/Akershus 2010.  

4.3 Tilrettelegging for bytte reduserer byttemotstanden 

Ulempen ved å bytte i stor grad er avhengig av hvordan forholdene er lagt til rette for en slik 
overgang. Både gangavstanden mellom transportmidlene, frekvensen på transportmidlet en skal 
bytte til og om byttet foregår inne eller ute påvirker motstanden mot å bytte transportmiddel.  
 
Forsøk med tilslutningstrafikk og enkelt bytte i Stockholm viste at det er mulig å forenkle byttet 
slik at det ikke oppleves som mer negativt enn reisetiden (Peterson 1998). Forsøket ble lagt opp 
slik at en lokal linje ble brukt som matebuss til en overordnet busslinje (flybusslinje). Byttet 
mellom den lokale linjen og hovedlinjen skjedde ved en dokkingterminal, der de reisende kan gå 
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direkte mellom bussene under tak slik at de slipper å vente på neste buss på terminalen. Forsøket 
viste at kundene aksepterer at reisen har et bytte når byttet skjer så bekvemt og raskt som mulig. 
Denne type dokking, med raskt bytte fra et lite til et større transportmiddel, fungerte godt. 
Passasjerene vurderte ventetiden mindre negativt enn passasjerer i en kontrollgruppe som ikke 
hadde forsøkt denne typen bytte 

Frekvens påvirker motstand mot å bytte 

I spørsmålet om hvor mange minutter det var mellom hver avgang på transportmidlet en reiste 
med, ble trafikantene som byttet bedt om å oppgi frekvensen på transportmidlet en byttet til. Det 
er frekvensen på transportmiddel nummer to som gir føringer på hvor fleksibelt det er å reise 
kollektivt. Det hjelper for eksempel lite å ha 10 minutter mellom avgangene på første 
transportmiddel hvis en uansett må vente 20 minutter på transportmidlet som bringer en til 
målpunktet. Når frekvensen på transportmidlet en bytter til er lav er trafikantene dessuten 
spesielt sårbare for forsinkelser på den første delen av reisen.  
 
Det ser ut til å være en sammenheng mellom frekvens og byttemotstand. Trafikantene som har 
opp til 20 minutters frekvens er villig til å betale mellom 11 og 13 kroner for å slippe å bytte, 
mens betalingsviljen blant trafikantene med 20-30 minutters frekvens er ca 17 kroner. 
Betalingsviljen for å unngå bytte er oppe i 25 kroner per reise blant trafikantene som har mer enn 
en halvtime mellom hver avgang. Byttemotstanden er fremdeles høy i alle grupper, men det er 
likevel en betydelig forskjell mellom de som har lav og høy frekvens. Det er også verdt å merke 
seg at også tiden det tar å bytte verdsettes høyere blant trafikantene med lavest frekvens enn blant 
de andre trafikantene.  
 

 
Figur 4.4: Byttemotstand (kr/reise) og byttetid (kr/min) fordelt på frekvensen på reisen. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

  

11,3 11,3
12,5

17,1

25,1

2,1 2,0 2,4 2,3
3,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

5 min og 
høyere

6-10 min 11-20  min 21-30 min 31 min og 
lavere

Byttemotstand (kr/reise) Byttetid (kr/min)



46                                                                                                         PROSAM-RAPPORT 187 
 

  



PROSAM-RAPPORT 187                                                                                                         47 
 

5. Skinnegående kollektivtransport 

5.1 Hva er skinnefaktor?  

Skinnefaktoren kan defineres som egenskaper ved skinnegående transportmidler som gjør at trafikantene 
under ellers like vilkår, dvs. med samme reisetid, frekvens, pris, gangtid osv., velger skinnegående transport framfor 
buss (Stangeby og Norheim 1995:90). 
 
Skinnefaktoren kan måles på tre ulike måter (Tørset og Meland 2002): 
 

 Reisetidsfaktoren: Foretrekkes skinnegående transport selv om reisen tar lengre tid enn med buss? Det 
tas utgangspunkt i forholdet mellom verdsetting av reisetid med skinnegående transport 
og reisetiden i buss for å måle om det er egenskaper ved selve reisen som gjør reisetiden 
med skinnegående transport mer behagelig enn med buss, dvs. komforten knyttet til reise. 

 

 Konstantleddfaktoren: Foretrekkes skinnegående transport, når alle andre målbare forhold er like? I en 
logitmodell betyr det at konstantleddet (restleddet) tolkes som en skinnefaktor. Denne 
faktoren er knyttet til forhold som ikke har med selve reisetiden å gjøre, for eksempel 
image, status, informasjon, standard på holdeplass. 

 

 Overføringsfaktoren: Gir egenskaper ved skinnegående transport i seg selv en høyere kollektivandel i byer 
med skinnegående trafikk? Overføringsfaktoren er ikke egnet i prognoser med stor 
treffsikkerhet fordi det er vanskelig å isolere overføringseffekten av skinnegående 
transport fra for eksempel standarden på kollektivtilbudet generelt i byene som blir 
studert. 

 
Her vil vi konsentrere oss om de to første måtene å identifisere skinnefaktor på, dvs.:  

1) Oppleves en reise med skinnegående transport som mer komfortabel enn en reise med 
buss?  

2) Foretrekkes skinnegående transport fremfor buss, selv når alle andre målbare forhold er 
like?  

5.2 Reisetidsfaktoren 

I SP-undersøkelsen i Oslo fra 1992 ble det funnet at toget og trikken gir den beste 
reisekomforten hvis trafikantene har sitteplass (Norheim og Stangeby 1993). Det var imidlertid 
ingen forskjeller mellom buss og trikk når trafikantene har ståplass. I 2002-undersøkelsen i 
Osloregionen ble det ikke funnet noen entydige forskjeller i vektlegging av reisekomforten med 
ulike typer transportmidler (Nossum 2003).  
 
I vår undersøkelse viser resultatene at reisetiden med sitteplass verdsettes signifikant høyere med 
buss enn med T-bane og trikk blant de som er bosatt i Oslo.  
 
Blant de som er bosatt i Akershus verdsettes reisetiden med tog høyere enn reisetiden med buss. 
Akershus-beboerne oppfatter altså bussreisen som mer komfortabel enn togreisen. Dette kan ha 
en sammenheng med at ekspressbusstilbudet mellom Akershus og sentralt i Oslo, som vi nok har 
en overrepresentasjon av i undersøkelsen, kan oppleves mer ”likt” skinnegående transport fordi 
dette tilbudet har færre stopp, det er færre som har ståplass og det er et relativt tidseffektivt 
tilbud. Lokaltoget mellom Akershus og Oslo, på den andre siden, sliter mer med høy trengsel og 
forsinkelser i rushtiden, noe som kan ha vært medvirkende til at trafikantene har en høyere 
verdsetting av reisetiden på tog. 
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Ståplass verdsettes omtrent dobbelt så høyt som sitteplass, uavhengig av hvilken driftsart en har 
reist med.  
 

 
Figur 5.1: Verdsetting av reisetid med stå- og sitteplass, fordelt på ulike driftsarter. Kr/time. Kilde: SP Oslo/Akershus 
2010.  

5.3 Selvstendig preferanse for skinnegående transport 

Både i 1992-undersøkelsen og 2002-undersøkelsen ble det funnet en preferansekonstant, dvs. at 
trafikantene har en selvstendig preferanse for de skinnegående transportmidlene. Også våre 
resultater viser at trafikantene har en klart signifikant preferanse for skinnegående 
transportmidler. I gjennomsnitt verdsetter trafikantene trikk og T-bane med 8-9 kroner per reise. 
Tog verdsettes til 15 kroner per reise.  
 
Konfidensintervallet viser at det er relativt stor variasjon i trafikantenes verdsetting av reisetiden 
med de ulike driftsartene. Vi kan imidlertid med 95 prosent sikkerhet anslå trafikantenes 
verdsetting av trikk og T-bane til minst 6 kr per reise, og tog til minst 12 kr per reise. Trafikantene 
er villig til å betale mellom 6 og 12 kroner mer per reise for å erstatte buss med trikk eller T-bane, 
og mellom 12 og 18 kroner mer for å reise med tog fremfor buss.  
 
Tabell 5.1: Verdsetting av skinnegående transport (konstantleddfaktoren). Kr/reise. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 Kr/reise T-verdi 95% konfidensintervall 

   lav høy 

Tog (Akershus) 15,1 9,7 12,0 18,2 

T-bane (Oslo) 9,4 5,5 6,0 12,7 

Trikk (Oslo) 8,7 6,9 6,2 11,1 

 
Det er viktig å understreke at den verdsettingen av skinnegående transport høyst sannsynlig har 
sammenheng med hvordan busskomforten er i dag – og ikke komforten gitt en situasjon der 
bussene kjører i egne felt hele veien, med høystandard materiell og høy punktlighet.  
 
