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Fakta om PROSAM 
 
1.  Deltagere i PROSAM 
 
PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: 
 
Staten:    Statens vegvesen Region øst 
    Statens vegvesen Vegdirektoratet 
    Jernbaneverket Region øst 
 
Akershus fylkeskommune:  Sentraladministrasjonen 
     
Oslo kommune:   Plan- og bygningsetaten 
    Samferdselsetaten 
 
Kollektivtrafikkselskaper:  Ruter AS 
    NSB AS Persontog 

 
2.  Formål med PROSAM 
 
PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata- og  
prognoser i Oslo-området. 
 
PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig 
prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og  
trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei- og kollektivsektoren samt alternativ arealbruk. 

 
3. Organisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styringsgruppa: 
 
• Behandler årlig arbeidsplan og budsjett for PROSAMs arbeid. 
• Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver  
 som PROSAM skal løse, med tilhørende fremdriftsplaner. 
 
 
Samarbeidsgruppa: 
 
• Utarbeider årlig arbeidsplan med tilhørende budsjett for PROSAMs virksomhet. 
• Bidrar til koordinering av undersøkelser og analyser som blir utført av de enkelte etater. 
• Arbeider kontinuerlig med å utvikle grunnlagsdata for transportberegninger og transportprognoser. 
• Behandler innspill fra faggruppene og gir anbefalinger til styringsgruppen. 
 
 
De ulike faggruppene: 
 
• Utarbeider detaljerte prosjektplaner, starter opp prosjektene og har en kontinuerlig oppfølging av disse. 
• Publiserer rapporter, artikler og eventuelt andre relevante publikasjoner. 
• Skal være idéskapende for prosjekter i PROSAM-regi.

 

Styringsgruppe 

Samarbeidsgruppe 

Bil- og sykkelgruppe Kollektivgruppe Modell- og RVU gruppe 
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Forord 
 
Med bakgrunn i utfordringer knyttet til videre utvikling av innfartsparkeringsmuligheter for 
kollektivreisende, initierte PROSAMS kollektivgruppe prosjektet ”Influensområder til 
kollektivtransportens innfartsparkeringer”.  
 
Urbanet Analyse har gjennomført forprosjektet. Jernbaneverket har vært oppdragsgiver, 
med finansielt bidrag fra PROSAM, Jernbaneverket v/Arild Vold og Statens vegvesen ved 
Etatsprogrammet Miljøvennlig bytransport v/Guro Berge. 
 
Hos Urbanet har Katrine N Kjørstad vært prosjektleder. Bård Nordheim, Ingunn O Ellis 
og Lisa Steine Nesse har også arbeidet med prosjektet. Jernbaneverket, Statens Vegvesen 
og Urbanet Analyse har gjennomført møter og kommunikasjon per e-post og telefon for 
oppfølging og diskusjon underveis i prosjektet. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Det er om lag 6000 innfartsparkeringsplasser for privatbil ved jernbanestasjoner i Oslo og 
Akershus, og i tillegg ca 1000 i tilknytning til buss, T-bane og ferje. Det arbeides med å 
utvikle strategier for å øke kapasiteten på innfartsparkeringsplassene. I forbindelse med 
dette arbeidet ønsker PROSAMs kollektivgruppe å øke kunnskapen om det geografiske 
nedslagsfeltet (influensområdet) til slike plasser.  
 
Tradisjonelt sett har influensområder for stasjoner blitt belyst relativt statisk, ut fra 
erfaringstall for hvor langt trafikantene kan tenkes å reise til stasjonen, enten i km eller 
reisetid. Dette er en enkel og håndterlig tilnærming, hvor planleggere kan benytte avstands- 
eller kjøretidsmålinger for å belyse influensområdene.  
 
Samtidig er det mange grunner til at disse influensområdene ikke er statiske, og en stasjon 
kan ha et større influensområde enn andre. Det vil avhenge av egenskapene ved stasjonene, 
og ikke minst mulighetene for å kjøre bil helt frem. Derfor vil influensområdet variere 
mellom de ulike stasjonene på en strekning, og det tilhørende behovet for innfarts-
parkeringsplasser. 
 
Det ble derfor i gangsatt et forprosjekt - ”Forprosjekt om influensområder til 
kollektivtransportstedenes innfartsparkeringer for bil og sykkel” - hvor formålet er å utvikle 
en funksjon for influensområdenes utbredelse med hensyn til faktorer av betydning og et 
utkast til arbeidsverktøy som kan anvendes ved planlegging av innfartsparkeringsplasser i 
storbyområdene.  
 
Utkast til modell skal beskrive hvordan influensområdet til en stasjon avhenger av 
egenskapene ved  

• kollektivtilbudet på stasjonen 
• innfartsparkeringen og servicetilbud ved stasjonen 
• alternativet å kjøre bil helt frem til bestemmelsesstedet 
• alternative innfartsparkeringsplasser eller konkurrerende kollektivtilbud 

 
Det betyr at modellen kan beregne  

1. hvor mye disse egenskapene bør endres for at et bestemt boligområde kommer 
innenfor influensområdet for en innfartsparkering?  

2. hvilke egenskaper som bør ligge til rette på et stasjonsområde for at det kan utvikles 
som et alternativ til en eksisterende og overbelastet innfartsparkering? 

3. I hvilken grad andre (konkurrerende) stasjonsområder dekker opp influensområdet 
til en ny innfartsparkering? 

 
Våren 2008 gjennomførte Urbanet Analyse en markedsundersøkelse blant et tilfeldig utvalg 
i befolkningen om potensialet for innfartsparkering i Osloregionen – heretter referert til 
som ”innfartsparkeringsundersøkelsen 2008” (Ellis, Kjørstad og Ruud 2008). 
Undersøkelsen brukes som et grunnlag for å identifisere faktorer av betydning ved valg av 
innfartsparkering som transportalternativ. I denne rapportens kapittel 2 oppsummerer vi 
kort funnene fra ”innfartsparkeringsundersøkelsen 2008” hva angår trafikantenes bruk av 
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innfartsparkeringsplasser, og hvordan de vurderer ulike egenskaper ved innfartsparkerings-
plassene.  
 
Kapittel 3 omhandler hvordan trafikantene verdsetter faktorer av betydning for valg av 
transportmiddel. Kapitelet beskriver de rene pengekostnadskomponentene og 
komponenter for øvrig, for trafikantenes verdsettinger av ulike deler av en reise. Videre blir 
det forklart hvordan komponentene oppsummeres i trafikantenes generaliserte kostnader 
ved ulike transportalternativer. Deretter følger en gjennomgang av ulike verdsettingsstudier 
som er gjennomført. Fra innfartsparkeringsundersøkelsen (2008) har vi detaljert kunnskap 
og data om ulike trafikantgruppers verdsetting av egenskaper ved innfartsparkeringsplasser 
i Oslo og Akershus. Men også verdsettinger fra andre både norske og internasjonale 
verdsettingsstudier blir gjennomgått.  
 
Gjennomgangen av trafikantenes verdsetting av ulike reiseelementer danner grunnlaget for 
et sett med stiliserte regneeksempler på hvordan de generaliserte reisekostnadene endres 
når ulike faktorer knyttet til reisen endres. Dette gjennomgås i kapittel 4. Eksemplene tar 
utgangspunkt i en reise fra Asker til Oslo sentrum. I tilknytning til de ulike regne-
eksemplene illustres det hvordan influensområdet til en innfartsparkering endres ved 
endrede forutseninger. 
 
Med utgangspunkt i data for trafikantenes verdsetting av ulike deler av reiser og 
generaliserte kostnadene ved ulike transportalternativer, har prosjektet utviklet et konsept 
for hvordan innfartsparkering kan innarbeides som et eget alternativ i modeller for 
transportmiddelvalg. 
 
Konseptet forklares i kapittel 5. Det representerer konkurranseflater for kun bil versus 
kollektivtransport, der kollektivtransport kan være reiser med bruk av innfartsparkering. 
Konseptet representerer også konkurranseflater mellom kollektivtransportalternativer. 
 
Med arbeidsreiser fra Asker til Oslo som case, blir det vist hvordan skissemessige 
regnearkmodeller er brukt for å identifisere influensområdet til aktuelle 
innfartsparkeringsplasser og konkurranseflatene mellom disse. For caset er det også vist 
konkurranseflater mellom kun bil og innfartsparkering. Kapitlet avsluttes med en vurdering 
av hvordan modellverktøyet kan innarbeides og kalibreres for bruk i operative 
transportmodeller. 
 

1.2 Faktorer som påvirker influensområdet 
Det er en rekke faktorer som kan påvirke influensområdet for innfartsparkeringer. Lista 
kan både bli lengre og kortere avhengig av hvilke områder en ser på:  
 
1) Reisetiden til innfartsparkeringen 

Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at innfartsparkerere som har en relativt lang 
reiseveg til stasjonen har en høyere verdsetting av kjøretiden til stasjonen/holdeplassen 
enn de som parkerer på en stasjon/holdeplass nær bostedet sitt (Ellis, Kjørstad og 
Ruud 2008). Konkret kan det bety at innfartsparkeringer som ligger nær boligfelt har et 
annet potensial (=influensområde) enn innfartsparkeringer som mange passerer, men 
som ligger lengre unna boligområder. I vår modell kan vi ta høyde for dette ved å 
differensiere tidsverdsettingene etter avstand til stasjonen/holdeplassen.  
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At potensialet kan være høyere for "nær-innfartsparkeringer" er spesielt interessant i 
forhold til potensialet for innfartsparkering for sykkel. Andelen som syklet til 
innfartsparkeringen i innfartsparkeringsundersøkelsen var såpass liten at vi per i dag 
mangler data for syklistene verdsetting av ulike egenskaper ved denne typen parkering. 
Men mulige løsninger for dette kan senere innarbeides for å ta høyde for dette 
potensialet i modellen. 
 

2) Reisetiden i transportmidlet (bil/kollektivt) 
I mange studier verdsettes reisetiden høyere blant bilister enn blant kollektivtrafikanter 
(Norheim og Ruud 2007). Sannsynligvis er årsaken at bilistene utgjør et annet 
markedssegment enn kollektivtrafikantene: siden de verdsetter tiden høyere, velger de 
bilen fordi den tar kortest tid.  
 
Da det er de som i dag kjører bil som er potensielle nye innfartsparkerere, kan det være 
mest hensiktsmessig å legge bilistenes verdsetting av reisetiden til grunn dersom en 
ønsker en mer realistisk vurdering av konkurranseflaten mellom bil/innfartsparkering. I 
modellen vi vil benytte i dette prosjektet har vi mulighet til å legge inn ulike tidsverdier i 
kjøringene. Dermed kan vi se hvordan konkurranseflatene endres dersom man legger til 
grunn hhv bilistenes verdsetting av reisetid, og kollektivtrafikantenes verdsetting av 
reisetid. 
 

3) Frekvens fra innfartsparkeringen 
Resultatene fra innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at frekvens fra 
innfartsparkeringen var en av faktorene som ble vektlagt høyest blant de som 
innfartsparkerer i dag. Flere studier viser at frekvens er vektlagt omtrent like høyt som 
selve reisetiden i transportmidlet (Norheim og Stangeby 1993, Norheim m flere 1994, 
Kjørstad 1995, Nossum 2003, Balcombe (red) m.fl 2004). Vi vil kunne bruke disse 
resultatene for å vise hvordan frekvens påvirker generalisert kostnad (GK), og dermed 
konkurranseflaten mellom bil hele vegen og innfartsparkering.  
 

