
Trafikantenes preferanser for 
togreiser til og fra Oslo Lufthavn 

Frokostseminar 
31. oktober 2018
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Problemstilling og metode

Problemstilling: 

• Hva påvirker trafikantenes valg mellom Flytoget og NSB på 
reiser til og fra Oslo Lufthavn? 

Metode: 

• Markedsundersøkelse blant de som reiser til og fra Oslo 
Lufthavn med tog, i form av en verdsettingsundersøkelse

• Baserer seg på hypotetiske valg mellom to alternative reiser, 
hvor ulike egenskaper ved reisen er forskjellig



Datainnsamling

• Rekruttering om bord på togene til og 
fra Oslo lufthavn mellom Asker og 
OSL 

• Feltperiode: hver dag fra
5. - 29. april 2018, kl. 07.20–23.20

• Resultat: 1.570 svar
• 940 fra reisende med Flytoget (60%)

• 630 fra reisende med NSB (40%)



Hvem er de reisende med tog til/fra Oslo 
Lufthavn og hvilken type reise foretar de? 



Over 50 prosent forretningsreiser med Flytoget
Over 50 prosent fritidsreiser med NSB

26%

58%

12%

4%

54%

29%

11%
6%

Fritidsreise Reise i arbeid Reise til eller fra
arbeidssted

Annet:

Formål med reisen

Flytoget NSB

• Flytoget: 
• 58 % forretningsreiser
• 26 % fritidsreiser

• NSB: 
• 29 % forretningsreiser
• 54 % fritidsreiser

• Litt over 10 prosent av reisene er til/fra 
arbeid
• Flytoget: jobber i stor grad på OSL
• NSB: jobber i større grad på hotellene i 

nærheten

• Rundt 5 prosent er andre typer reiser 
• Bl.a. hente/bringe til flyplassen



Noe flere menn blant Flytog-passasjerene enn 
blant NSB-passasjerene
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63% 63%

47%
44% 42%

47%

37% 37%

53%

Kjønnsfordeling

Mann Kvinne

• 58 prosent menn på Flytoget, 
53 prosent menn på NSB

• Henger sammen med formål 
med reisen: 
• 63 prosent menn på forretnings-

og arbeidsreiser

• 47 prosent menn på fritidsreiser



Halvparten av NSB-reisene foretas i helgen, mot 35 
prosent av Flytog-reisene

• Passasjerer på Flytoget reiser i større 
grad på hverdager enn passasjerene på 
NSB (65% vs 51%)

• Fritidsreisene gjennomføres i større 
grad i helgen enn forretningsreisene 
(43% vs 27%)

• Flest passasjerer på fredag,
færrest på lørdag
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Tidspunkt for reisen

Mandag-torsdag Fredag-søndag



Om lag halvparten benytter Oslo S som stasjon 
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Skøyen

Nationaltheateret

Oslo S

Lillestrøm

Flytoget NSB

• I underkant av halvparten av 
togreisene starter eller slutter på 
Oslo S

• 12 prosent av reisene starter 
eller slutter på National-
theateret

• En større andel av NSB-reisene 
starter eller slutter på andre 
stasjoner: 
• blant annet Kongsberg, Larvik, 

Sandefjord



40 % benytter lokal kollektivtransport til togstasjonen

• Andelen som benytter lokal 
kollektivtransport er høyere blant NSB-
passasjerene enn Flytog-passasjerene 
(48% vs 34%)

• Og høyere blant de på fritidsreise enn 
blant de på forretningsreise (49% vs 33%)

• De forretningsreisende tar i noe større 
grad drosje (16% vs 5%)
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Totalt Flytoget NSB Forretningsreise Fritidsreise

Hvordan man kom seg til eller fra togstasjonen

Gikk/syklet Bil (kjørte selv/satt på) Lokal kollektivtransport (ink. tog) Taxi



85 prosent skulle reise videre med/kom med fly

85%
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10%

86%
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Fly videre fra Oslo lufthavn

Videre fra Gardermoen
med lokal

kollektivtransport

Til et av
hotellene/virksomhetene i
nærheten av Oslo lufthavn

Oslo lufthavn er endelig
destinasjon

Hvor man kom fra/skulle videre

Flytog NSB

• 85 prosent skulle reise videre 
med/kom med fly 
• Gjelder både NSB og Flytoget