”Ideelt sett” er skinnefaktoren mest mulig rendyrket, dvs. at denne faktoren verdsettes uavhengig 
av frekvens, reisetid, kjørestil mv på de ulike transportmidlene. Men det er sannsynligvis en del 
faktorer som likevel påvirker preferansene, og som det bør gjøres nærmere analyser av. Vi har for 
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eksempel lite kunnskap om sammenhengen mellom preferansen for skinnegående transport og 
punktlighet, frekvens og reisetid på de ulike transportmidlene.  
 
Nærmere analyser av skinnefaktoren kan belyse hva som påvirker denne betalingsvilligheten, og 
hvordan Ruter kan påvirke skinnefaktoren ved å endre utforming av vognparken eller det øvrige 
tilbudet. Innenfor rammene av dette prosjektet har vi imidlertid ikke mulighet til å se på disse 
sammenhengene. 

5.4 Etterspørseleffekt og kostnad per reise 

Det er ikke aktuelt for Ruter å ha ulik takst for de ulike driftsartene selv om trafikantene har en 
betalingsvillighet for skinnegående transport. Men skinnefaktoren kan brukes for å beregne 
etterspørselseffekten av et skinnegående tilbud. For å illustrere dette har vi gjort en beregning der 
vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittsreise for kollektivtrafikantene i Oslo og Akershus, og anslår 
hvor mye skinnefaktoren påvirker samlet generaliserte reisekostnad.  
 
Etterspørselseffekten er sammenlignet med en tilsvarende endring i takstene, dvs. effekten av 9-
15 kr takstøkning. Resultatene av disse beregningene viser at dersom buss erstattes med trikk, T-
bane eller tog på en gjennomsnittsreise, vil dette i seg selv gi mellom 12 og 17 prosent flere 
kollektivreiser.  
 

 

Figur 5.2: Etterspørselseffekt av skinnefaktor. Beregnet på grunnlag av data fra SP Oslo/Akershus 2010. 
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6. Eksempler på bruk av tidsverdiene 

6.1 Nytte av data fra SP Oslo/Akershus 2010 

Trafikantenes tidsverdier kan både gi grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike rutetilbud, 
beregne betalingsvillighet for nye tilbud, og anslå etterspørselseffekter av tilbudsendringer. I dette 
kapitlet vil vi illustrere hvordan tidsverdiene kan benyttes i slike beregninger.  

6.2 Beregning av trafikantenes generaliserte reisekostnad 

Hva er GK?  

Trafikantenes vektlegging av ulike sider av tilbudet, som vi har funnet i denne undersøkelsen, kan 
brukes som et verktøy for å si noe om hvilke rutetilbud som er best for trafikantene. For at 
trafikantenes vektlegginger, eller preferanser, skal kunne brukes i slike beregninger regner vi om 
preferansene til kroner, dvs. reisekostnader.  
 
I ”teorien” bak trafikantenes generaliserte reisekostnader (GK) forutsettes det at. trafikantene vil 
reise raskest mulig, på en mest mulig komfortabel måte, for å komme seg til skole, fritidsaktivitet 
eller jobb. Ikke bare billettprisen, men også reisetiden medfører en kostnad, eller 
ulempe/oppofrelse. Målet for trafikantene er å reise på en måte som er minst mulig belastende, 
dvs. på en måte som gir lavest mulig kostnad.  
 
Resultatene fra undersøkelsen har vist at de ulike delene av en reise oppleves å ha ulik belastning. 
For en kollektivtrafikant som bor i Oslo, er:  
- Gangtiden til holdeplassen 1,2 ganger mer belastende enn reisetiden som tilbringes om bord i 

transportmidlet 
- Reisetid med ståplass 1,7 ganger mer belastende enn reisetiden  
- Ventetiden mellom avgangene 1,9 ganger mer belastende enn reisetiden 
- Tiden det tar å bytte mellom transportmidler (byttetiden) er 2,4 ganger mer belastende enn 

reisetiden  
- Forsinkelsestiden 6,4  ganger mer belastende enn reisetiden 
 
Resultatene har også vist at trafikantene ser på selve byttet som en stor ulempe. Trafikantene som 
er bosatt i Oslo er villig til å betale ca 12 kroner per reise for å slippe å bytte.  
 
Siden vi nå kjenner trafikantenes ulempe, eller verdsetting, av de ulike reisetidselementene 
(gangtid, reisetid, ventetid mellom avgangene osv) er det mulig å summere opp trafikantenes 
kostnader for, eller belastninger knyttet til, en reise. Den totale summen utgjør trafikantenes 
generaliserte reisekostnad.  

Beregning av GK i Oslo og Akershus 

For å illustrere bruk av GK vil vi gi et eksempel for en gjennomsnittlig reise foretatt av en som 
bor i Oslo, og et tilsvarende eksempel i Akershus. Det er viktig å understreke at reisetidene som 
er lagt inn er basert på selvoppgitte opplysninger i undersøkelsen, som ikke nødvendigvis 
stemmer med virkeligheten. Når disse beregningene brukes i praksis vil reisetidene måtte 
kvalitetssikres. Reisetidene som legges inn, og dermed også resultatene, vil selvsagt variere med 
hvilke strekninger/ruter en eventuelt ser på.  
 
I det følgende vil gjennomgå reisetidene og forutsetningene som er lagt inn i beregningen av GK 
for å gi et best mulig grunnlag for å følge tankegangen bak beregningen.  
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Informasjonen som Oslo-beboerne har oppgitt i undersøkelsen viser at gjennomsnittlig:  
- tid til/fra holdeplassen er 12 minutter 
- ventetid mellom avgangene er 7 minutter (dvs halvparten av frekvensen på 14 min) 
- reisetid på transportmidlet er 20 minutter. 10 prosent oppga  at de sto på hele reisen. Som vi har 

vist er ståplass verdsatt høyere enn sitteplass. De som sto på hele reisen har dermed fått en 
høyere tidsverdsetting i regnestykket. Men det var også 15 prosent som sto på deler av reisen. 
Det er ikke rimelig å gi den samme høye tidsverdsettingen til samtlige av disse. For enkelthets 
skyld har vi derfor gitt halvparten av trafikantene som sto på deler av reisen en verdsetting 
tilsvarende ståplass, og den andre halvparten en verdsetting tilsvarende sitteplass. Totalt sett 
betyr det at 83 prosent har fått en sitteplass-verdsetting, mens 17 prosent har fått en ståplass-
verdsetting.  

- forsinkelsestid blant de 16 prosent som var forsinket er 8 minutter. I beregningen av GK er denne 
tiden fordelt på alle trafikanter, noe som betyr at gjennomsnittlig forsinkelsestid er 1,3 
minutter.  

- byttetid blant de 33 prosent som bytter er 6 minutter.6 Fordelt på alle trafikanter er gjennomsnittlig 
byttetid 2 minutter.  

- gjeennomsnittspris er 20 kr. Dette er et anslag basert på fordelingen av billettyper i 
undersøkelsen. 

 
En reise som beskrevet over gir i sum en generalisert kostnad på ca 87 kr.  
 
Tabell 6.1: Beregning av generaliserte reisekostnader (GK) for en gjennomsnittstrafikant bosatt i Oslo. Beregnet på grunnlag 
av kjennetegn ved en gjennomsnittsreise beskrevet i SP Oslo/Akershus 2010, og verdsettingene som er funnet i denne 
undersøkelsen. 
Reisetidselementer Min Forutsetninger Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 
(kr)  

Tid til/fra holdeplassen  12   1,2 14,5 

Ventetid mellom 
avgangene 

7  1,9 13,5 

Reisetid på 
transportmidlet 

20 83 % har sitteplass 1,0 16,4 

17 % har ståplass 1,7 5,6 

Forsinkelsestid 8 16 % er forsinket 6,3 8,1 

Byttetid 6 33 % bytter 2,4 4,7 

Verdsetting av selve byttet 33 % bytter 12,4 4,1 

Gjennomsnittspris for reisen (anslag)  20,0 

Sum GK       86,8 

 
Når vi vet verdsettingen av hver enkelt del av reise kan vi si noe om hvor stor andel de ulike 
reisetidselementene utgjør av trafikantenes reisekostnad (GK) (Figur 6.1). I Oslo utgjør selve 
reisetiden til sammen 25 prosent av GK (m/stå- og sitteplass). Taksten utgjør 23 prosent av 
trafikantenes GK.  
 