4) Parkeringskapasiteten ved innfartsparkeringen 
Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at etter frekvens er kapasiteten på 
innfartsparkeringen det viktigste for de som innfartsparkerer i dag. Sikkerhet for å få 
plass er av betydning, men vi har ikke i dag gode data på betydningen av dette. En må 
senere gjøre en vurdering av hvordan denne faktoren representeres i en modell for 
innfartsparkeringers influensområder. Foreløpig er denne faktoren en del av 
komponenten for omstigningskostnad som også favner andre faktorer som foreløpig 
ikke er eksplisitt representert.  

 
5) Kø/fremkommelighet 

Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at køproblemer langs innfartsårene er en av 
hovedårsakene til å innfartsparkere. Dette er spesielt viktig langs innfartsårene inn mot 
Oslo, der det til dels er store køproblemer i rushtiden. Fra en nylig gjennomført 
undersøkelse i Kristiansand har vi trafikantenes verdsetting av forsinkelser blant både 
kollektivtrafikanter og bilister (Norheim, Ruud og Hamre 2008). Vi har verdsettinger av 
den ekstra reisetiden knyttet til forsinkelser, og hvor hyppig forsinkelsen oppstår. Disse 
tidsverdiene vil vi kunne implementere i vår modell. Også her vil vi kunne kjøre 
modellen med ulike forutsetninger om forsinkelser, for å synliggjøre hvordan dette 
påvirker influensområdet til innfartsparkeringer.  
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6) Prisforholdet bil/kollektivt: 

Kostnadene ved å reise med bil eller kollektivtransport vil ha stor betydning for 
influensområdet for innfartsparkering. For eksempel vil variasjoner i takster mellom 
regioner, f eks for månedskortet i Oslo og Akershus, påvirke hvilken innfarts-
parkeringsplass som brukes. Det samme vil gjelde for parkeringskostnader på 
innfartsparkeringen mv. I vår modell har vi mulighet til å legge inn ulike forutsetninger 
om dette prisforholdet.  

 
7) Parkeringskapasitet ved arbeidsplassen 

Som flere tidligere studier har vist, er tilgangen til parkeringsplass en avgjørende faktor i 
valget av transportmiddel på arbeidsreisen. Resultatene fra innfartsparkerings-
undersøkelsen bekrefter dette. I valget mellom å kjøre bil hele vegen eller å 
innfartsparkere vektlegges tiden det tar å lete etter p-plass ved arbeidsplassen tre ganger 
så høyt som selve reisetiden i bilen (Ellis, Kjørstad og Ruud 2008). 

 
8) Ulempen ved å bytte transportmiddel 

Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viser at det er stor motstand mot å bytte 
transportmiddel i valget mellom å kjøre bil hele vegen og å bruke en innfartsparkering. 
Byttemotstanden tilsvarer 85 kr per reise (Ellis, Kjørstad og Ruud 2008). Denne 
verdsettingen vil det være svært viktig å implementere i en modell for influensområdet 
til innfartsparkeringer. Konkret kan vi kjøre analyser for å synliggjøre hvor godt 
kollektivtilbudet bør være fra innfartsparkeringen for å oppveie billistenes 
byttemotstand. 

  
9) Konkurranseflaten mellom kollektive transportmidler 

Det er ikke noe mål i seg selv å etablere innfartsparkeringer som i stor grad har det 
samme influensområdet som et annet buss- eller togtilbud fra dør til dør. I en modell 
for influensområder er det derfor nødvendig å ta høyde for konkurranseflatene mellom 
kollektive transportmidler i området: frekvens, gangavstand til holdeplass, reisetid, og 
en eventuell preferanse for skinnegående transport (skinnefaktor) mv.  

 
10) Trygghet, informasjon og servicefunksjoner ved innfartsparkeringen 

Betydningen av ulike egenskaper ved innfartsparkeringen, utenom frekvens og 
sikkerhet for å få parkeringsplass, har en viss betydning, kanskje spesielt i valget mellom 
innfartsparkeringer dersom en har flere muligheter. Resultatene fra innfarts-
parkeringsundersøkelsen viser imidlertid at dette er faktorer som vektlegges lavere enn 
både frekvens og kapasitet på innfartsparkeringen (Ellis, Kjørstad og Ruud 2008).  
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2. Innfartsparkering i Oslo og Akershus 
Det er om lag 6 000 innfartsparkeringsplasser for privatbil ved jernbanestasjoner i Oslo og 
Akershus, og i tillegg ca 1000 i tilknytning til buss, T-bane og ferje.  
 
Tilrettelegging av gode innfartsparkeringsplasser kan bidra til at flere reiser kollektivt, også 
blant de som ikke har et godt kollektivtilbud helt hjemmefra og de som har behov for bil 
før og etter reisen, for eksempel for å hente/bringe barn.  
 
Det eksisterer få undersøkelser om trafikantenes bruk av innfartsparkeringsplasser og 
hvordan de vurderer ulike egenskaper ved innfartsparkeringsplassene. I 2006 gjennomførte 
Urbanet Analyse en undersøkelse blant jernbanepassasjerer på Drammen stasjon, om blant 
annet hva som påvirker reisemiddelvalg til stasjonen, og betalingsvillighet for ulike 
kvaliteter ved innfartsparkeringen på stasjonen (Norheim 2006).  
 
Våren 2008 gjennomførte Urbanet Analyse en markedsundersøkelse blant et tilfeldig utvalg 
i befolkningen i Akershus og deler av Oslo om potensialet for innfartsparkering i 
Osloregionen (Ellis, Kjørstad og Ruud 2008). Fra denne undersøkelsen har vi detaljert 
kunnskap og data om ulike trafikantgruppers verdsetting av egenskaper ved 
innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag 
fra Ruter AS, og var en del av et prosjekt hvor formålet var å konkretisere en strategi for 
utvikling av innfartsparkering i Oslo-regionen (Rambøll 2008).  
 
I innfartsparkeringsundersøkelsen for Oslo og Akershus ble det blant annet stilt spørsmål 
om kjennetegn ved arbeidsreisen (reisetid, kollektivtilbud, p-plass ved arbeidsplassen), 
kjennskap til aktuelle innfartsparkeringsplasser og hvilke forbedringer som kan gjøre det 
mer aktuelt å innfartsparkere (servicefunksjoner, reisetid til p-plassen, kollektivtilbud, pris 
osv).  
 
For å kunne vurdere markedspotensialet for bruk av innfartsparkeringer, og hvilke faktorer 
som vektlegges av trafikantene (servicefunksjoner, reisetid til p-plassen, kollektivtilbud, pris 
osv), inneholdt innfartsparkeringsundersøkelsen i Oslo og Akershus en Stated Preference-
del (SP-del). 

2.1 Et fåtall av de arbeidsreisende innfartsparkerer 
54 prosent av de som deltok i innfartsparkeringsundersøkelsen benyttet bare bil på siste 
arbeidsreise, og 41 prosent benyttet bare kollektive transportmidler. 5 prosent kjørte til en 
innfartsparkeringsplass og reiste videre med kollektive transportmidler. Andelen av de 
arbeidsreisende om velger å innfartsparkere er dermed liten.  
 
De som innfartsparkerer bruker i gjennomsnitt 9 minutter til stasjonen, og de reiser i 37 
minutter med bussen/toget. De har altså en kort bilreise og en lang kollektivreise. Både 
Oslopakke 2 og Jernbaneverket Region Øst har som målsetting at innfartsparkering må 
fange opp passasjerer så tidlig som mulig i reisekjeden (Rambøll 2008). 
 
Rammebetingelsene for både bil og kollektivtransport har stor betydning for potensialet for 
innfartsparkering. Dagens innfartsparkerere har dårligere kollektivdekning hjemmefra enn 
de som reiser kollektivt hele vegen, mens de har dårligere parkeringsforhold ved 
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arbeidsstedet enn de som bruker bil hele vegen. De har også flere ærend underveis enn de 
som reiser kollektivt. Andelen ærend er omtrent den samme som for de som bruker bil hele 
vegen, men ærendene er i større grad knyttet til å følge/hente barn.  
 
Omtrent tredjedel av de som innfartsparkerer, oppgir køproblemer som viktigste årsak til at 
de innfartsparkerer underveis på reisen (figur 2.1).  Oppsummert oppgir over halvparten 
ulemper ved å bruke bil hele vegen som hovedårsak til at de innfartsparkerer: Det er 
vanskelig eller dyrt å bruke bil, eller vanskelig å parkere ved arbeidsplassen. 38 prosent 
oppgir kvaliteter ved kollektivtilbudet (bedre komfort, mer forutsigbart, raskere) som 
hovedårsak til at de valgte å innfartsparkere på siste arbeidsreise.   
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Figur 2.1: Hva er hovedårsaken til at du valgte å innfartsparkere på siste arbeidsreise? N=297.  
(Kilde: Ellis, Kjørstad og Ruud 2008) 
 

2.2 Kapasiteten på parkeringsplassen har stor betydning 
Så godt som alle de som benytter seg av innfartsparkering, mener det er viktig med ledig 
plass på parkeringsplassen, og over 90 prosent mener at det er viktig med hyppige avganger 
(figur 2.2). Andre forhold som nevnes er kort avstand til perrong /holdeplass, og at 
parkeringsplassen ligger den vegen man likevel må kjøre. At det er butikker i nærheten, og 
at det er vakthold og godt renhold betyr lite for de som allerede benytter innfartsparkering.  
 
Dette er i tråd med en tidligere undersøkelse om innfartsparkering i Drammen. Denne 
undersøkelsen viser at mange av trafikantene opplevde problemer med å få parkeringsplass 
ved togstasjonen (Norheim 2006). Dersom sannsynligheten for å måtte lete etter 
parkeringsplass reduseres fra 2 til 1 gang i måneden, er trafikantene villige til å betale ca 11 
kroner mer pr dag for å parkere.  
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Figur 2.2: Andel av de som innfartsparkerer som nevner ulike faktorer som viktige (verdi 7,8 og 9 på en skala fra 
1 til 9). N=274. (Kilde: Ellis, Kjørstad og Ruud 2008) 
 

2.3 Bilistene synes det tar for lang tid å innfartsparkere 
68 prosent av de som bare benyttet bil hele vegen på siste arbeidsreise kjenner til en eller 
flere innfartsparkeringsplasser de kan benytte på veg til arbeid. Men kun 6 prosent av 
bilistene benytter seg av dette tilbudet en gang i blant.  
 