• Noe fler med NSB som skal 
videre med/kom til OSL med 
lokal kollektivtransport 
(1 % vs. 7 %)

• Noe fler med Flytoget som skal 
til/kom fra OSL som endelig 
destinasjon (10 % vs 4 %)



De reisendes holdninger til togreiser til/fra 
Oslo Lufthavn 



9 av 10 mener fravær av forsinkelser er den 
viktigste faktoren når man skal reise med tog til OSL
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Gode rabattordninger

Hyggelige ansatte

Lav pris

Enkelt å plassere bagasje

God plass ombord

Enkelt å vite hvor toget går fra toget går

Renslige tog

Sitteplass

Kort reisetid

Enkelt å vite når toget går

Enkelt å betale for reisen

Ikke forsinkelser

Hvor viktig er...?

NSB Flytoget
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Hvor viktig er...?

NSB Flytoget

- Lav pris er særlig viktig 
blant de som reiser på 
arbeidsreise med NSB 
(91%) 

- er mer viktig blant 
forretningsreisende 
med NSB enn med 
Flytoget (67% vs 41%)



Flytog-passasjerene velger Flytoget fordi det går oftere, 
raskere og er mer pålitelig, NSB velges fordi det er billigere
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21%

33%

34%

37%

44%

Vet ikke at NSB har et tilbud til Oslo Lufthavn

 Flytoget er billigere enn NSB

Flytoget har bedre plass til bagasje

Flytoget har reisegaranti ved forsinkelse

Flytoget har gode rabattordninger som passer…

 Vet ikke når NSB-togene går

God plass/lite trengsel

Det er enkelt å vite hvilken plattform Flytoget…

 Det er enklere å betale for Flytoget

Flytoget gir totalt sett en behagelig…

 Flytoget går raskere enn NSB

Flytoget er mer pålitelig og mindre forsinket

Flytoget går oftere enn NSB

Årsak å reise med Flytog
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NSB er mer pålitelig og mindre forsinket

Vet ikke at Flytoget har et tilbud til Oslo Lufthavn

Vet ikke når flytoget går

NSB har bedre plass til bagasje

NSB gir totalt sett en mer behagelig reise enn
Flytoget

God plass/lite trengsel

Jeg vet når NSB-togene går

Jeg har periodebillett

Jeg kan reise dit jeg skal uten å måtte bytte tog

NSB er billigere enn flytoget

Årsak til å reise med NSB



De fleste er tilfreds med togreisen

58%

25%

32%

54%

2%
10%

3% 8%
5% 2%

Flytoget NSB

Fornøyd alt i alt

Svært fornøyd Ganske fornøyd
Hverken eller Ganske misfornøyd
Svært misfornøyd

• Til sammen 90 % av 
Flytogpassasjerene og 
80 % av NSB-passasjerene er tilfreds 
med reisen

• Nesten 60 % av Flytogpassasjeren er 
svært tilfreds med togreisen, 
mot 25 % av NSB-passasjerene



7 av 10 vil reise med det andre togselskapet dersom de 
ikke kunne har reist med det togselskapet de gjorde
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10%

5%
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NSB/Flytoget

Flybuss

Annen koll

Taxi

Kjøre selv

Bli kjørt

Annet

Alternativt transportmiddel

Reist med Flytoget Reist med NSB

• 75 % av NSB-passasjerene ville 
alternativt ha reist med Flytoget

• 71 % av Flytog-passasjerene ville 
alternativt ha reist med NSB

• 10-14 % ville ha reist med flybuss

• 9 % ville ha kjørt selv



Hvordan verdsettes ulike reiseelementer i 
ulike trafikantgrupper? 



Sannsynligheten for å velge Flytoget eller NSB

• Verdsettingsmodul for å 
kvantifisere trafikantenes 
preferanser for ulike egenskaper 
ved tilbudet: 
• hypotetiske valg mellom to 

alternative reiser, med 
utgangspunkt i en konkret reise

• Pris, reisetid, frekvens og mulighet 
for sitteplass varierte

20



Flytog-passasjerene har høyere verdsetting av tid 
enn NSB-passasjerene

• Dvs. at Flytogpassasjerene har høy 
betalingsvilje for redusert reisetid 

• De er villige til å betale 2,9 kr per 
minutt kortere reisetid med sitteplass 
(176 kr/time)

• NSB-passasjerer har relativt lav 
verdsetting av tid.  