Byttemotstanden og byttetiden utgjør en relativt liten del av trafikantenes generaliserte kostnader 
når vi ser på en gjennomsnittsreise i Oslo. Størrelsen på denne delen av ”kaka” vil avhenge av 
hvor mange som bytter. På en strekning der en stor andel av trafikantene må bytte 
transportmiddel, vil denne delen utgjøre en større andel enn vår gjennomsnittsberegning viser.  
 

                                                 
6 I undersøkelsen er det 29,9 prosent som oppgir at de bytter. Men 3,2 prosent av disse har byttet to eller flere 
ganger, noe som betyr at bytteandelen i realiteten er noe høyere. For å ta høyde for dette har vi skalert bytteandelen 
noe opp, ved å multiplisere 3,2 med 2,1. 
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Figur 6.1: Fordeling av generaliserte reisekostnader blant de som er bosatt i Oslo. Beregnet på grunnlag av kjennetegn ved en 
gjennomsnittsreise beskrevet i SP Oslo/Akershus 2010, og verdsettingene som er funnet i denne undersøkelsen. 

 
Det samme gjelder med de andre elementene: Fordelingen mellom de ulike reisetidselementene 
vil variere med hvilke kjennetegn ved reisen som legges til grunn i beregningen. En slik fordeling, 
som er basert på kjennetegn ved reisen, vil selvsagt variere mye både med type transportmiddel, 
reiselengde, reiseformål, reisetidspunkt osv. Her har vi sett for eksempel sett på en 
gjennomsnittsforsinkelse over hele døgnet. I rushtiden vil både forsinkelser og reisetid med 
ståplass utgjøre en større del av ”kaka”. Det er fullt mulig å bruke tidsverdsettingene mer 
målrettet og beregne tilsvarende for enkeltstrekninger, fordelt på transportmiddel osv.  
 
Vi har gjort en tilsvarende beregning av generaliserte reisekostnader i Akershus. Trafikantene som 
er bosatt i Akershus foretar lengre reiser, og verdsetter reisetidselementene høyere enn de som 
bor i Oslo.  Det er en noe lavere andel som står enn i Oslo (11,5 prosent), men en høyere andel 
som har byttet transportmiddel underveis (42 prosent7). Det var langt flere som opplevde 
forsinkelse på reisen (27 prosent), og forsinkelsestiden var lengre (11 min).  
 
Tabell 6.2: Beregning av generaliserte reisekostnader (GK) for en gjennomsnittstrafikant bosatt i Akershus. Beregnet på 
grunnlag av verdsettingene og kjennetegn ved en gjennomsnittsreise beskrevet i SP Oslo/Akershus 2010. 
Reisetidselementer Minutter Verdsetting (kr/min) Sum 

Tid til/fra holdeplassen  14 1,5 20,4 

Ventetid mellom avgangene 13 1,9 24,4 

Reisetid på transportmidlet 35 Sitteplass (88,5 %): 1,5 46,5 

Ståplass (11,5 %): 2,6 10,5 

Forsinkelsestid (fordelt på alle 
trafikanter) 

11 (3,2) 7,9 25,3 

Byttetid (fordelt på alle trafikanter) 7(2,9) 2,5 7,1 

Verdsetting av selve byttet (blant de 42 % som byttet) 16,5 6,9 

Gjennomsnittspris for reisen (anslag) 45,0 

Sum GK – gjennomsnittsreise Akershus 186,1 

                                                 
7 I undersøkelsen er det 35,9 prosent som oppgir at de bytter. Men 5,2 prosent av disse har byttet to eller flere 
ganger, noe som betyr at bytteandelen i realiteten er noe høyere. For å ta høyde for dette har vi skalert bytteandelen 
noe opp, ved å multiplisere 5,2 med 2,1. 

Tid til/fra 
holdeplassen: 

17 %

Ventetid mellom 
avgangene:

16 %

Reisetid m sitteplass:
19 %

Reisetid m ståplass:
6 %

Forsinkelse (16 % av 
trafikantene):

9 %

Byttetid (33 % av 
trafikantene): 5 %

Byttemotstand (33 % 
av trafikantene):

5 %

Pris for reisen:
23 %

Trafikantenes Generaliserte reisekostnader (GK) for gjennomsnittsreise i Oslo



54                                                                                                         PROSAM-RAPPORT 187 
 

 Totalt er den generaliserte reisekostnaden i Akershus, beregnet ut fra en gjennomsnittlig reise, 
langt høyere enn i Oslo: Ca 186 kr.  
 
Reisetiden utgjør en større del av trafikantenes generaliserte reisekostnader i Akershus, til 
sammen 31 prosent (m stå- og sitteplass). Tiden til holdeplassen utgjør en mindre del. Taksten 
utgjør omtrent den samme som i Oslo, men her må vi ta forbehold om at taksten er noe ukorrekt 
fordi det er mer komplisert å beregne en gjennomsnittspris for Akershus pga flere takstsoner.  
 
Forsinkelsene utgjør en noe større del av trafikantenes reisekostnader i Akershus enn i Oslo, noe 
som har sammenheng med at det både var en større andel som hadde opplevd forsinkelser på 
reisen, og at de i snitt var flere minutter forsinket. 
 

 
Figur 6.2: Fordeling av generaliserte reisekostnader blant de som er bosatt i Akershus. Beregnet på grunnlag av kjennetegn 
ved en gjennomsnittsreise beskrevet i SP Oslo/Akershus 2010, og verdsettingene som er funnet i denne undersøkelsen. 

6.3 Effekter av endret rutetilbud 

Verdsettingene kan brukes i en prioritering mellom konkrete rutetilbud. For å illustrere dette har 
vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsreise i Oslo som beskrevet over. Det er fullt mulig å gjøre 
tilsvarende beregninger for konkrete strekninger og ruter.  
I eksempelet vårt har vi gjort følgende endringer;  
- Fra 14 til 10 minutters frekvens; I gjennomsnitt har Oslo-beboerne en frekvens på 14 minutter 

mellom avgangene. Som tidligere nevnt er det vanlig å regne med at ventetiden mellom 
avgangene er halvparten av frekvensen, noe som i dette regnestykket vil si at trafikantene har 
7 minutter ventetid mellom hver avgang. I beregningen har vi økt den gjennomsnittlige 
frekvensen til 10 minutter. Dermed reduseres ventetiden mellom avgangangene rmed 2 
minutter.  

- 4 minutter redusert forsinkelsestid: Økt frekvens vil i mange tilfeller bety at forsinkelsene 
reduseres. Vi har antatt at gjennomsnittlig forsinkelsestid reduseres med 4 minutter.  

- 1 minutter redusert byttetid: Også byttetiden vil kunne reduseres med økt frekvens, i vår 
beregning har vi antatt at den gjennomsnittlige byttetiden reduseres med 1 minutt.  
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Når vi endrer disse tre elementene som beskrevet over endres GK med ca 9 prosent, fra 86,8 kr 
til 79,3 kr.  
 
Tabell 6.3: Eksempel på beregning av endret GK som følge av tilbudsendringer.  
Reisetidselementer Min Endring Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 
før 

Sum etter 

Tid til/fra holdeplassen  12 - 1,2 14,5 14,5 

Ventetid mellom avgangene 7 -2 1,9 13,5 9,6 

Reisetid på transportmidlet 20 Uendret sitte-
plassandel 

1,0 16,4 16,4 

Uendret stå-
plassandel  

1,7 5,6 5,6 

Forsinkelsestid (blant 16 % av 
trafikantene) 

8 -4 6,3 8,1 5,1 

Byttetid (blant 33 % av trafikantene) 6 -1 2,4 4,7 3,9 

Verdsetting av selve byttet (blant de 33 % som byttet) - 12,4 4,1 4,1 

Gjennomsnittspris for reisen (anslag) -  20 20 

Sum GK       86,8 79,3 

 
Resultatet viser at trafikantene får et 10 prosent bedre tilbud når frekvensen øker, og forsinkelses- 
og byttetiden reduserer. En slik kunnskap kan i neste rekke brukes til å beregne forventet 
etterspørselseffekt av endringene. I et annet prosjekt for Ruter er det gjort slike beregninger med 
utgangspunkt i tidsverdiene fra denne undersøkelse (Norheim og Frizen 2010).  
 
Effekten av tilbudsforbedringer avhenger selvsagt av på hvilken måte disse realiseres. Hvis 
forbedringen spres jevn utover, vil etterspørselseffekten sannsynligvis være lavere enn om den 
målrettes mot en bestemt trafikantgruppe eller et område. 