Tidsbruken er en viktig barriere mot å innfartsparkere. 23 prosent av bilister som kjenner 
en innfartsparkering de kunne benyttet, oppgir tidsbruk som en hovedårsak til at de likevel 
kjører bil hele vegen (figur 2.3). Når vi summerer opp hovedårsakene til at man velger å 
kjøre bil hele vegen fremfor å innfartsparkere, er det fordelaktige egenskaper ved bilen 
(eller tilsvarende ulemper ved å innfartsparkere) som kommer definitivt på topp: Det er 
enklere, mer komfortabelt og det tar kortere tid å kjøre bil hele vegen. Det er mer tungvint 
og det tar for lang tid å innfartsparkere.  
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Figur 2.3: Hvorfor benytter du deg sjelden eller aldri av dette tilbudet (innfartsparkering)? ? Prosentandel som nevner 
årsaken som en av flere årsaker og som viktigste årsak. N=1627. (Kilde: Ellis, Kjørstad og Ruud 2008) 
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Om lag 20 prosent av bilistene som kjenner til en innfartsparkeringsplass som de kunne har 
brukt, men som sjelden eller aldri benytter seg av dette tilbudet, oppgir at de sannsynligvis 
vil benytte innfartsparkering oftere ved hyppige avganger. Slike hypotetiske spørsmål må 
imidlertid fortolkes med forsiktighet fordi det ikke er en garanti for at en velger å 
innfartsparkere i praksis, selv om en oppgir at ulike forbedringer vil øke sannsynligheten 
for å benytte et slikt tilbud. 
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3. Trafikantenes vektlegging av ulike deler av en reise 

3.1 Hva er generaliserte reisekostnader?  
Tidsbruk er viktig i valg av transportmåte. Men det er ikke dermed slik at trafikantene 
velger det transportmidlet som bruker kortest tid fra A til B målt i minutter. Trafikantene 
velger det tilbudet de mener er mest fordelaktig for dem totalt sett, hensyn tatt til pris, at 
ulike deler av en reise har ulik tidsverdsetting, at det er ulemper ved eventuelt å måtte bytte, 
at det er ulemper med køproblemer med mer. De velger med andre ord det tilbudet som 
for dem gir den mest fordelaktige totale reisekostnad, målt i generalisert reisekostnad (GK). 
Det vil si at de tar hensyn til at reisetiden og reiseelementene har ulik verdsetting og velger 
den reisemåtene som de føler er minst belastende/gir minst reiseoppofrelse. 
 
For å kunne foreta avveininger med hensyn til hva man skal satse på enten det gjelder 
utviklingen av kollektivtilbudet eller satsingen på nye tilbud, for eksempel innfartsparkering, 
må man derfor ha kunnskap om hvordan trafikantene vurderer dagens tilbud og de 
alternativer de har tilgjengelig. ”Total reisekostnad” er trafikantenes totale reiseoppofrelse 
på en strekning, målt som en sum av prisen, reisetid, frekvens, tilbringertid og andre 
elementer som påvirker komforten ved reisen. Denne summen blir ofte betegnet som 
trafikantenes generaliserte reisekostkostnad (GK). 
 

 
 
I valget av transportmåte vil ulike grupper trafikanter ha ulike alternativer tilgjengelig som 
de kan velge mellom. Enkelte trafikkantgrupper har sterke preferanser for å komme fort 
frem. Disse vil ha en høy verdsetting av tid. Det betyr at hvert minutt spart, vil ha stor 
betydning. Samtidig kan trafikanter som føler at reisen er en stor belastning av ulike 
årsaker, for eksempel fordi det er trangt om plassen eller de synes reisen er ubehagelig av 
andre årsaker som usikkerhet med mer, ha en høy verdsetting av reisetiden. At trafikanter 
har god økonomi vil også kunne gi en høy verdsetting av tid samtidig som disse er en 
gruppe trafikanter som har en lav verdsetting av prisen på reisen. Det vil si at for dem betyr 
prisen mindre enn reisetiden. 
 
Når man skal se på influensområder for innfartsparkering vil derfor ulike trafikantgruppers 
verdsetting av alternative reisemåter og av de ulike reiseelementene en reise med 
innfartsparkering består av ha stor betydning.  
 
For å få tak i hvordan trafikantene verdsetter de ulike reisekomponentene, benyttes Stated 
Preference (SP) med parvise valg som metode (kalles også samvalganalyse). Dette er en 
metode som indirekte beregner trafikantenes betalingsvillighet basert på deres valg mellom 
ulike typer av reiser eller ulike typer rutetilbud. Trafikantene presenteres for hypotetiske 
alternative reisemåter for en reise de nettopp har foretatt. For eksempel vil pris på reisen, 
reisetid i transportmidlet, gangavstand til holdeplass mv variere i de ulike alternativene.  
 
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, og grunnlag for å analysere konkurranseflatene mellom de 

Generalisert reisekostnad = Pris + verdsetting av reisetid + verdsetting av 
frekvens + verdsetting av tilbringertid + + + 
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ulike transportformer. For å kunne sammenligne trafikantenes preferanser er parametrene 
omregnet til verdsettinger målt i kroner. 
 

3.2 Verdsettinger knyttet til innfartsparkering 
For å kunne vurdere markedspotensialet for bruk av innfartsparkeringer, og hvilke faktorer 
som vektlegges av trafikantene (servicefunksjoner, reisetid til p-plassen, kollektivtilbud, pris 
osv), inneholdt innfartsparkeringsundersøkelsen i Oslo og Akershus en Stated Preference-
del (SP). I denne delen av undersøkelsen ble trafikantene presentert for ulike alternativer, 
avhengig av hvilket transportmiddel de benyttet på siste arbeidsreise: 

1. De som innfartsparkerte på siste arbeidsreise ble presentert for to alternative reiser 
med ulike egenskaper ved innfartsparkeringen. 

2. De som kjørte bil eller var bilpassasjer på siste arbeidsreise ble presentert for valg 
mellom å innfartsparkere og å kjøre bil hele vegen.  

 
Valget mellom de ulike alternativene danner grunnlaget for å beregne hvor mye for 
eksempel pris, reisetid, bytte osv betyr for sannsynligheten for å velge reisemåte når valget 
står mellom å kjøre bil hele vegen eller å innfartsparkere. Siden det bare er gjennomført en 
undersøkelse av verdsettinger av disse forholdene, er det heftet noe usikkerhet ved dem. 
Men siden de er de eneste som per i dag finnes for verdsetting av reiseelementer som er 
knyttet til innfartsparkering, vil vi benytte disse dataene. 

3.2.1 Stor byttemotstand blant dagens bilister 
I innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 fikk dagens bilister valget mellom å kjøre bil hele 
vegen eller å innfartsparkere og reise kollektivt videre. Analysene ga verdsettingene som 
vist i tabell 3.1. Analysene viser at det er stor motstand mot å bytte fra bil til kollektivt blant 
dagens bilister. Byttemotstanden tilsvarer 85 kr per reise. Dette tyder på at det skal mye til 
for å bytte transportmiddel på arbeidsreisen når man først har satt seg i bilen, fordi byttet i 
seg selv sees på som en stor ulempe. Dersom bilistene skulle reise kollektivt, viser denne 
analysen at kjøretiden til holdeplassen verdsettes tre ganger høyere enn tiden på selve 
transportmiddelet (kollektivt).  
 
Tabell 3.1: Bilistenes verdsetting av ulike reisetidselementer. (Kilde: Ellis, Kjørstad og Ruud 2008) 
Reisetidsfaktorer Bilistenes verdsetting 

(kr/min) 

Kjøretid til holdeplass/tilbringertid 3,0 

Reisetid på transportmiddelet 1,0  

Frekvens 1,0  

Byttemotstand (per reise) 85 kr pr reise 

Reisetid i bilen (bil hele vegen) 2,8  

Tiden det tar å lete etter p-plass ved arbeidsplassen 9,0  

 
Selve reisetiden i bilen verdsettes til 2,8 kr/min. Tiden det tar å lete etter p-plass ved 
arbeidsplassen verdsettes til hele 9 kr/min, eller ca 3 ganger høyere enn reisetiden med bil. 
Resultatene viser at en kombinasjon av dårlig parkeringstilgang og køproblemer (=lang 
reisetid i bil) vil ha stor betydning for å øke markedspotensialet for innfartsparkering. Men 
byttemotstanden er såpass stor at det vil være en betydelig utfordring å tilrettelegge for økt 
bruk av slike parkeringsplasser. 
 



 

Prosam-rapport 175 
 

side 11

Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at etter frekvens, er kapasiteten på 
innfartsparkeringsplassen det viktigste for de som innfartsparkerer i dag. Vi har i dag ikke 
gode verdsettingsdata på betydningen av kapasitet. Siden byttemotstanden blant dagens 
bilister er såpass høy, er det sannsynlig at usikkerheten for om man får plass eller ikke er 
bakt inn i byttemotstanden.  
 
Betydningen av ulike egenskaper ved innfartsparkeringen, utenom frekvens og sikkerhet for 
å få parkeringsplass, har også en viss betydning, kanskje spesielt i valget mellom ulike 
innfartsparkeringer dersom en har flere muligheter. I innfartsparkeringsundersøkelsen er 
imidlertid dette faktorer som vektlegges lavere enn både frekvens og kapasitet på 
innfartsparkeringen (jf. avsnitt 2.2). Slike forhold kan også tenkes at ligger inne i bilistenes 
byttemotstand, slik at man ved å f.eks øke vaktholdet eller renholdet reduserer bilistenes 
byttemotstand.  

3.2.2 Forskjell på kort og lang reiseveg til stasjonen/holdeplassen 
Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at innfartsparkererne som har en relativt lang 
reiseveg til stasjonen har en høyere verdsetting av kjøretiden til stasjonen/holdeplassen enn 
de som parkerer på en stasjon/holdeplass nær bostedet sitt (figur 3.1). De verdsetter også 
frekvens og reisetiden på transportmidlet høyere enn ”nær-parkererne”. En forklaring kan 
være at reisen blant nær-parkererne oppleves mindre oppsplittet fordi selve reisen til 
stasjonen/holdeplassen utgjør en liten del av reisen.  
 
Konkret kan det bety at innfartsparkeringer som ligger nær boligfelt har et annet potensial 
(=influensområde) enn innfartsparkeringer som mange passerer, men som ikke har 
boligfelt i nærområdet. I vår modell kan vi ta høyde for dette ved å differensiere 
tidsverdsettingene etter avstand til stasjonen/holdeplassen.  
 
At potensialet kan være høyere for "nær-innfartsparkeringer" er spesielt interessant i 
forhold til potensialet for innfartsparkering for sykkel. Andelen som syklet til 
innfartsparkeringen i markedsundersøkelsen var såpass liten at vi per i dag mangler data for 
syklistene verdsetting av ulike egenskaper ved denne typen parkering.  
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Figur 3.1: Verdsetting av frekvens, reisetid på transportmidlet og kjøretid til stasjonen/holdeplassen blant de som 
innfartsparkerte på siste arbeidsreise. Fordelt på de med maks 10 min reiseveg til stasjonen/holdeplassen (nær-
parkerere) og de med 11 min og lengre reiseveg (underveis-parkerere). Kr/min.  
(Kilde: Ellis, Kjørstad og Ruud 2008) 
 



Prosam-rapport 175 
 
side 12

Resultatene viser at dårlig parkeringstilgang ved arbeidsplassen har stor betydning for å øke 
markedspotensialet for innfartsparkering. Men byttemotstanden er såpass stor at det ikke er 
tilstrekkelig bare å begrense parkeringstilgjengeligheten ved arbeidsplassen. Slike 
restriksjoner må kombineres med hyppig frekvens og god fremkommelighet for 
kollektivtransport, i tillegg til god parkeringskapasitet ved innfartsparkeringen og tydelig 
informasjon om dette tilbudet. 