• De er villige til å betale 0,9 kr per 
minutt kortere reisetid (52 kr/time)

Dette stemmer svært godt med 
direkte-preferansene 

2,9

0,9

NSBFlytoget

Reisetid med sitteplass (kr/minutt)



Forsinkelse er en svært stor ulempe

• Reisetid med ståplass er 
dobbelt så belastende som å 
sitte 

• Ventetiden er dobbelt så 
belastende som selve 
reisetiden

• Forsinkelsestiden er 10 ganger 
så belastende som ordinær 
reisetid

• Man har en preferanse for det  
togselskapet man reiste med, 
«alt annet likt»
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0,9

5,7

2,0

5,7

1,9

10,0

6,0

Flytoget NSB

26,0

20,0

Reisetid med sitteplass

Preferanse for "eget" togselskap

Effektiv forsinkelse

Reisetid med ståplass

Ventetid



De som reiser på forretningsreiser har høyere verdsetting 
av tid enn de som reiser på fritidsreiser (kroner per minutt)
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0
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22,0
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FlytogpreferanseReisetid med sitteplass Ventetid

Reisetid med ståplass Effektiv forsinkelse

• Lavere tidsverdsettinger enn 
det som benyttes i 
metodeverktøyene 

• Hvor tilbringertid har samme 
tidsverdsetting som selve 
flyreisen

• For forretningsreiser: 
Viktig å skille mellom 
atferdsrelevant tidskostnad og 
samfunnsøkonomiske 
kostnader knyttet til tidstap for 
bedriften



Både valg av togselskap og reiseformål har 
betydning for verdsetting av tid (kroner per minutt)
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Verdsetting av komfortelementer

• For å forsøke å avdekke hva en 
eventuell merkevareeffekt består av, 
fokuserte vi på ulike komfortelementer i 
spill nummer 2 

• Her fikk trafikantene valget mellom to 
reiser med ulik pris, og fravær eller 
nærvær av følgende komfortelementer: 
• Toget går alltid fra samme plattform vs 

Hvilken plattform toget går fra varierer

• Man kan reise billettløst vs. Man må kjøpe 
billett på forhånd eller om bord. God plass 
til bagasje vs Lite plass til bagasje

• Reisegaranti vs Ingen reisegaranti



Flytog-passasjerer har en sterkere preferanse for 
komfortelementene enn NSB-passasjerer

• Høyest preferanse for å kunne 
reise billettløst

• Deretter følger at det er god plass 
til bagasje. Dette er også viktig for 
NSB-passasjerene

• Og at toget alltid går fra samme 
plattform

• Men stor fare for «pakkeeffekt» 
• Kan ikke tolkes som direkte 

betalingsvillighet
• Må tolkes som en rangering av den 

innbyrdes viktigheten til de ulike 
egenskapene

51
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70

24
18

51

28

God plass 
til bagasje

ReisegarantiMan kan reise 
billettløst

Toget går alltid fra 
samme plattform

-35

Flytoget NSB



Verdsetting av komfortelementer
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Enkelt å vite når toget går er viktig
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Reisegaranti er viktig (kr/reise)

Enkelt å betale er viktig (kr/reise)

God plass ombord (kr/reise)

Flytoget NSB

• De som mener «komfortfaktorene» 
er viktige har i større grad valgt 
Flytoget enn NSB i valgsituasjonen 

• Konvertert til verdsetting er de som 
mener dette er viktig, og som velger 
Flytoget i spillene, villige til å betale: 

- 16 kr/reise for at det skal være enkelt å 
vite når toget går

- 12 kr/reise for reisegarantien
- 10 kr/reise for at det skal være enkelt å 

betale 
- 9 kr/reise for at det skal være god plass 

om bord

• De som valgte NSB i spillene er ikke 
villige til å betale for å få disse 
faktorene



Konklusjon 

• Ulike trafikantgrupper har forskjellig vektlegging av  hvilke faktorer 
som er viktige ved togtilbudet til og fra Oslo Lufthavn

• Flytoget og NSB deler markedet:
• Utnytter ulike segmenters preferanser

• Komfortelementer forklarer relativt stor del av forskjellene i markedsandel

• Viktig å ta hensyn til dette ved en evt. sammenslåing av tilbudet 

• Basert på resultatene fra undersøkelsen er det viktig å ivareta mange 
av Flytogets egenskaper ved et framtidig tilbringertilbud med tog