6.4 Dør-til-dør tidsverdi til bruk i nytte-/kostnadsanalyser  

Tidsverdier kan brukes på ulike måter, avhengig av hva som er fokus for analysene. Hvis vi skal 
sammenligne tidskostnader for bil og kollektivtransport er det ikke relevant bare å se på reisetid 
med sitteplass for kollektivtrafikantene. Da må vi ta hensyn til alle ledd i reisekjeden for å beregne 
gjennomsnittlig tidskostnad for en kollektivreise fra dør til dør. Vi har beregnet en slik 
gjennomsnittlig tidsverdi basert på tidskostnadene for gangtid, reisetid og byttetid for 
kollektivtrafikantene, og hvor vi også tar hensyn andelen trafikanter som har ståplass på reisen.  
 
Beregninger for Oslo og Akershus viser at tidsverdien for en gjennomsnittlig kollektivreise ligger 
på ca 79 kr i Oslo, og ca 99 kr for Akershus. Et vektet gjennomsnitt for begge fylker ligger på ca 
87 kr, gitt at fordelingen av kollektivtrafikanter i regionen er som i undersøkelsen – 59 prosent 
bosatt i Oslo, og 41 prosent bosatt i Akershus.  
 
En viktig grunn til at tidsverdien i Oslo og Akershus blir såpass forskjellig er at reisene blant de 
som bor i Akershus er lengre, og at frekvensen er lavere. Gitt samme reiselengde blir forskjellen 
selvsagt mindre. Et annet element her er at mange av reisene foretatt av Akershus-beboere 
foregår til og i Oslo. I en del beregninger vil det derfor være relevant også å ta høyde for 
tidsverdiene vi har funnet for Akershus-beboernes reiser. Et fremkommelighetstiltak som 
gjennomføres på E6 ved Furuset vil for eksempel påvirke reisetiden for trafikanter som reiser fra 
Akershus nord. Ved bruk av tidsverdiene i ulike beregninger er det derfor nødvendig å ta hensyn 
til andelen av hhv Oslo- og Akershus-trafikanter som berøres av tiltakene. 
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Tabell 6.4: Beregnet tidsverdi for gjennomsnittlig kollektivreise i Oslo, basert på tall fra SP Oslo/Akershus 2010. 

  Kr/t Vekt reisetid Reisetid gj sn 
(min) 

Andeler Reisetider 
vektet (min) 

Reisetider 
andeler 

Sum 

Tid til holdeplassen 73 1,2 11,6 100 % 12 0,29 21,2 

Reisetid med sitteplass 59 1,0 20,2 83 % 17 0,41 24,2 

Reisetid med ståplass 99 1,7 17 % 3 0,07 6,9 

Ventetid mellom 
avgangene 

115 1,9 6,8 100 % 7 0,17 19,6 

Byttetid  141 2,4 5,8 34 % 2 0,05 7,1 

Sum tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i Oslo (kr)       78,9 

Tid til holdeplassen 88 1 14,1 100 % 14 0,22 19,1 

Reisetid med sitteplass 89 1 35 91 % 32 0,49 43,6 

Reisetid med ståplass 158 1,8 9 % 3 0,05 7,7 

Ventetid mellom 
avgangene 

112 1,3 13,1 100 % 13 0,2 22,6 

Byttetid  148 1,7 7 40 % 3 0,04 6,4 

Sum tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i Akershus (kr)     99,3 

 

6.5 Tidsgevinsten av bedre framkommelighet 

Beregningene over er moderat i den forstand at ulemper knyttet til trengsel og forsinkelse ikke er 
med. Det er viktig å understreke at dersom man skal bruke tidsverdier for å beregne effekten av 
tiltak som bare berører en bestemt del av reisen må vektene justeres. Vi har forsøkt å illustrere 
dette med to konkrete eksempler på tidskostnader og gevinster for trafikantene av 
framkommelighetstiltak for kollektivtransporten: 

1. Tidskostnader for avganger med gjennomsnittlig belegg (ståplass/sitteplass). Dette er den generelle 
gevinsten av bedre framkommelighet for kollektivtransporten i hele nettet, og en 
situasjon hvor 86 prosent av passasjerene har sitteplass i snitt.  

2. Tidskostnader for avganger med gjennomsnittlig belegg (ståplass/sitteplass) og hvor det i tillegg hentes ut 
synergigevinster i form av høyere omløpshastighet og redusert byttetid i knutepunktene. Vi 
har sett på et eksempel hvor framkommeligheten bedres med 10 prosent og frekvensen  
og byttetiden endres tilsvarende.  

 
I det første alternativet vil det bare være en enkel beregning av den gjennomsnittlige tids-
kostnaden basert på andelen som må stå på transportmidlene. Med 17 prosent ståplasser for 
Oslo-beboerne og 9 prosent i Akershus gir dette ca 66 kr/time i Oslo og ca 99 kr i Akershus. 
Dette er et snitt som øker hvis en større andel står på transportmidlet, og som reduseres hvis de 
fleste får sitteplass.  
 
I det andre alternativet har vi også tatt hensyn til de indirekte synergigevinstene av bedre 
framkommelighet. 10 prosent økt hastighet vil øke omløpshastigheten og i beste fall kunne gi 10 
prosent flere avganger og 10 prosent redusert byttetid i knutepunkter. Det betyr at trafikantene 
kan få en ytterligere tidsgevinst av bedre framkommelighet. 1 minutt kortere reisetid vil kunne 
øke omløpshastigheten med 2,9 prosent i Akershus og 5 prosent i Oslo. Ved full synergigevinst 
av denne framkommeligheten kan ventetiden mellom avgangene og byttetiden reduseres 
tilsvarende. Disse beregningene viser at gjennomsnittlig ventetid og byttetid reduserer reisetiden 
med rundt 60 prosent mer enn selve tidsgevinsten ved økt framkommelighet. Ved full 
synergigevinst vil bedre framkommelighet gi en tidsgevinst på ca 89 kr per time i Oslo og ca 106 
kr per time i Akershus.  
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Dette er vel å merke en beregning hvor vi ser på gevinsten per minutt bedre framkommelighet, 
mens det også er en egen gevinst knyttet til økt frekvens og redusert byttetid.  
 
Tabell 6.4: Tidsgevinster av bedre framkommelighet ved 1 minutt kortere reisetid og synergigevinster i form av økt frekvens 
og kortere byttetid kr/min og kr/time. Oslo og Akershus 
  Verdsetting 

snitt (kr/t) 
Min. endret reisetid Andel av endret 

reisetid 
Tidsgevinst kr/time 

OSLO 
  

 
 

Reisetid med sitteplass 59 0,83 51 % 30,2 

Reisetid med ståplass 99 0,17 10 % 10,4 

Ventetid mellom avgangene 115 0,34 21 % 23,8 

Byttetid  141 0,29 18 % 24,9 

Sum 
 

1,62 100 % 89,3 

 AKERSHUS 
  

 
 

Reisetid med sitteplass 89 0,91 58 % 51,4 

Reisetid med ståplass 158 0,09 6 % 9,0 

Ventetid mellom avgangene 112 0,37 24 % 26,6 

Byttetid  148 0,20 13 % 18,8 

Sum 
 

1,57 100 % 105,9 

 

6.6 Samfunnsøkonomiske kostnader av dagens forsinkelser 

Vi har foretatt en analyse av de samfunnsøkonomiske kostnadene av forsinkelsene, i form av økte 
tidskostnader for trafikantene (Tabell 6.5). Resultatene viser at forsinkelsene koster trafikantene 
13 kr per reise i snitt, noe som gir en samfunnsøkonomisk kostnad på drøyt 3 mrd kr per år. Det 
er de regionale kollektivtrafikantene som har den største belastningen knyttet til forsinkelse – 
med i underkant av 30 kr per reise i snitt. Resultatene betyr at en halvering av alle forsinkelsene 
kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,6 mrd kr per år.  
 
Tabell 6.5: Samfunnsøkonomiske kostnader ved forsinkelser i Oslo og Akershus. Beregninger basert på trafikantenes 
tidskostnader ved forsinkelser og andel som faktisk er forsinket. 
  Bybuss Trikk T-bane Regionbuss Tog Sum 

Passasjerer (mill) 74,2 43 74 31,6 30 252,8 
Forsinkelseskostnader (kr/min) 7,3 5,4 5,8 8,0 7,9 6,7 
Andel forsinket 20 % 18 % 10 % 29 % 30 % 19 % 
Minutter forsinket 9,1 7,1 8,4 10,8 11,9 9,1 
Kostnader per passasjer (kr/reise) 13,3 6,9 4,9 25,0 28,2 13,0 
Kostnader per år (mill kr/år) 987 296 363 791 845 3 282 

 

Selv om det er en rekke tiltak som kan settes inn for å minimere antall forsinkelser, vil det alltid 
være noen forsinkelser i kollektivsystemet – ikke minst på grunn av værforhold og uforutsette 
hendelser som påvirker trafikkbildet. Denne irritasjonen kan reduseres ved å gi trafikantene en 
reisegaranti som kompenserer for noe av ulempen, men det er viktig at kompensasjonen står i 
forhold til ulempen som trafikantene påføres. Våre analyser viser at trafikanter som blir forsinket 
20 minutter vil ha en ulempe tilsvarende 100-160 kr.  
 