3.3 Kollektivtrafikantenes verdsettinger 
Det er gjennomført mange verdsettingsstudier av kollektivtrafikantene, og verdsettingene 
av de ulike reise-elementene varierer noe fra studie til studie. Dette viser at ulike områder 
og trafikantgrupper kan ha ulike verdsettinger, og at man ikke ukritisk skal benytte 
verdsettinger som er funnet i en enkeltstående undersøkelse når man skal beregne hvor 
mye en endring kan bety. I det følgende vil vi gå gjennom resultatene fra ulike verdsettings-
studier blant kollektivtrafikanter.  

3.3.1 Økt frekvens betyr mye for kollektivtrafikanter i byområder 
Flere undersøkelser, både i Norge og internasjonalt, bekrefter at frekvens betyr svært mye 
for bruk av kollektivtilbudet i byområder (Norheim og Ruud 2007). Skjult ventetid benyttes 
ofte som et indirekte mål på trafikantenes verdsetting av frekvens. Skjult ventetid er 
halvparten av tiden mellom to avganger, og er et uttrykk for at man ikke kan reise akkurat 
når man vil når man skal reise kollektivt.  
 
Flere undersøkelser viser at frekvens vektlegges høyere enn tiden på transportmiddelet. Et 
gjennomsnitt av norske verdsettingsstudier viser at trafikantene verdsetter den skjulte 
ventetiden 1,8 ganger så høyt som tiden på transportmiddelet, jf. tabell 3.2. Verdsetting av 
den skjulte ventetiden er høyere i Oslo-regionen enn i andre byer, noe som kan ha 
sammenheng med at tilbudet er bedre i denne regionen. Med lengre tid mellom avgangene 
har man mulighet til å benytte ventetiden til andre og mer nyttige ting, samtidig som 
forventning om kort ventetid gir høy verdsetting av den faktiske ventetiden (Norheim og 
Ruud 2007).  
 
Resultatene fra innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viser at høy frekvens fra innfarts-
parkeringen er en av faktorene som ble vektlagt høyest blant de som innfartsparkerer i dag, 
jf. figur 2.2. 

3.3.2 Kollektivtrafikantene vil helst slippe å bytte 
Trafikantene opplever bytte av transportmiddel som en ulempe, både byttet i seg selv, og 
den tiden byttet tar. En oppsummering av norske verdsettingsstudier viser at trafikantene i 
gjennomsnitt anser byttetiden å være 2,9 ganger så belastende som reisetiden på 
transportmiddelet (Norheim og Ruud 2007), jf. tabell 3.2. Naturlig nok er det mer 
belastende å bytte når man må vente på neste transportmiddel.  
 
Trafikantene i Oslo-området anser byttet som mindre belastende enn trafikanter i de 
mellomstore byene. Dette kan blant annet skyldes at trafikantene i Oslo-området har større 
erfaring med å bytte transportmiddel. Flere undersøkelser viser at belastningen ved å bytte 
er sett på som mindre blant trafikanter som har erfaring med å bytte enn blant de som ikke 
har denne erfaringen (Norheim og Ruud 2007).  
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3.3.3 Er gangtiden mer belastende enn selve reisetiden?  
I studier fra 90-tallet ble det funnet at gangtiden ble vektlagt mellom to og tre ganger så 
høyt som selve reisetiden på transportmiddelet. Det ser imidlertid ut til å ha skjedd en 
endring i trafikantenes vektlegging av gangtid fra 1990-tallet til 2000-tallet. I to senere 
studier vektlegges gangtiden lavere enn selve reisetiden på transportmiddelet (Norheim og 
Ruud 2007), jf. tabell 3.2. Siden dette kun er snakk om to studier, kan vi imidlertid ikke 
fastslå en generell tendens.  
 
Tabell 3.2: Kollektivtrafikantenes vektlegging av gangtid, ventetid og byttetid i forhold til reisetiden på 
transportmidlet. Resultater fra norske undersøkelser.  
Kilder: Norheim m fl 1994 (1), Stangeby og Norheim 1993 (2), Kjørstad 1995 (3) Nossum 2003 (4), Vibe m fl 
2004 (5), Anbefalinger i Balcombe (red) mfl 2004 (6). 
  Gangtid Skjult 

ventetid 

Byttetid
1
 

Studier på 90-tallet    

Drammen (1) 3,2 3,1 (9,1)2 

Lier, Ø/N Eiker (1) 1,5 1,0 3,4 
Oslo I (2)  2,0 3,4 1,3 

Moss (3) 2,1 1,4 2,2 
Grenland (3) 2,1 1,0 2,5 

Kristiansand (3) 4,6 2,6 2,6 
Ålesund (3) 2,4 1,9 2,8 
Tromsø (3) 2,2 1,6 4,3 

Studier på 2000-tallet    

Oslo II (4) 1,3 1,3 2,4 
Akershus (4)  1,0 1,2 2,1 
Tønsberg (5) 0,6 1,4 4,2 

Gjennomsnitt norske studier 2,1 1,8 2,9 

Standardavvik  1,1 0,9 0,8 
Internasjonale studier (6) 1,7

3
 1,76  

1 Dvs. tiden det tar å bytte, ikke ulempen ved å bytte i seg selv. 2 Ikke inkludert i beregningen av gjennomsnittet.3Verdsetting av gangtid både til bil og 
kollektivtransport. 

 

3.3.4 Komfort om bord er viktig for trafikantenes verdsetting  
Trafikantenes vurdering av reisetiden er avhengig av om de må stå eller om de får sitteplass. 
En av fordelene med kollektivtransport i forhold til bil, er muligheten til å lese eller å 
slappe av. Denne fordelen er imidlertid betinget av sitteplass. En reise med ståplass er 
ubekvem, noe som gjenspeiler seg i trafikantenes verdsetting.  
 
I en samvalgsundersøkelse blant togtrafikanter i London og blant faste kollektivtrafikanter i 
Stockholm er verdsettingen av ståplass 2-4 ganger så høy som verdsettingen av sitteplass 
(Norheim og Ruud 2007). I norske samvalgsundersøkelser oppleves reisetiden med ståplass 
i gjennomsnitt å være 2,8 ganger mer belastende enn reisetid med sitteplass, (tabell 3.3). I 
Oslo-området er vektleggingen to ganger høyere enn for reisetid med sitteplass (Norheim 
og Ruud 2007).  
 
I tillegg til ulempen ved å måtte stå, opplever trafikantene en belastning ved trengsel. 
Belastningen som trafikantene opplever ved trengsel er ikke belyst i norske 
samvalgsundersøkelser, men en samvalgsundersøkelse blant faste trafikanter i Stockholm 
viste en klar sammenheng mellom verdsetting av kortere reisetid og nivået på trengsel 
(Transek 2006).  
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Tabell 3.3: Verdsetting av reisetid med og uten sitteplass. Kroner per time (2006).  
Kilder: Norheim og Stangeby 1993 (1), Norheim m fl 1994 (2), Kjørstad 1995 (3), Nossum 2003 (4). 
  Vekt stå/sitt 

Oslo I (1) 2,0 
Drammen (2) 4,3 
Lier/N og Ø Eiker 2,1 
Moss 2,9 
Grenland 2,8 
Kristiansand 4,9 
Tromsø 2,3 
Ålseund 3,1 
Oslo II (4) 1,6 
Akershus (4) 1,9 

Gjennomsnitt 2,8 
Standardavvik 1,09 

 

3.3.5 Forsinkelser er en stor ulempe 
Trafikantene anser forsinkelser som en stor ulempe. 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, fordi mange beregner en 
ekstra margin.  
 
En samvalgsundersøkelse i Oslo og Akershus i 2002 viser at Oslo-trafikantene er villige til å 
betale 0,9 kr/min for å unngå forsinkelser, mens Akershus-trafikantene er villige til å betale 
1,6 kr/min (Nossum 2003), jf. figur 3.2. Videre er Oslo-trafikantene villige til å betale 4,6 
kroner for å redusere usikkerheten knyttet til forsinkelsen med 10 prosent, for eksempel 
ved at andelen forsinkede avganger reduseres fra 1 til 5 avganger til 1 til 10 avganger. 
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Figur 3.2: Trafikantenes verdsetting av 10 prosent reduksjon i hyppigheten av forsinkelser (f eks fra 1 av 5 
forsinkede avganger til 1 av 10), og 1 minutt kortere forsinkelse ( gitt at 1 av 5 reiser er forsinket). 
Samvalgundersøkelse i Oslo og Akershus. (Kilde: Nossum 2003) 
 

3.3.6 Bilistene har høyere verdsettinger enn kollektiv-trafikantene 
En oppsummering av studier av trafikantgruppers verdsetting av reisetid i en rekke ulike 
land viser at bilistene verdsetter reisetiden høyere enn kollektivtrafikanter (Balcombe (red) 
m.fl 2004). Det samme finner vi også i norske verdsettingsstudier (Norheim 1996, Nossum, 
2003). Det vil si at bilistene oppfatter reisetiden som mer belastende enn kollektiv-
trafikantene, og har en høyere verdsetting av å få redusert reisetiden. Dette kan delvis 



 

Prosam-rapport 175 
 

side 15

skyldes en seleksjonseffekt, ved at personer som har dårlig tid har en tendens til å velge det 
transportmiddelet som bruker kortest tid. Det kan også skyldes en inntektseffekt, ved at de 
med høyere inntekt velger å kjøre bil, og dermed er mindre påvirkerlig i forhold til 
reisetidsforbedringer i kollektivtransporten.  

3.3.7 Høy betalingsvilje for å unngå forsinkelser blant bilistene 
Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 viste at køproblemer langs innfartsårene er en av 
hovedårsakene til å innfartsparkere. Dette er spesielt viktig langs innfartsårene inn mot 
Oslo, der det til dels er store køproblemer i rushtiden. Analyser fra en nylig gjennomført 
undersøkelse i Kristiansand viser at trafikantene har en betalingsvillighet for å redusere 
køene på 1,7 kr per minutt (Norheim, Ruud og Hamre 2008), jf. figur 3.3. Det er ca 40 
prosent høyere betalingsvillighet for å redusere køene enn for å redusere selve reisetiden.  
 
Også her vil vi kunne kjøre modellen med ulike forutsetninger om forsinkelser, for å 
synliggjøre hvordan dette påvirker influensområdet til innfartsparkeringer. 

1,2

1,7

3,7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
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Figur 3.3: Trafikantenes betalingsvillighet for å unngå forsinkelser eller få kortere reisetid. Kr per min og kr per 10 
% færre forsinkelser. Alle reiser. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 
2008. (Kilde: Norheim, Ruud og Hamre 2008) 
 
 
 



Prosam-rapport 175 
 
side 16



 

Prosam-rapport 175 
 

side 17

4. Noen konkrete regneeksempler for beregning av 
influensområder for innfartsparkering 

For å illustrere hvordan verdsettingene kan brukes for å analysere konkurranseflaten 
mellom ulike reisemåter, har vi gjennomført noen regneeksempler med utgangspunkt i 
forskjellige reiser og egenskaper ved reisene. Eksemplene viser hvordan den generaliserte 
reisekostnaden endres når de ulike forholdene ved en reise endres.  
 
Slik vi omtaler stasjonenes influensområder, kan vi si at de viser hvilke geografiske områder 
som stasjonen helt eller delvis betjener. For å bruke modellen til å beregne reiseruter for 
individer, er det tilsvarende aktuelt å vite hvilke stasjoner som ligger innen rekkevidde til 
den reisende. Dette vil være en beregning som kan gjøres forut for selve simuleringen, ved 
at kun stasjoner innenfor definert rekkevidde blir med i valg-modellen til den reisende. I 
dette kapitlet ser vi nærmere på hva influensområdenes utbredelse betyr for rutevalget til 
den reisende.   
 