Vi har foretatt en enkel beregning av etterspørselsgevinsten ved å halvere eller eliminere antall 
forsinkelser i Oslo-området (Figur 6.3). Beregningene er basert forsinkelsene andel av 
trafikantenes samlede generaliserte reisekostnader.  
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Analysene viser at antallet passasjerer i Oslo og Akershus kan øke med hhv. 15 og 20 prosent 
hvis alle forsinkelser elimineres. Dette er trolig et urealistisk scenario, men det illustrerer likevel at 
trafikantenes tidskostnader lett kan bli realøkonomiske gevinster for kollektivtransporten hvis 
forsinkelsene reduseres. En halvering av forsinkelsene vil kunne bety en passasjervekst på hhv. 7 
og 9 prosent i Oslo og Akershus. 
 

 
 
Figur 6.3: Forventet etterspørselseffekt av å redusere forsinkelsene i kollektivsystemet. Direkte etterspørselseffekt av å halvere 
eller eliminere antall forsinkelser. Beregninger basert på verdsettinger i SP Oslo/Akershus 2010. 

 
Resultatene over viser de direkte effektene av reduserte forsinkelser. Effekten vil øke ytterligere 
hvis vi tar med de indirekte effektene av bedre punktlighet, i form av kortere reisetid, økt 
omløpshastighet/frekvens og bedre koordinering i knutepunktene.  
 
Resultatene viser at forsinkelser utgjør et stort problem for trafikantene i Oslo-området. De 
daglige hyppige forsinkelsene utgjør en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad, som på sikt vil 
bety at færre vil reise kollektivt hvis det ikke tas grep for å endre situasjonen. Det er derfor svært 
viktig at tiltak som kan bidra til å redusere forsinkelsene blir prioritert i tiden framover.  

6.7 Eksempel på bruk av skinnefaktoren 

Vi kan bruke skinnefaktoren som et mål på hvor mye trafikantene er villig til å betale ekstra for å 
reise med skinnegående transport framfor buss. Så lenge trafikantene ikke betaler forskjellig pris 
for ulike driftsarter i Oslo er spørsmålet i realiteten hvilket tilbud som gir best mulig tilbud for 
trafikantene per krone. Vi har forsøkt å illustrere dette med to beregninger av hvor mye dyrere 
trikk eller T-bane kan være for at trafikantene opplever at de får et best mulig tilbud for pengene.  
 
Kostnadene per reise vil i stor grad avhenge av hastighet og kapasitet på linjene, i tillegg til 
kostnadene ved å drifte systemet. Vi har sett på to enkle eksempler basert på gjennomsnittlig 
kostnad for de ulike driftsartene i Oslo. Det er viktig å huske på at resultatene har sammenheng 
med at skinnegående transport kjører på de mest trafikktunge strekningene. En reell 
sammenligning må ta utgangspunkt i kostnadene på samme strekning. Tallene illustrerer uansett 
en viktig metode for å kunne sammenligne de ulike driftsartene.  
 
Vi har hentet tall for kostnad per personkm fra Ruters årsrapport 2009. Tallene viser at trikken 
har en betydelig høyere kostnad per personkm enn T-bane og buss. De to sistnevnte driftsartene 
ligger på samme kostnadsnivå per personkm fordi T-bane har høyere belegg. Kapitalkostnader 
for infrastruktur og vognpark er i hovedsak ikke medregnet i dette tallet.   
 
I ett eksempel har vi sett på én gjennomsnittlig reiselengde for alle transportmidler. Dette 
eksempelet vil være mest relevant i en avveining mellom buss og bane langs en konkret 
reisestrekning. Trikk eller buss til Tonsenhagen er et aktuelt eksempel på en slik avveining.  
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I det andre eksempelet har vi tatt hensyn til at reiselengdene for de ulike driftsartene er forskjellig, 
noe som er mer relevant for å si noe om kostnadsbildet ut fra dagens rollefordeling mellom 
transportmidlene.  
 
Når vi ser på en konkret reisestrekning på 6 km viser resultatene at kostnaden per reise blir 
omtrent 30 kroner for trikk, 14 kroner for T-bane og 15 kroner for bybuss. Trafikantene har en 
betalingsvilje per reise for skinnegående transport fremfor buss på 8-9 kroner. Når vi tar hensyn 
til skinnefaktoren, ved å trekke fra betalingsviljen fra de skinnegående transportmidlene, er 
kostnaden per reise fremdeles høyere for trikk enn for buss. Men kostnaden per reise med T-
bane vil bli betydelig rimeligere enn kostnaden per reise med buss.  
 
Tabell 6.6: Enkelt eksempel på bruk av preferansekonstanten på en bestemt reisestrekning med gjennomsnittlig reiselengde 
på 6 km. Reiselengden er beregnet ved å dividere personkm på antall reiser (medregnet en antatt bytteandel på 30 %). Snitt 
av trikk, T-bane og buss. Tall fra Ruters årsrapport 2009.  
  Kostnad/personkm Kostnad per reise  Skinnefaktor Kostnad inkl skinnefaktor 

Trikk 4,8 kr 29,6 kr 8,7 kr 21,1 kr 

T-bane 2,5 kr 15,8 kr 9,4 kr 6,4 kr 

Bybuss 2,5 kr 15,3 kr - 15,3 kr 

 
Regnestykket blir et annet hvis en bruker de driftsartspesifikke reiselengdene. Med dagens 
reiselengder er har bybuss de høyeste gjennomsnittlige kostnader når skinnefaktoren trekkes fra, 
mens trikk og T-bane er omtrent på samme nivå. Men som tidligere nevnt er det førstnevnte 
regnestykke som er mest relevant i en avveining mellom buss og bane langs en konkret strekning. 
 
 Tabell 6.7: Enkelt eksempel på bruk av preferansekonstanten på en bestemt reisestrekning med driftsspesifikke 
reiselengder. Tall fra Ruters årsrapport 2009.  
 Reiselengde gj sn Kostnad/personkm Kostnad per reise (1) Skinnefaktor Kostnad inkl skinnefaktor 

Trikk 4,2 4,8 20,2 8,7 11,5 

T-bane 7,8 2,5 19,5 9,4 10,1 

Bybuss 6,2 2,5 15,5 - 15,5 

 

Det er viktig å presisere eksemplene kun er ment som en illustrasjon på bruk av tallene. Et 
fullstendig regnestykke må selvsagt ta hensyn til hele kostnadsbildet, for eksempel kostnadene 
knyttet til infrastruktur, vognpark og utslipp.  
 
Effekten for T-bane vil blant annet avhenge av belegget på vognene, og være mindre gunstig på 
strekninger med lavt trafikkgrunnlag. 
 
En plasskilometer med trikk koster omtrent det dobbelte av en plasskilometer for buss, gitt 
dagens trikkenett. Men i Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2010-2030 (K2010, s. 75) er det 
presisert at dersom trikkenettet utvides til å betjene mer trafikktunge markeder enn i dag, som 
forutsatt i et 2030-perspektiv, vil den relative differansen i kostnader mellom de to driftsartene 
reduseres til ca 80 prosent. Med effektiviseringstiltak for trikk tilsvarende effektiviseringen som 
har skjedd på bussiden (konkurranseeksponering, miljøvennlig teknologi), vil kostnadsdifferansen 
kunne reduseres til 25-20 prosent.  
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7. Fra 2002 til 2010  

7.1 Tidsverdsettingene er høyere 

En sammenligning med den forrige SP-undersøkelsen i Osloregionen, som ble gjennomført i 
2002, viser at trafikantenes verdsetting er høyere i 2010 enn i 2002.  
 
Tabell 7.1: Verdsettinger Oslo og Akershus, 2010, 2002 (justert til 2010-pris (*16,9 %)). Kroner/time. Kilder: SP 
Oslo/Akershus 2010 og Nossum 2003. 