Eksemplene tar utgangspunkt i en tenkt arbeidsreise fra Solli i Aker til Oslo sentrum, som 
gjennomføres som en bilreise og en innfartsparkeringsreise hvor man parkerer ved Asker 
stasjon og tar toget inn til Oslo S.  
 
Med utgangspunkt i denne basis-reisen, vil følgende egenskaper ved reisen varieres:  
- Frekvens på toget 
- Komfort om bord på toget (ståplass vs. sitteplass) 
- Byttemotstanden 
- Prisen for reisen 
 
Videre vil vi benytte disse eksemplene til å illustrere hvordan influensområdet til en 
innfartsparkeringsplass endrer seg, gitt ulike egenskapene ved selve reiseforholdet.  
 
Spørsmålet om når det er et influensområde rundt en innfartsparkering vil avhenge av 
hvilke kriterier en setter for at innfartsparkeringen kan være et reelt alternativ når en tar 
hensyn til alternative reiseruter. I dette forprosjektet har vi sett på ulike alternative kriterier, 
enten at innfartsparkeringen er minst ”like god” som alternativene eller at 
innfartsparkeringen gir inntil 50 prosent høyere generaliserte reisekostnader enn alternativ 
reisemåte.  
 
Influensområdet til innfartsparkeringen vil bli definert etter hvor lang reisetid det er 
mellom bosted og holdeplass: 

- Første avgrensning av influensområdet: Dersom GK for innfartsparkering er lik GK 
for bil, er det like fordelaktig å innfartsparkere som å kjøre bil hele vegen.  

- Andre avgrensning: Der hvor GK for innfartsparkering er 1,5 ganger høyere enn GK 
for bil. Utenfor dette området anser vi at det er så godt som ingen konkurranse mellom 
å kjøre bil hele vegen og det å innfartsparkere.  

4.1 Basis-eksemplet: en tenkt reise fra Solli i Asker til Oslo sentrum.  
Som bilreise inneholder reisen fra Solli til Oslo sentrum (Oslo S) følgende elementene:  

- Reisetid: Fra Solli er det 31,5 kilometer med bil inn til Oslo sentrum, og reisen er 
anslått til å ta 28 minutter (kilde: NAFs ruteplanlegger). I tiden hvor arbeidsreiser 



Prosam-rapport 175 
 
side 18

vanligvis foretas er det som regel kø inn til Oslo. Vi har derfor lagt inn 15 minutters 
ekstra kø. Denne forsinkelsen verdsettes til 1,4 ganger høyere enn normal reisetid.  

- Tilbringertid: I regnestykket har vi regnet med at det totalt tar 4 minutter til og fra 
bilen, og at denne tiden er verdsatt på samme nivå som selve reisetiden.  

- Kostnader: Med utgangspunkt i statens satser for bilgodtgjørelse, er bilkostnadene ved 
denne reise kr 110.1 De fleste bilister tenker imidlertid ikke på hele utgiftsbildet når de 
beregner hva bilturen koster, men ser utelukkende på de konkrete kostnadene som 
bensinpris, bompenger og parkeringsavgifter. I disse eksemplene er det derfor disse 
konkrete bilkostnadene som regnes med. Bensinkostnadene for denne bilreisen er på kr 
25.2 I tillegg kommer det utgifter til bompenger på kr 30 pr reise.3 

- Parkering: Videre har vi lagt inn at det tar omtrent 1 minutt å lete etter parkeringsplass, 
og at parkeringen er gratis (dvs at vi i praksis forutsetter at de reisende har gratis 
parkeringsplass hos arbeidsgiver).  

 
En innfartsparkeringsreise inneholder følgende elementer:  

- Reisetid til holdeplass: Fra Solli er det 8,3 km, og det tar omtrent 8 minutter å kjøre til 
innfartsparkeringsplassen ved Asker stasjon (kilde: NAFs ruteplanlegger).  

- Bilkostnadene ved denne reisen er kr 29 kroner.  

- Parkering: I dette eksempelet forutsetter vi at selve innfartsparkeringen er gratis (ved 
kjøp av månedskort gis det fri parkering om lag 300 meter fra stasjonen på Asker).  

- Pris for kollektivreisen: Gjennomsnittsprisen for en togreise inn til Oslo er kr 28 
dersom en benytter månedskort.4  

- Tid på kollektivmiddelet: Toget tar ca 30 minutter, litt avhengig av hvilket tog man 
velger.  

- Frekvensen til Oslo i rushtiden er litt varierende, men vi tar utgangspunkt i en frekvens 
på 15 minutter. På en kollektivreise vil det, i tillegg til selve reisetiden, tilkomme en 
ventetid fordi trafikanten må forholde seg til en rutetabell, og vente på neste avgang. 
Det er vanlig å regne denne ”skjulte ventetiden” som halvparten av antall minutter 
mellom hver avgang. ”Skjult ventetid” verdsettes til det dobbelte av verdsettingen til 
tiden på kollektivmiddelet.  

- Gangavstand: Som siste del av reisekjeden forutsetter vi 5 minutters gangavstand fra 
endeholdeplassen i Oslo sentrum til arbeidsplassen.  

 
Vi benytter bilistenes verdsettinger av de ulike reiseelementene for innfartsparkeringsreisen 
reisen i disse regneeksemplene, da det er disse som er potensielle nye innfartsparkerere. I 
tabellen nedenfor (tabell 4.1) vises verdsettingene for de ulike reise-elementene som blir 
benyttet i de påfølgende regne-eksemplene. De fleste er hentet fra innfartsparkerings-
undersøkelsen, men der disse ikke er dekkende, har vi benyttet verdsettinger funnet i andre 
undersøkelser (Norheim og Ruud 2007). 
 
 

                                                 
1 Denne prisen tar utgangspunkt i satsen for de første 9000 km, dvs kr 3,50 pr. km. 
2 Denne prisen tar utgangspunkt i et forventet bensinforbruk på 7,0 pr 100 km og en bensinpris på 11,5 kr/l. 
Kilde: NAFs reiseplanlegger.  
3 Denne prisen tar utgangspunkt i at man har verdikort, noe som gir 20 % rabatt.  
4 Denne prisen tar utgangspunkt i et månedskort for 4 soner til kr 1225 kr, og 44 arbeidsreiser i løpet av en 
måned 
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Tabell 4.1: Verdsettinger som benyttes i regne-eksemplene.  

Reiseelement  Verdsetting 
(kr/min) 

Reise med innfartsparkering:   

Tilbringertid (bil til hp)  3 

Tid på kollektivmiddelet  1 

Skjult ventetid  2 

”Komfort-faktor” (verdsetting ved ståplass, kommer i 
tillegg til tid på kollektivmiddelet)  1 
Gangavstand fra holdeplass til arbeid  2 

Konstant (bytte)  85 kr 

Bilreisen:   

Hente/bringe bilen  2,8 

Reisetid i bilen  2,8 

Ekstra forsinkelse ved kø  3,9 
Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 9 

 
Når disse forutsetningene legges til grunn, får vi følgende GK for henholdsvis 
innfartsparkering og bilreise (jf. tabell 4.2):  

• Generalisert reisekostnad for innfartsparkering blir på 199  
• Generalisert reisekostnad for bilreisen blir på 213 dersom man regner med ekstra 

forsinkelse som følge av kø. GK for bil ved fri flyt er på 153.  
 
Det vil si at det i rushtiden koster trafikanten noe mer i ”total reise-oppofrelse” å reise med 
bil enn det gjør å innfartsparkere, mens det ved fri flyt på vegene koster mer å 
innfartsparkere enn å kjøre bil hele vegen.  
 
 
Tabell 4.2: Generalisert reisekostnad for henholdsvis bil og innfartsparkering for et tenkt eksempel fra Solli i Asker 
til Oslo sentrum.  

Reiseelement  Verdsetting 
(kr/min) 

Verdi - 
reise-

elementer 

GK 
innfart 

(kr) 

GK bil 
(kr) – 

med kø  
 

GK bil 
(kr) –  

fri flyt  
 

Reise med innfartsparkering:        

Tilbringertid (bil til hp) 3 8 min 24   

Bilkostnader (=bensinutgifter)  7 kr 7   

Takst (gj snittspris hvis månedskort)   28 kr 28   

Tid på kollektivmiddelet 1 30 min 30   

Skjult ventetid (avgang hvert 15. minutt) 2 7,5 min 15   

Gangavstand fra holdeplass til arbeid 2 5 min 10   

Konstant (bytte) 85 kr  85   

Bilreisen:        

Hente/bringe bilen  2,8 4 min  11 11 

Reisetid i bilen 2,8 28 min  78 78 

Ekstra forsinkelse som følge av kø 3,9 15 min  59  

Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 9 1 min  9 9 

Parkeringskostnader   0 kr  0 0 

Bompenger  30 kr  30 30 

Bilkostnader (=bensinutgifter)   25 kr  25 25 

GK sum     199 213 153 
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Hva betyr dette for sannsynligheten for å velge innfartsparkering? For å definere 
influensområdet til Asker stasjon, tar vi utgangspunkt i avstanden mellom stasjonen og 
bosted i antall minutters kjøring. Når GK for innfartsparkering er lik GK for bil, er det like 
fordelaktig og sannsynlig å innfartsparkere som å kjøre bil i total reiseoppofrelse. Første 
grense for avgrensning av influensområdet settes der hvor GK for innfartsparkering er lik 
GK for bil.  
 
I regneeksemepelet over er det 8 minutter å reise fra bosted til innfartsparkeringsplassen. 
Dette gir en GK for innfartsparkering som er noe lavere enn GK for bilreisen med kø-
kostnader.  
 
Gitt de ulike egenskapene ved reisen som er presentert, er GK for innfartsparkering lik GK 
for bil når det er 12 minutters kjøring til innfartsparkeringsplassen (tabell 4.3). Dette betyr 
at det er mer fordelaktig å innfartsparkere framfor å kjøre bil for de som bor innenfor 12 
minutters kjøring til innfartsparkeringsplassen, dersom man utelukkende ser på den totale 
reiseoppofrelsen målt gjennom GK. Dersom man benytter GK for bil ved fri flyt må 
reisetiden til innfartsparkeringsplassen i praksis være lik null.  
 
Noen analyser har antydet at det ikke er noen konkurranseflate mellom bil og 
kollektivtransport hvis det tar dobbelt så lang tid med kollektivt (Bovy 1991). Her ser vi på 
generaliserte reisekostnader, som inkluderer vektet reisetid og kostnader. Det betyr at 
grenseverdien bør være mindre enn 2 hvis innfartsparkeringen skal vurderes som et 
alternativ. Vi har satt grenseverdien til 1,5 for å illustrere hvor mye dette har å si for 
omfanget av beboere som kommer inn under stasjonens influensområdet. I en 
videreutvikling av denne modellen bør denne grenseverdien kunne varieres avhengig av 
hvor ”strenge” kriterier en ønsker å legge på dette influensområdet.  
 
GK for innfartsparkering er 1,5 gang høyere enn GK for bil når det er 40 minutter å kjøre 
til innfartsparkeringsplassen, gitt kø-kostander for bil-reisen. Innenfor dette området kan 
innfartsparkering være et alternativ til å kjøre bil for noen. Utenfor denne grensen antar vi 
at det så å si ikke er noen konkurranse mellom bil og innfartsparkering, og at bil i praksis er 
det eneste aktuelle transportmiddelet.  
 
Tabell 4.3: Innfartsparkeringens influensområde, definert ut fra antall minutters kjøring til 
holdeplassen/innfartsparkeringsplassen – basiseksempelet 
 Avstand til holdeplass 

GK innfart = GK bil 12 minutter 
GK innfart = GK bil*1,5 40 minutter 

 

4.2 Endret frekvens på toget 
Dersom frekvensen på togavgangene inn til Oslo endres, vil også regnestykket for GK 
endres. Verdsetting av frekvens, beregnet gjennom redusert ventetid, er på 2 kroner pr. 
minutt. Vi får dermed følgende utslag ved å justere frekvensen på togtilbudet (tabell 4.4):  

• Dersom frekvensen økes til det doble, dvs. at det går et tog hvert 7,5 minutt (skjult 
ventetid =3,75 minutter), reduseres GK for innfartsreisen fra 199 til 191. Det blir noe 
mer lønnsomt å innfartsparkere framfor å kjøre bil, alt annet likt. 
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• Dersom frekvensen reduseres til halvtimesfrekvenser (skjult ventetid = 15 minutter) 
kommer innfartsparkering mindre gunstig ut. GK for innfartsparkering øker fra 199 til 
214, og bilreisen og innfartsreisen kommer praktisk talt helt likt ut.  

 
Tabell 4.4: Generalisert reisekostnad ved ulik frekvens på toget 
 

 7,5 min frekvens på 
toget 

30 min frekvens på 
toget  

Reiseelement  Verdsetting 
(kr/min) 

Verdi - 
reise-

elementer 

GK 
innfart 

(kr) 

Verdi -
reise-

elementer 

GK 
innfart 

(kr) 

GK bil 
(kr) 

Reise med innfartsparkering:       

Tilbringertid (bil til hp) 3 8 min 24 8 min 24  

Bilkostnader (=bensinkostnader)  7 kr 7 7 kr 7  

Takst (gj snittspris hvis månedskort)  28 kr 28 28 kr 28  

Tid på kollektivmiddelet 1 30 min 30 30 min 30  

Skjult ventetid (ulike avgangstider) 2 3,75 min 8 15 min 30  

Gangavstand fra holdeplass til arbeid 2 5 min 10 5 min 10  

Konstant (bytte) 85 kr  85  85  

Bilreisen:       

Hente/bringe bilen  2,8 4 min    11 

Reisetid i bilen 2,8 28 min    78 

Ekstra forsinkelse som følge av kø 3,9 15 min    59 
Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 9 1 min    9 

Parkeringskostnader  0 kr    0 

Bompenger  30 kr    30 

Bilkostnader (=bensinkostnader)  25 kr    25 

GK sum   191  214 213 

 
 
Dette gir følgende utslag for influensområdet til Asker innfartsparkering: Ved en endring 
av togfrekvens fra 15 til 7,5 minutter, øker influensområdet til å gjelde alle som bor 
henholdsvis 14 minutter eller kortere med bil for den innerste grensen for influensområdet 
(GK innfart = GK bil), og 42 minutter som den ytterste grensen for influensområdet (GK 
innfart = GK bil*1,5) (figur 4.1).  
 
Dersom frekvensen reduseres til 30 minutters avganger, krymper influensområdet. Innerste 
grense vil nå være 8 minutters kjøring til holdeplassen, og ytterste grense vil være 36 
minutter fra innfartsparkeringsplassen.  
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Figur 4.1: Endring i innfartsparkeringens influensområde, definert ut fra antall minutters kjøring til 
holdeplassen/innfartsparkeringsplassen – etter ulik frekvens på kollektivmiddelet.  
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4.3 Komfort om bord på toget: ståplass vs sitteplass 
Analyser som er gjort av komfort om bord på kollektivmiddelet viser at GK for en reise 
hvor man må stå er omtrent dobbelt så høy som for en reise med sitteplass (Norheim og 
Ruud 2007). For en reise der man vet at det utelukkende er ståplass hele vegen, legger vi 
derfor til 100 prosent av verdsettingen av tiden på kollektivmiddelet i regnestykket for GK. 
For en reise der det er 50 prosents sjanse for å få sitteplass, legger vi på 50 prosent av 
verdsettingen av tiden på kollektivmiddelet.  
 
I tabell 4.5 er dette tillegget i verdsetting av tiden på kollektivmiddelet vist som ”komfort-
faktor”. Ulike sannsynligheter for å få sitteplass på toget inn til Oslo gir følgende utslag for 
GK for innfartsparkering:  

• For en togreise hvor det er 50 prosent sjanse for at man må stå, øker GK for 
innfartsparkering fra 119 (med garantert sitteplass) til 214. Det blir like lønnsomt å 
kjøre bil hele vegen som å innfartsparkere, alt annet likt.  

• Dersom det kun er ståplasser, øker GK for innfartsparkeringsreisen til 229, og bilen 
kommer nå mer fordelaktig ut enn å innfartsparkere.   

 
Tabell 4.5: Generalisert reisekostnad ved ulike sannsynligheter for å måtte stå på toget 

 
 50% sjanse for 

sitteplass Kun ståplass  

Reiseelementer  
Verdi - 
reise-

elementer 

Verdsetting 
(kr/min) 

GK 
innfart 

(kr) 

Verdsetting 
(kr/min) 

GK 
innfart 

(kr) 

GK bil 
(kr) 

Reise med innfartsparkering:         

Tilbringertid (bil til hp) 8 min 3 24 3 24  

Bilkostnader (=bensinpris) 7 kr  7  7  

Takst (gj snittspris hvis månedskort) 28 kr   28   28  

Tid på kollektivmiddelet 30 min 1 30 1 30  

Skjult ventetid (avgang hvert 15. minutt) 7,5 min 2 15 2 15  

"Komfort-faktor" sitteplass/ståplass 30 min 0,5  15 1  30  

Gangavstand fra holdeplass til arbeid 5 min 2 10 2 10  

Konstant (bytte)  85 kr 85 85 kr 85  

Bilreisen:         

Hente/bringe bilen  4 min 2,8    11 

Reisetid i bilen 28 min 2,8    78 

Ekstra forsinkelse som følge av kø 3,9 15 min    59 
Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 1 min 9    9 

Parkeringskostnader 0 kr       0 

Bompenger 30 kr     30 

Bilkostnader (=bensinpris) 25 kr       25 

GK sum     214   229 213 

 
Med økt trengsel på toget reduseres innfartsparkeringens influensområde. Dersom man 
anser det som 50 prosent sannsynlig at man må stå på toget, går grensene for 
influensområdets utbredelse ved henholdsvis 8 og 36 minutters kjøring til stasjonen. 
Dersom det kun er ståplasser på toget, skrumper influensområdet ytterligere inn, og 
grensene går ved henholdsvis 4 og 32 minutters kjøring til stasjonen (figur 4.2).   
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Figur 4.2: Endring i innfartsparkeringens influensområde, definert ut fra antall minutters kjøring til 
holdeplassen/innfartsparkeringsplassen – etter ulik grad av ”komfort-faktor”. 

4.4 Redusert byttemotstand 
Analysene i innfartsparkeringsundersøkelsen viser at det er stor motstand mot å bytte 
transportmiddel fra bil til kollektivt (Ellis, Kjørstad og Ruud 2008). Byttemotstanden 
tilsvarer 85 kr per reise. I denne byttemotstanden kan det ligge både tiden det tar å sette fra 
seg bilen og komme seg til holdeplassen, usikkerhet for å få parkeringsplass, og andre typer 
forhold. Dersom ulempen ved å bytte transportmiddel reduseres - gjennom for eksempel å 
øke kapasiteten på parkeringsplassen eller å bedre informasjonen – gir dette store utslag for 
GK for innfartsparkeringsreisen. Innfartsparkering blir dermed mer attraktivt, jf. tabell 4.6.  

• Dersom byttemotstanden reduseres med 25 prosent (fra 85 kroner til 64 kroner pr 
reise), reduseres GK for innfartsparkering fra 199 til 177. Innfartsparkering blir mer 
lønnsomt enn å kjøre bil hele vegen, alt annet likt.  

• Dersom byttemotstanden halveres fra 85 kroner til 43 kroner pr reise, reduseres GK 
for innfartsparkering fra 199 til 156. Innfartsparkering blir dermed ytterligere mer 
lønnsomt enn å kjøre bil hele vegen, alt annet likt.  

 
Tabell 4.6: Generaliserte reisekostnader ved ulik byttemotstand 
  25 % mindre 

byttemotstand 
50 % mindre 

byttemotstand 
 

Reiseelementer 
Verdi - 
reise-

elementer 

Verdsetting 
(kr/min) 

GK 
innfart 

(kr) 

Verdsetting 
(kr/min) 

GK 
innfart 

(kr) 

GK bil 
(kr) 

Reise med innfartsparkering:         

Tilbringertid (bil til hp) 8 min 3 24 3 24  

Bilkostnader (=bensinpenger) 7 kr  7  7  

Takst (gj snittspris hvis månedskort) 28 kr    28   28  

Tid på kollektivmiddelet 30 min 1 30 1 30  

Skjult ventetid (avgang hvert 15. minutt) 7,5 min 2 15 2 15  

Gangavstand fra holdeplass til arbeid 5 min 2 10 2 10  

Konstant (byttemotstand)  64 kr 64 43 kr 43  

Bilreisen:         

Hente/bringe bilen  4 min 2,8  2,8  11 

Reisetid i bilen 28 min 2,8  2,8  78 

Ekstra forsinkelse som følge av kø 3,9 15 min    59 
Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 1 min 9  9  9 

Parkeringskostnader 0 kr       0 

Bompenger 30 kr     30 

Bilkostnader (=bensinpenger) 25 kr       25 

GK sum     177   156 213 
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Dette gir følgende utslag på influensområdet: Dersom byttemotstanden tilsvarer 43 kroner 
pr reise, vil grensene for innfartsparkeringens influensområde være på henholdsvis 26 
minutters og 51 minutters kjøring til holdeplassen. Med en byttemotstand tilsvarende 64 
kroner pr reise er grensene på henholdsvis 17 og 45 minutters kjøring. Med dagens 
byttemotstand (85 kroner pr reise), ligger grensene for influensområdets utbredelse på 
henholdsvis 12 og 40 minutters kjøring til holdeplassen/innfartsparkeringsplassen (figur 
4.3).  
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Figur 4.3: Endring i innfartsparkeringens influensområde, definert ut fra antall minutters kjøring til 
holdeplassen/innfartsparkeringsplassen – etter ulik grad av byttemotstand (BM) 
 

4.5 Endrede prisforhold for kollektivreisen 
Dersom kostnadene ved å reise kollektivt endres, har dette betydning for den generaliserte 
reisekostnaden, og dermed for influensområdet for innfartsparkering. For å illustrere dette, 
har vi i dette eksempelet har vi lagt inn (tabell 4.7) 

i) Redusert takst for månedskort (ny takst = Oslo-takst på 550 kr):5 Som det framgår 
av tabell 5.7 vil en takst tilsvarende Oslo-takst, redusere GK for 
innfartsparkeringsreisen fra 199 til 183, og innfartsparkering kommer mer 
fordelaktig ut. 

ii) En parkeringskostnad på innfartsparkeringsplassen på 20 kroner pr parkering 
medfører at GK for innfartsparkering øker fra 199 til 219, og bilreisen kommer noe 
mer fordelaktig ut enn innfartsparkering.  