  Oslo Akershus 

  2010 2002 Endring 2002-2010 2010 2002 Endring 2002-2010 

Tid til holdeplass 73 39 87 % 88 48 83 % 

Reisetid med sitteplass 59 33 79 % 89 49 82 % 

Reisetid med ståplass 99 48 106 % 158 93 70 % 

Ventetid mellom avgangene 115 62 85 % 112 58 93 % 

Byttetid 141 74 91 % 148 88 68 % 

Byttemotstand (per reise) 12 2,8 329 % 17 5,4 215 % 

  

At trafikantenes verdsettinger generelt ser ut til å være høyere i dag enn for åtte år siden kan dels 
ha sammenheng med at trafikantenes krav til standard og komfort på kollektivtilbudet påvirkes 
av den generelle velstandsøkningen i det norske samfunnet. Når folk får bedre råd øker også 
kravet til tidsbruken, dvs. tidskostnaden. At tidsverdsettingen har økt siden 2002 kan også ha 
sammenheng med at passasjersammensetningen har endret seg som følge av at flere reiser 
kollektivt. Spesielt i Oslo har antall kollektivreiser per innbygger økt, noe som sannsynligvis både 
betyr at man har fått nye kundegrupper og at kundene reiser kollektivt til andre formål enn 
tidligere.  

7.2 Den relative vektleggingen i forhold til reisetid  

Både blant de som bor i Oslo og Akershus er vektleggingen av de ulike reisetidselementene, 
relativt til reisetid med sitteplass, omtrent de samme i 2002 og 2010.  
 

 
Figur 7.1: Verdsetting av reisetidselementer vektet mot verdsetting av reisetid. SP Oslo/Akershus 2002 og 2010.  
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Resultatene i 2002 og 2010 er ikke direkte sammenlignbare fordi undersøkelsesdesignet er noe 
endret. I 2002 gjennomførte dessuten ca halvparten av utvalget undersøkelsen på et papirskjema, 
mens alle svar i 2010 er gitt på internett. Vi har ikke hatt mulighet til å gjøre en nærmere 
komparativ analyse av de to studiene innenfor kostnadsrammen til dette prosjektet. 
Sammenligningen er derfor først og fremst ment som en indikasjon på i hvilken grad 
preferansene har endret seg fra 2002.  



PROSAM-RAPPORT 187                                                                                                         63 
 

8. Trafikantenes oppfatning av ulike sider ved 
kollektivtilbudet i Oslo og Akershus 

 
Vi har stilt en del spørsmål om trafikantenes tilfredshet med og oppfatning av tilbudet. Formålet 
med disse spørsmålene er firedelt. I tillegg til at det i seg selv er interessant å finne ut hva 
trafikantene mener om tilbudet, ønsket vi også å 

 kartlegge om de som svarer på denne undersøkelsen avviker fra befolkningen i synet på 
kollektivtilbudet, 

  teste om det er konsistensen mellom trafikantenes verdsettinger som vi finner i spillene 
og deres vektlegging av de ulike sidene ved kollektivtilbudet og 

 kartlegge trafikantenes holdning til at en større del av kollektivtransportsystemet går 
under bakken, som er en mulig strategi for å takle forventet trafikkvekst.  

8.1 Tilfredshet med kollektivtilbudet 

Figur 8.1 viser prosentandelen som er meget og ganske tilfreds med ulike sider av 
kollektivtilbudet blant personer som reiser kollektivt minst en gang i måneden.  
 

 De som bor i Oslo er jevnt over noe mer fornøyd med kollektivtilbudet enn beboere i 
Akershus. 68 prosent av de som bor i Oslo er fornøyd med kollektivtilbudet alt i alt – 17 
prosent er meget fornøyde og 51 prosent er ganske fornøyde. Blant de som bor i Akershus er 
48 prosent fornøyd med kollektivtilbudet alt i alt - 6 prosent er meget fornøyde og 42 prosent 
er ganske fornøyde.  

 I både Oslo og Akershus er man mest fornøyd med gangavstand til holdeplass eller stasjon: I 
overkant av 40 prosent er meget fornøyde og i underkant av 40 prosent er ganske fornøyde 
med dette forholdet.  

 I Oslo følger deretter antall avganger, reisetid fra dør til dør og punktlighet. Mellom 60 og 70 
prosent er meget eller ganske fornøyde med disse forholdene. I Akershus er man mindre 
fornøyd med dette enn i Oslo: Litt over halvparten av respondentene i Akershus er fornøyd 
med antall avganger og reisetid, mens under halvparten er fornøyd med punktligheten.  

 I Akershus er 70 prosent meget eller ganske fornøyd med mulighet for sitteplass. Til 
sammenligning er under 60 prosent fornøyd med dette i Oslo.  

 I begge fylker er man minst fornøyd med prisen på kollektivreiser: I Oslo er 6 prosent meget 
fornøyd og 20 prosent ganske fornøyd med prisen. I Akershus er 4 prosent meget fornøyd og 
11 prosent ganske fornøyd.  
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Figur 8.1: Prosentandel som er meget og ganske fornøyd med ulike forhold ved kollektivtransporten, fordelt på Oslo og 
Akershus. Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i måneden.  
N Oslo = 1134, N Akershus = 580. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 

8.2 Tilfredshet sammenlignet med MIS-undersøkelsen 

Vi har sammenlignet resultatene med data fra Ruters Markeds- og informasjonssystem (MIS). 
Som en del av MIS-systemet gjennomføres det jevnlig undersøkelsen i befolkningen for å 
kartlegge reisevaner og tilfredshet med tilbudet. Utvalget intervjues per telefon, og er trukket slik 
at det er mest mulig representativt for Oslo og Akershus’ befolkning. Resultatene viser at 
forskjellen mellom vår undersøkelse og svarene i MIS er liten (jf Figur 8.2). 
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De som har svart på vår undersøkelse er generelt sett noe mindre tilfredse med de ulike sidene 
ved kollektivtilbudet enn de som har svart på MIS-undersøkelsen, med unntak av informasjon 
om forsinkelse på holdeplass/stasjon. Men alt i alt er gjennomsnittsscoren såpass lik at vårt utvalg 
kan sies å avvike minimalt fra befolkningens syn på kollektivtransporten. 

8.3 Betydningen av ulike sider ved kollektivtilbudet 

Hvor stor betydning de ulike sidene ved kollektivtilbudet har for trafikantenes bruk av 
kollektivtransporten, er av minst like stor betydning som hvor fornøyd de er. Både blant Oslo- og 
de som bor i Akershus er det flest som mener at punktlighet har stor betydning for deres bruk av 
kollektivtransport: Rundt 60 prosent mener dette har stor betydning. I Oslo følger deretter antall 
avganger, som vurderes til å ha stor betydning av 58 prosent av trafikantene. Mens i Akershus er 
det nest flest som mener prisen på reisen har stor betydning, dette vurderes til å ha stor betydning 
for 55 prosent av trafikantene.  
 
Blant de som bor i Oslo er det færrest som mener mulighet for sitteplass har stor betydning for 
deres bruk av kollektivtransport. 30 prosent mener dette har stor betydning. Hovedgrunnen til 
dette er den kortere reisetiden i Oslo, slik at ståplass blir langt mindre belastende. Blant de som 
bor i Akershus er det færrest som mener gangavstand til/fra holdeplass har stor betydning (34 
prosent).  
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Figur 8.3: Prosentandel som mener forholdet er av stor betydning, fordelt på Oslo og Akershus. Skala fra 1 til 5 der  
1 = Ingen betydning og 5 = Stor betydning. Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i måneden.  
N Oslo = 1134, N Akershus = 580. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

 

8.4 Betydning kombinert med tilfredshet 

For Ruter er det viktig å fokusere på de faktorene som er viktigst for trafikantene og gjøre at de 
blir mer fornøyd med disse delene av tilbudet. Hvis de allerede er godt fornøyd med de viktigste 
faktorene har Ruter lykkes godt, mens de har et problem hvis trafikantene er misfornøyd med de 
faktorene som betyr mest. Vi har derfor sett på sammenhengen mellom graden av viktighet og 
graden av tilfredshet med ulike faktorer.  
 
Ruter utarbeider også tilsvarende diagrammer, basert på MIS. I Ruters analyser benyttes det 
imidlertid regresjonsanalyse for å klassifisere grad av viktighet, mens tilfredshet måles på samme 
måte som her. På grunn av ulike metoder for å klassifisere grad av viktighet, er ikke diagrammene 
fra disse to analysene sammenlignbare.  
 
Dersom en ser grad av tilfredshet i kombinasjon med viktighet, trer det fram interessante 
sammenhenger. Gjennom en såkalt ”kvadrant”-analyse plasserer man de ulike sidene ved 
kollektivtilbudet langs to akser: en for tilfredshet og en for viktighet. Man får dermed en figur 
med fire kvadrater:  
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1. Forhold å forbedre: Høy viktighet og lav tilfredshet (kvadratet nederst til høyre):  
Dette er de mest kritiske forholdene for et kollektivselskap. Kundene er lite tilfredse med 
de forhold som plasserer seg her, samtidig som forholdene har stor betydning for deres 
bruk av kollektivtransport. Forhold som plasserer seg her er det derfor viktig å arbeide 
med forbedre. 

2. Forhold å vedlikeholde: Høy viktighet og høy tilfredshet (kvadratet øverst til høyre):  
Dette kan sies å være kollektivselskapets ”suksessfaktorer”. Forhold som plasserer seg 
her, er av stor betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransport, samtidig som 
trafikantene er tilfredse med forholdene. Dette er forhold som må vedlikeholdes for å 
opprettholde kundetilfredsheten.  

3. Mindre viktige forhold: Lav viktighet og lav tilfredshet (kvadratet nederst til venstre):  
Trafikantene er lite tilfredse med de forholdene som plasserer seg her. Men forholdene 
har også lav betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransport. Forhold som plasserer 
seg her er det derfor mindre viktig å forbedre enn forhold som plasserer seg i kvadrat 
nummer 1 og 2.  

4. Minst viktig: Lav viktighet og høy tilfredshet (kvadratet øverst til venstre):  
Forhold som plasserer seg her, er blant forholdene trafikantene er tilfredse med. Men i 
motsetning til forhold som plasserer seg i kvadrat nummer 2, har ikke disse forholdene 
like stor betydning for trafikantenes bruk av kollektivtransport. Forhold som plasserer seg 
her er det derfor minst viktig for kollektivselskapene å fokusere på. 

 
Hvor går grensene for hva som er høy og lav tilfredshet og viktighet?  
Totalt er 61 prosent av trafikantene meget eller ganske tilfreds med kollektivtilbudet alt i alt. 
Grensen for hva som er lav vs høy tilfredshet er satt lik denne prosentandelen. Det vil si at 
dersom under 61 prosent av trafikantene er meget eller ganske fornøyd med et forhold, så havner 
dette forholdet i kategorien ”lav tilfredshet”. Grensen for hva som er lav vs høy viktighet er satt 
ved 50 prosent – hvis under 50 prosent av trafikantene vurderer et forhold som viktig, havner 
forholdet i kategorien ”lav viktighet”.   

Forskjeller mellom Oslo og Akershus 

Figur 8.4 viser resultatene fra en slik ”kvadrant”-analyse fordelt etter bostedsfylke.  

1. Forhold å forbedre 

 Punktlighet har høy viktighet, men lav tilfredshet, og plasserer seg dermed i rute 1 både 
blant de som bor i Oslo og Akershus. Punktlighet er det eneste elementet som både 
scorer høyt på betydning og vektlegging blant de som bor i Oslo.  

 De som bor i Akershus er i tillegg lite tilfredse med både pris og antall avganger, og 
mener dette har stor betydning for deres bruk av kollektivtransport.  

2. Forhold å vedlikeholde 

 De som bor i Oslo mener at antall avganger er viktig for deres bruk av kollektivtransport, 
men de er også fornøyd med dette forholdet. Forholdet plasserer seg i rute 2.  

3. Forhold som ikke er like viktig å forbedre 

 De som bor i Oslo er ikke fornøyde med verken pris, informasjon om forsinkelse på 
holdeplass, mulighet for å reise direkte eller mulighet for sitteplass. Men dette er forhold 
som ikke anses som like viktig som punktlighet. Det er derfor noe mindre viktig å rette 
fokus mot disse forholdene.  

 De som bor i Akershus er ikke fornøyde med informasjon om forsinkelse på holdeplass, 
mulighet for å reise direkte, og reisetid dør-til-dør. Men forholdene anses ikke som like 
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viktige, og det er derfor noe mindre viktig å rette fokus mot disse forholdene enn mot 
forhold plassert i rute 1.   

4. Ikke viktig 

 Trafikantene både i Oslo og Akershus er fornøyde med gangavstand til holdeplass. Dette 
er imidlertid et forhold av mindre betydning for de reisende.  

 Blant de som bor i Akershus er også mulighet for sitteplass et forhold av lav viktighet 
men høy tilfredshet, mens blant de som bor i Oslo plasserer reisetid dør-til-dør seg så vidt 
i rute nummer fire.  

 

 
Figur 8.4: Tilfredshet sett opp mot viktighet – Oslo vs Akershus. Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i 
måneden.  

Forskjeller mellom ulike driftsarter 

Figur 8.5 viser resultatene fra en tilsvarende ”kvadrant”-analyse fordelt etter driftsart (dvs. det 
transportmidlet respondenten reiste med på den reisen vedkommende har beskrevet i 
undersøkelsen). Som det fremgår av figuren trer det fram en del interessante forskjeller mellom 
de ulike driftsartene.  

1. Forhold å forbedre 

 Busspassasjerene synes både punklighet og antall avganger er av stor betydning for deres 
bruk av kollektivtransport, men de er ikke helt tilfredse med disse forholdene. Punklighet 
og antall avganger plasserer seg dermed i kvadrat nummer en over forhold det er viktig å 
forbedre.  

 Blant T-banepassasjerene er det ingen forhold som plasserer seg i kvadrat nummer en 
over forhold det er viktig å forbedre. T-banepassasjerene synes punklighet er like viktig 
som busspassasjerene, men de er mer tilfredse med punkligheten. Samtidig er T-
banepassasjerene like lite tilfredse med prisen som busspassasjerene, men de mener at 
prisen på kollektivreisen er mindre viktig.  
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 Blant togpassasjerene er det bare punklighet som plasserer seg i kvadrat nummer en. 
Togpassasjerene synes punklighet er svært viktig for deres bruk av kollektivtransport, og 
de er lite tilfredse med punkligheten. 31 prosent av togpassasjerene er tilfredse med 
punktlighet, mens. for eksempel 57 prosent av busspassasjerene er det samme. 
Togpassasjerer er den passasjergruppen som er minst tilfreds med punklighet, og de synes 
også dette er viktigere enn de andre passasjergruppene i denne analysen.   

 Også blant trikkepassasjerene er det bare punklighet som plasserer seg i kvadrat nummer 
en. Men som vi ser av figuren er trikkepassasjerene likevel mer tilfredse med punkligheten 
enn togpassasjerene.  

2. Forhold å vedlikeholde 

 66 prosent av busspassasjerene er tilfredse med antall avganger og 59 prosent mener 
forholdet er viktig for deres bruk av kollektivtransport. Det vil si at antall avganger på 
buss plasserer seg i kvadrat nummer 2 for forhold det er viktig å vedlikeholde.  

 I tillegg til antall avganger plasserer også punklighet seg så vidt i dette kvadratet blant T-
banepassasjerene. 62 prosent av T-banepassasjerene er tilfredse med punkligheten, og de 
er således den passasjergruppen som er mest tilfreds med punkligheten.  

 Blant togpassasjerene er det ingen forhold som plasserer seg i dette kvadratet.  

 81 prosent av trikkepassasjerene er fornøyd med antall avganger, og 62 prosent synes 
dette er viktig for deres bruk av kollektivtransport. Trikkepassasjerene er den 
passasjergruppen som er mest tilfredse med antall avganger. Konseptet ”rullende fortau” 
ser ut til å ha suksess blant passasjerene.  

3. Forhold som ikke er like viktig å forbedre 

 Blant busspassasjerene havner reisetid dør til dør, bytte (dvs. mulighet til å reise direkte) 
og informasjon om forsinkelser på holdeplass i kvadratet for lav tilfredshet men også lav 
viktighet. Dette kan synes paradoksalt, men må sess i lys av at dette er goder mange tar 
for gitt, og derfor ikke tenker over, før godene eventuelt tas vekk.   

 Blant T-banepassasjerene plasserer bytte, informasjon om forsinkelse, pris og sitteplass 
seg i dette kvadratet. Bare 25 prosent av T-banepassasjerene er tilfredse med mulighet for 
sitteplass, men samtidig er det bare 31 prosent som mener dette er viktig for deres bruk 
av kollektivtransport.  

 Blant togpassasjerene plasseres alle så nær som to av forholdene seg i kvadrat nummer 3 - 
mulighet for sitteplass, reisetid dør til dør, bytte, antall avganger, informasjon om 
forsinkelse på holdeplass og pris. i kvadrat nummer 3. Pris ligger nesten i rute 1, mens 
mulighet for sitteplass og reisetid dør til dør nesten plasserer seg i rute 4.  

 24 prosent av trikkepassasjerene er tilfreds med prisen på kollektivreisen, mens 55 
prosent er tilfredse med informasjon om forsinkelse på holdeplassen. Begge forhold 
plasserer seg likevel i kvadrat nummer 3 over forhold det ikke er like viktig å forbedre.  