 

                                                 
5 Med 44 arbeidsreiser i løpet av en måned blir prisen pr. reise på kr. 12,5. 
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Tabell 4.7: Generaliserte reisekostnader ved ulike kostnader knyttet til kollektivreisen 
 

 Redusert pris på 
kollektivreisen 

Økt pris på innfarts-
parkering  

Reiseelement  Verdsetting 
(kr/min) 

Verdi - 
reise-

elementer 

GK 
innfart 

(kr) 

Verdi -
reise-

elementer 

GK 
innfart 

(kr) 

GK bil 
(kr) 

Reise med innfartsparkering:        

Tilbringertid (bil til hp) 3 8 min 24 8 min 24  

Bilkostnader  7 kr 7 7 kr 7  

Parkeringskostnader innfartsparkering  0 kr 0 20 kr 20  

Takst (gj snittspris hvis månedskort)   12,5 kr 12,5 28 kr 28  

Tid på kollektivmiddelet 1 30 min 30 30 min 30  

Skjult ventetid (ulike avgangstider) 2 7,5 min 15 7,5 min 15  

Gangavstand fra holdeplass til arbeid 2 5 min 10 5 min 10  

Konstant (bytte) 85 kr  85  85  

Bilreisen:        

Hente/bringe bilen  2,8 4 min    11 

Reisetid i bilen 2,8 28 min    78 

Ekstra forsinkelse som følge av kø 3,9 15 min    59 
Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 9 1 min    9 

Parkeringskostnader   0 kr    0 

Bompenger  30 kr    30 

Bilkostnader   25 kr    25 

GK sum     183   219 213 

 
Dette gir følgende utslag på influensområdet: Dersom taksten på kollektivreisen reduseres 
fra 1225 kr til 550 kr pr måned (tilsvarer fra 28 kr til 12,5 pr reise), vil grensene for 
innfartsparkeringens influensområde være på henholdsvis 16 minutters og 44 minutters 
reisetid til holdeplassen.  
 
Dersom en øker parkeringskostnadene ved innpartsparkeringen til 20 kroner pr reise, vil 
grensene for innfartsparkeringens influensområde krympe til henholdsvis 7 og 34 minutters 
kjøring. Med de kostnadene som ligger inne i basis-eksempelet, ligger grensene for 
influensområdets utbredelse på henholdsvis 12 og 40 minutters kjøring til 
holdeplassen/innfartsparkeringsplassen (figur 4.4).  
 

16
12

7

44
40

34

0

10

20

30

40

50

Redusert takst Basis Økt parkeringskostnad

GK innfart = GK bil

GK innfart = GK bil*1,5

 
Figur 4.4: Endring i innfartsparkeringens influensområde, definert ut fra antall minutters kjøring til 
holdeplassen/innfartsparkeringsplassen – etter ulike kostnader knyttet til kollektivreisen. 



Prosam-rapport 175 
 
side 26

4.6 Oppsummering av GK-forholdet bil/innfartsparkering under ulike 
forutsetninger 

Tabell 4.8 summerer opp forholdet mellom GK for bilreise og innfartsparkeringsreise gitt 
de ulike forutsetningene som er lagt inn i regne-eksemplene. Ut fra tabellen ser vi blant 
annet at å halvere byttemotstand øker innfartsparkeringens influensområde fra å gjelde en 
avstand på henholdsvis 12 minutters kjøring til holdeplassen, til å gjelde en avstand på 
henholdsvis 23 minutters kjøring til holdeplassen. Å gjøre bytte av transportmiddel så 
effektivt og smidig som mulig er dermed det mest effektive virkemiddelet for å øke 
influensområdet til en innfartsparkeringsplass. 
 
Videre ser vi at fulle tog konkurrerer dårligst mot bilen. Dersom trafikantene opplever det 
som 100 prosent sannsynlig at de må stå på toget, krymper influensområdet til 
innfartsparkeringen til en avstand på henholdsvis 4 minutters kjøring til holdeplassen. Å ta 
betalt for innfartsparkeringen gjør også innfartsparkering mindre gunstig.  I dette konkrete 
eksempelet har frekvens minst betydning for forholdet mellom bil og innfartsparkering.  
 
Tabell 4.8: Oppsummering av GK-forholdet bil/innfartsparkering under ulike forutsetninger. Tabellen angir 
avstand mellom bolig og innfartsparkeringsplass, i antall minutters kjøring til innfartsparkeringeplassen 
 GK innfart=GK bil 

Halvert byttemotstand 23 

25 % reduksjon i byttemotstand 17 

55 % lavere takster 12 

7,5 min frekvens 14 

Basis 12 

30 min frekvens 8 

50 % sjanse for ståplass 8 

Økt parkeringskostnad IP med 20 kr.  7 

100 % sjanse for ståplass 4 
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5. Metode og modell  

5.1 Metode 
Problemstillingene i dette prosjektet innebærer at vi må fokusere på konkurranseflatene 
mellom de ulike transportalternativene på en strekning. Det betyr at vi ønsker å beregne 
sannsynligheten for at en trafikant vil velge å innfartsparkere framfor å kjøre bil helt fram 
eller benytte andre kollektive transportmidler. Dette er en helt parallell tilnæring til de 
beregningene som foretas i tradisjonelle nettverksmodeller.  
Det nye i vår tilnærming er i første rekke to forhold: 

1. Vi vil trekke inn flere egenskaper ved innfartsparkeringen enn det som ligger inne i 
nettverksmodellene. 

2. Ut fra sannsynligheten for at en reisende vil velge en bestemt innfartsparkering, kan 
vi analysere hvordan egenskapene ved en innfartsparkering må justeres for at den 
reisende skal defineres innenfor influensområdet. Vi vil kunne variere kriteriene for 
hva som defineres innenfor influensområdet, ut fra sannsynligheten for at de vil 
velge en innfartsparkering.   

 
Vi foreslår en modell med en del for konkurranseflatene mellom stasjoner og holdeplasser i 
området og en del for konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport på hele reisen. I 
hvilken grad de reisende vil benytte innfartsparkering ved en stasjon vil avhenge av 
kvaliteten på kollektivtilbudet og alternativet ved å kjøre bil helt fram. Modellen 
representerer innfartsparkering som et eget transportvalg og tar hensyn til flere faktorer av 
betydning enn det de tradisjonelle transportmodellene gir mulighet for. 
 
Demografiske forhold, og lokalisering av arbeidsplass- og servicefunksjoner, er viktige 
grunnlagsdata i en vurdering av innfartsparkeringers influensområde. Influensområdet 
henger imidlertid også i stor grad sammen med hvilke alternative transportmåter som 
finnes i området, og ikke minst hvordan trafikantene vektlegger de ulike delene av en reise.  
 
Stasjoner med fjernparkerere kan ha et influensområdet so strekker seg langt fra stasjonen. 
For bilistene med fjernparkering som alternativ, vil spørsmålet være hvor de ”møter køen”, 
dvs når det er raskere å ta toget enn å kjøre bil helt frem. I tillegg vil influensområdet 
avhenge av parkeringsforholdene på bestemmelsesstedet. Det betyr at influensområdet til 
en stasjon vil øke hvis en person får dårligere parkeringsmuligheter i sentrum eller hvis 
køene øker på vegene. 
 
Grunnlaget for analysene vil være trafikantenes opplevde reisekostnader for de områdene 
vi ønsker å studere. Vi uttrykker disse i funksjoner for generaliserte kostnader der 
trafikantenes verdsetting av faktorene inngår. Generaliserte reisekostnader (GK)6 er 
avhengig av egenskaper ved reisen, som tilbringertid, reisetid, frekvens, byttetid, 
reisekostnader mv. Trafikantene vektlegger disse faktorene forskjellig.  
 
Fra flere Stated Preference-undersøkelser (SP-undersøkelser) med parvise valg vet vi at 
ulike deler av en reise vektlegges forskjellig. Konkurranseflatene mellom for eksempel bil 
og kollektivtransport kombinert med innfartsparkering avgjøres av trafikantenes 
                                                 
6 ”Generalisert reisekostnad” (GK) er trafikantenes totale reiseoppofrelse på en strekning, målt som en sum 
av prisen, reisetid, frekvens, tilbringertid og andre elementer som påvirker komforten ved reisen. Se forøvrig 
kapittel 3. 
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vektlegging av de ulike reisetidskomponentene og komfortfaktorene som er knyttet til en 
reise. 
 

5.2 Modell for å beregne influensområdet for innfartsparkeringer 
Vi har i dette forprosjektet utviklet en modell for å beregne influensområdet for 
innfartsparkeringer på stasjonsområdet. Denne modellen beregner markedspotensialet i to 
steg: 

Steg 1: Beregner forventet kollektivandel innenfor et område, avhengig av 
reiseformål og kjennetegn ved trafikantene i området.  

Steg 2: Beregner konkurranseflatene mellom ulike kollektive transportmidler 
innenfor et område for å fordele forventet antall kollektivreiser mellom stasjoner og 
holdeplasser 

 

 
 
Figur 5.1: Reisemiddelfordeling for reiser til arbeid 2008. Innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 N= 3592 
 
Steg 1: Prognoser for kollektivandelen til arbeid 
I det første steget av analysene har vi sett på hvilke faktorer som kan forklare kollektiv-
andelen på arbeidsreiser. Dette kan analyseres ved å kode på nettverksdata fra transport-
modellene på reisevanedata. For innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 har vi ikke så 
detaljerte stedsangivelser for reisen. Vi har derfor foretatt en enklere analyse, men som 
belyser prinsippene for analysen (tabell 5.1).  
 
I disse analysene har vi sett på  

• Reisemønster:  
o målet for reisen, avstand til holdeplass/stasjon og arbeidsplass  

• Rammebetingelsen for å bruke bil:  
o parkeringsdekning, førerkorttilgang, om de har ærend underveis,  

• Kvaliteten på kollektivtilbudet  
 

Analysene gir en føyning på ca 0,16, dvs at de faktorene som trekkes inn i analysene kan 
forklare ca 16 prosent av kollektivandelen. Resten skyldes individuelle forskjeller og 
faktorer som ikke er med i denne reisevaneundersøkelsen.  
 
Denne analysen viser at de som skal reise til ytre soner av Oslo eller har ærend underveis, 
vil ha nesten 50 prosent lavere kollektivandel. Men de som har førerkort og ”god” 



 

Prosam-rapport 175 
 

side 29

parkeringsdekning vil også reise mindre kollektivt, mens det er et ”godt” utbygd 
kollektivtilbud som trekker kollektivandelen opp7.  
 
Steg 1 i disse analysene må tilpasses det området en ønsker å studere. For innfartsparkering 
til stasjoner i distriktene kan det være tilstrekkelig å se på totalt antall passasjerer til de ulike 
stasjonene i dag. For større byregioner kan det være aktuelt å dra nytte av nettverksdata fra 
transportmodeller når det gjelder reisemønster og egenskaper ved transporttilbudet.  
 