4. Ikke viktig 

 Blant alle passasjergruppene plasseres gangavstand til holdeplass i kvadrat nummer 4, som 
er forhold trafikantene både er tilfredse med, og som de ser på som mindre viktig.  

 Blant busspassasjerene plasserer også mulighet for sitteplass i dette kvadratet.  

 Trikkepassasjerene er lite tilfredse med, men synes både gangavstand til holdeplass, 
mulighet for sitteplass, bytte og reisetid dør til dør er lite viktig. Trikkepassasjerene er 
generelt sett den passasjergruppen som er mest tilfreds med de ulike sidene ved 
kollektivtilbudet.  
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Figur 8.5: Tilfredshet sett opp mot viktighet – fordelt på de ulike driftsarter. Svar blant de som reiser kollektivt minst en gang i måneden 
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8.5 En større del av T-banesystemet i tunnel? 

For å møte den forventede befolkningsveksten i Osloregionen er det nødvendig å øke kapasiteten 
på kollektivtilbudet. For å kunne øke frekvensen og redusere antall forsinkelser vurderes det å 
bygge en større del av T-banesystemet under bakken. I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om 
dette vil ha noen betydning for deres bruk av kollektivtransportsystemet.  
 
62 prosent av de som bor i Oslo og 69 prosent av de som bor i Akershus mener at det ikke vil ha 
noen betydning for deres bruk av kollektivtransport hvis en større del av reisen går under bakken. 
Videre mener 9 prosent av de som bor i Oslo og 7 prosent av de som bor i Akershus at dette vil 
påvirke deres bruk av kollektivtransport i stor grad. At de som bor i Oslo føler seg berørt av at en 
større del av T-banesystemet legges under bakken er helt naturlig, da denne trafikantgruppen i 
større grad blir direkte berørt av dette.  
 

 
Figur 8.6: Svarfordeling på spørsmålet ”Vil det ha noen betydning for din bruk av kollektivtransport hvis en større del av 
din reise går under bakken? N Oslo = 1268, N Akershus = 913. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  
 

Det er færre som mener at de blir berørt av at en større del av T-banesystemet legges under 
bakken blant de som reiste med T-bane og tog på siste reise enn blant de som reiste med buss og 
trikk. Dette skyldes sannsynligvis at den første gruppen er mer vant til å reise under bakken i 
utgangspunktet.  

Betydningen av flere tunneler  

Blant de som mener det vil ha betydning for deres bruk av kollektivtransport dersom en større 
del av reisen går under bakken mener i overkant av 40 prosent at dette kommer til å bety at de vil 
reise mer enn i dag. I all hovedsak fordi reisen blir mer effektiv.  
18 prosent av de som bor i Oslo og 14 prosent av de som bor i Akershus mener de vil bytte til et 
annet kollektivt transportmiddel dersom en større del av kollektivsystemet legges under bakken. 
Rundt 5 prosent vil reise mindre enn i dag, og kun noen få vil slutte helt å reise kollektivt.  
Men det er ikke alltid like lett å svare på hypotetiske spørsmål. En stor andel vet ikke hvordan det 
vil påvirke deres bruk av kollektivtransport. Prosentandelen som ikke vet, er noe større i 
Akershus enn i Oslo, noe som er naturlig, da de i mindre grad ser seg berørt av problemstillingen.   
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Figur 8.7: Svarfordeling på spørsmålet: ”på hvilken måte vil dette påvirke din bruk av kollektivtransport?” Svar blant de 
som mener det vil ha en betydning for deres bruk av kollektivtransport hvis en større del av reisen går under bakken.  
N Oslo = 426, N Akershus = 232. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010.  

8.6 Sammenhengen mellom verdsettinger og vektlegging av ulike sider av 
tilbudet  

Det bør være en sammenheng mellom den enkeltes oppfatning av hvor stor betydning de ulike 
sidene av tilbudet har, og deres verdsetting av de samme elementene. Hvis en for eksempel 
mener at ståplass er av stor betydning, bør dette også gjenspeiles i verdsettingen vi finner i 
spillene. Hvis dette ikke er tilfelle kan det tyde på at spillene er for kompliserte eller feil balansert. 
 
For å teste konsistensen har vi sett på verdsettingen av ulike reisetidselementer blant de som har 
vektlagt disse høyt, mot verdsettingen blant de som har lav vektlegging. Resultatene viser at de 
som mener at en faktor er viktig, også verdsetter denne faktoren høyere enn respondenter som 
mener at faktoren ikke er viktig. Den største forskjell i verdsettinger mellom disse gruppene 
finner vi for frekvens, reisetid med sitteplass og for forsinkelse. De som mener dette er viktig, 
verdsetter disse faktorene 1,7 ganger høyere enn de som ikke mener dette er like viktig. Det tyder 
dermed på at respondentene har svart konsistent på undersøkelsen, og at valgsekvensene har 
fungert etter hensikten.  
 

 
Figur 8.8: Verdsetting av ulike faktorer blant de som mener faktoren har stor betydning sett i forhold til de som mener 
faktoren har mindre betydning.  
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Det er marginal forskjell i vektlegging av byttemotstand/byttetid mellom de som mener at dette 
er av stor betydning og de som mener det ikke har betydning. Dette kan ha en sammenheng med 
at ca to tredjedeler har blitt introdusert for en ny ulempe fordi de ikke bytter i dag. Verdsettingen 
av dette forholdet kan dermed ha mer sammenheng med hvorvidt man bytter i dag eller ikke, enn 
med hvordan man vektlegger dette forholdet generelt sett.  
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154 Effekter av høystandard holdeplasser SVRØ Des 2007 
155 Evaluering av T-baneringen. Før- og etterundersøkelser Nydalen, Storo og Sinsen SAM Des 2007 
156 Samferdselsdata Oslo og Akershus 2006 SAM Des 2007 
157 Bruk av ATP-modellen i kollektivplanleggingen SAM Des 2007 
158 Holdningsundersøkelse om bomringen i Oslo 1989-2007 SVRØ Des 2007 
159 Sykkeltelleplan PBE Jan 2008 
160 Sykkeltellinger i Oslo 2007 PBE Jan 2008 
161 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2007 SVRØ Mar 2008 
162 Bygrensetellingen 2006 Ruter Mar 2008 
163 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2007 SVRØ April 2008 
164 Reisevaner for ansatte i CIENS-bedriftene før og etter samlokalisering i 

Forskningsparken 
TØI Des 2008 

165 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus i 2007 og 2008 SAM Des 2008 
166 RTM23+  Regional modell for Oslo-området - Dokumentasjon av utviklingsarbeid og 

teknisk innføring i anvendelse 
SVRØ Nov 2008 

167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter PBE Jan 2009 
168 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. 

Holdningsundersøkelse 1989-2008 
SVRØ Jan 2009 

169 Skolereiser i RTM23+ og Fredrik SVRØ Feb 2009 
170 Visualisering av modellresultater - Forbedret kartpresentasjon av modelldata med 

Emme 3 og ArcGIS 
SAM Feb 2009 

171 Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mars 2009 
172 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mars 2009 
173 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mai 2009 
174 Bygrensetellingen 2008 Ruter Des 2009 
175 Forprosjekt om influensområder til kollektivtransportens innfartsparkeringer JBV Des 2009 

176 TRAFIKK I KOLLEKTIVFELT - Kapasitet og avvikling. Elbilens rolle. VD Des 2009 
177 Verifisering av RTM 23+ Ruter Des 2009 
178 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 

1989-2009 
SVRØ Jan 2010 

179 Vurdering av Cube Voyager som alternativ til EMMA - med fokus på modellering av 
kollektivtransport 

JBV Jan 2010 

180 Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2009 SVRØ Feb 2010 
181 Sammenligning av RTM23+ og tellinger - Modellberegnete trafikktall vurdert mot 

observasjoner på tellesnitt i Akershus og Oslo 
Ruter Feb 2010 

182 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2008 AFK Mars 2010 

183 Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2009 SVRØ April 2010 
184 Metode for å evaluere effekter av fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken SVRØ April 2010 
185 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2009 SVRØ April 2010 
186 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2010 SVRØ Nov 2010 
187 Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper  

ved tilbudet i Oslo og Akershus 
Ruter Des 2010 

    
    
    
    

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSAM - RAPPORTER 
Over 180 fagrapporter om trafikk i Osloområdet kan lastes ned fritt på www.prosam.org. 
Rapportene dekker mange tema innen samferdsel som trafikktall, prognoser, 
framkommelighet, holdningsundersøkelser og transportmodeller. Det gis ut 10-15 nye 
rapporter hvert år. 

 
PROSAM NYHETSBREV  
sett deg på PROSAM mailingliste og bli oppdatert om nytt fra PROSAM (rapporter, kurs)  
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