Nettverksmodeller vil gi mer nøyaktig beregning av effekten av variasjoner i reisestandard. 
I første omgang vil det være naturlig å benytte faktiske reisetider og kostnader for bil og 
kollektivtransport framfor reiselengde (avstand) og klassifiseringen av et ”godt” kollektiv-
tilbud. Vi vil forslå at det benyttes nettverksdata fra den regionale transportmodellen 
(RTM) for å skalere denne etterspørselsmodellen med ”Generaliserte reisekostnader” (GK) 
for bil og kollektivtransport. 
 
Tabell 5.1: Analyser av hvilke faktorer som påvirker kollektivsandelen for reiser til arbeid med målpunkt i Oslo. 
Prosent endret sannsynlighet for å reise kollektivt. Isolerte effekter. R2=0,16, N=3152  

 B Sig. Exp(B) 

Avstand til holdeplass -. 017 .014 .983 

Avstand til arbeidsplass .016 .000 1.016 

”God” parkerings på arbeidsplassen -.642 .000 .526 

Ærend underveis -.723 .000 .485 

”Godt” kollektivtilbud .814 .000 2.256 

Mann -.437 .000 .646 

Førerkort -1.939 .000 .144 

Arbeidsplass i ytre sone -.567 .013 .567 

Konstant 2.567 .000 13.023 

 
 
Vi har laget prognoser for en del soner i Asker basert på denne etterspørselsmodellen 
(tabell 5.2). Tabellen viser forventet kollektivandel fra disse sonene for arbeidsreiser til 
Oslo. Dette gir markedsgrunnlaget for kollektivturene inn mot sentrum. Av disse reisene er 
en stor andel bussreiser, mens ca 11 prosent benytter innfartsparkering. Steg to i denne 
modellen vil være å beregne hvor stor andel av kollektivturene som vil benytte de ulike 
holdeplassene og stasjonene.  
 

                                                 
7 ”God” parkeringsdekning er her definert som å ha tilgang til parkeringsplass på eller ved arbeidsplassen 
hvor det alltid eller nesten alltid er ledig plass (respondentens subjektive vurdering) Et ”godt” kollektivtilbud 
er her definert som å ha maksimum 15 minutter å gå til aktuell holdeplass, og avgangsfrekvens hvert kvarter 
eller oftere. Skillet mellom god og dårlig kollektivdekning er satt på grunnlag av statistisk fordeling i data-
materialet, og er ikke ment å være en norm på hva som er god og dårlig kollektivdekning. 
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Tabell 5.2: Prognoser for kollektivandel og andel av disse som innfartsparkerer. Basert på etterspørselsmodellen 

 Område Kollektivandel Innfartsparkering 

Asker sentrum 61 % 13 % 

Nesøya 39 % 8 % 

Vollen/Blakstad 53 % 16 % 

Heggedal 53 % 14 % 

Hvalstad/Høn/Vøyen/Billingstad/Slependen 46 % 11 % 

Holmen/Nesbru 53 % 11 % 

Undelstad 47 % 13 % 

Borgen 53 % 14 % 

Billingstadsletta 54 % 11 % 

 
 
Steg 2: Konkurranseflater mellom ulike kollektive transportmidler 
I neste steg beregnes sannsynligheten for at en person vil benytte ulike stasjoner eller 
holdeplasser på reisen inn til sentrum. For denne analyse vil vi benytte verdsettingstallene 
fra innfartsparkeringsundersøkelsen. Modellen tar utgangspunkt i en standard logitmodell 
for å beregne sannsynligheten for at en bilist vil velge en bestemt innfartsparkering, i.  
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iGK  er generalisert kostnad for reiser med bruk av innfartsparkering i, og buss

kGK  

er generaliserte reisekostnader for å reise med buss fra bussholdeplass holdeplass k hele 
vegen. 
 
I våre analyser har vi tatt utgangspunkt i en binær logitmodell hvor alternativene er to ulike 
innfartparkeringer. Det betyr at vi relaterer sannsynligheten for å velge ulike 
innfartsparkeringer. I prinsippet er det samme som å velge mellom buss og tog.  
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5.3 Case Asker - Oslo 
Grunnlaget for disse analysene er innfartsparkeringsundersøkelsen 2008. Utvalget i denne 
undersøkelsen var områder med et godt potensial for kollektivtransport og med mulighet 
for å velge en stasjon med innfartsparkering. Kollektivsandelen for arbeidsreiser er i denne 
undersøkelsen er på 46 prosent. Av de som reiser kollektivt er det 11 prosent som har 
innfartsparkert. 
 
Vi har ikke analysert alle arbeidsreiser i regionen, men tatt ut resultatene på en del soner i 
Asker, og fokusert på reiser som ender i Oslo, inndelt i sentrum, indre og ytre by. Når vi 
bare ser på arbeidsreiser som ender i Oslo øker kollektivandelen til nesten 60 prosent, mens 
andelen innfartsparkering av kollektivreisene er omtrent uendret. En videreutvikling av 
modellen vil være å ta hensyn til alle reisemål, for eksempel en reise Asker-Lillestrøm 
 
I kapittel 4 er det vist hvordan en ved å endre de ulike faktorene knyttet til reisen – enten 
egenskaper ved selve reisen, som f.eks frekvens, eller trafikantenes verdsetting av 
egenskapene ved reisen – også endrer konkurranseflaten mellom bil og innfartsparkering. I 
dette forprosjektet har vi avgrenset reisene vi ser på til å gjelde følgende typer reiser:  

i) Arbeidsreiser, da det er på denne typen reiser det er størst potensial for 
innfartsparkering, og et størst behov for å få ”biler ut av vegen” 

ii) Reiser inn til sentrum av Oslo 
 
Utgangspunktet for alle analysene er bilistenes kjøretid til stasjonen, basert på mulig 
kjøreveg og godkjent hastighet på disse vegene. Figur 5.2 viser hvor lang tid de vil bruke til 
de ulike stasjonene, eller hvor langt unna stasjonen de kan bo hvis de skal kjøre inntil 9 
minutter til stasjonen. Denne figuren viser at disse stasjonene dekkes det meste av 
bebyggelsen i Asker og Bærum hvis vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig reisetid til 
stasjonen på 9 minutter.  
 
Dataene som ligger til grunn for analysen er: 

- Bakgrunnskart 
- Vegnett (2007) med blant annet fartsgrenser 
- Avganger og reisetider med tog er funnet hos nsb.no 

 
Analysene er foretatt i Arc Gis 9, det er også foretatt nettverksanalyser. Beregningene av 
influensområdene er utført med den antagelse at bilistene kjører i 90 prosent av den 
skiltede fartsgrensen. Dette er en vanlig antagelse som er brukt i beregninger hos blant 
annet vegdirektoratet. På de fleste vegtyper av lavere nivå enn Europaveg vil bilistene ikke 
klare å kjøre den skiltede fartsgrensen på grunn av faktorer som gjør av farten må senkes 
over visse strekninger, derfor er det en rimelig antagelse at farten ligger på 90 prosent av 
den skiltede fartsgrensen, om noe så er dette heller litt for høyt anslag enn for lavt.  
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Figur 5.2: Kjøretid til stasjonene i vest-korridoren 
 
 

5.4 Konkurranseflater mellom alternative innfartsparkeringsplasser 
Fra innfartsparkeringsundersøkelsen 2008 fant vi at bilistene i snitt reiste 9 minutter til en 
innfartsparkeringsplass. Dette var både nær og fjernparkering. Vi vil i dette eksempelet ta 
utgangspunkt i en gjennomsnittlig tilbringertid på 5 minutter for lokale reiser og undersøke 
hvordan influensområdet varierer rundt denne avstanden avhengig av kvaliteten på tilbudet 
ved stasjonene.  
 
De faktorene vi har sett på i denne sammenheng er: 

• Tilbringertid 
• Reisetid på toget til Oslo S 
• Antall avganger på stasjonen. 

 
Vi har sett på konkurranseflatene mellom Asker stasjon og Høn (figur 5.3). Asker har 7 
min frekvens og 25 minutter reisetid til Oslo, mens Høn har 30 minutters frekvens og 30 
minutter reisetid. Legger vi til grunn verdier fra tabell 5.3 for spesifisering av GK og at det 
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er en konkurranseflate kun når GKAsker = GKHøn, får vi at influensområdet omkring Høn 
har en maksimal rekkevidde på kun 2 minutter kjøretid. Der er samtidig kjøretiden 9 
minutter til Asker stasjon. Disse analysene viser at influensområdet for Asker stasjon også 
dekker Høn. Det betyr at trafikantene vil foretrekke å kjøre forbi Høn for å parkere på 
Asker stasjon fordi det både er kortere reisetid til sentrum og hyppigere avganger. 
 
Denne analysen viser at influensområdet for Asker stasjon vil strekke seg ”nesten helt til 
Sandvika”. På samme måte vil influensområdet for Sandvika stasjon strekke seg ”nesten 
helt til Asker”. Dette er imidlertid ikke vist i kartet her da konkurranseflatene mellom Asker 
og Høen er caset. I figur 5.5 og 5.6 vises konkurranseforholdet mellom stasjonene Asker og 
Sandvika.  
 
 

 
Figur 5.3: Illustrasjon av konkurranseflatene mellom Asker og Høn stasjon 
 

Høen, 30 min. frekvens  
Influensområdet=2 min 
 
Asker, 7 min. frekvens. 
Influensområdet= 9 min  
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Hvis kvalitetene på kollektivtilbudet endres vil influensområdene endres. Vi har illustrert 
dette ved å øke frekvensen på Høn stasjon til 20 minutter mellom avgangene, dvs fra 2 til 3 
avganger i timen (figur 5.4). Det vil øke influensområdet fra 2 til 5 minutter, og gi en 
markert effekt på utstrekningen av influensområdet. Dette kan illustrere hvordan disse 
analysene benyttes for evaluering av influensområder og lokalisering av arbeidsplasser i 
nærheten av stasjoner. Hvis det planlegges et nytt boligområde i nærheten av Høn stasjon 
vil vi kunne beregne hvor hyppige avganger det må være på denne stasjonen før det vil 
være et aktuelt alternativ til Asker stasjon.  
 
 

 
Figur 5.4: Illustrasjon av nye konkurranseflater til Høn stasjon med 20 min frekvens. 
 
 
I figur 5.5 viser vi influensområdet for alle stasjonene inn mot Oslo. Vi har først bare sett 
på en situasjon hvor dette influensområdet er uavhengig av hvor langt de skal kjøre videre, 
dvs de er bare avhengige av egenskapene ved stasjonen. I disse illustrasjonene er det bare 
frekvens på tilbudet som varierer, men det kan utvides med parkeringsdekning, kostnader 
ved å parkere, osv.  
 
Dette eksempelet viser at Asker og Sandvika overlapper hverandre betydelig, dvs influens-
området til Asker nesten går til Sandvika og motsatt (9 minutter for begge stasjoner). Dette 
mønsteret vil også avtegne seg for andre knutepunktstasjoner inn mot Oslo. De små 
stasjonene har et influensområde på 2 minutter. Bilistene vil velge å kjøre til de store 

Høen, 20 min. frekvens  
Influensområdet=5 min 
 
Asker, 7 min. frekvens. 
Influensområdet= 9 min  
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stasjonene hvor det er hyppigere avganger framfor å velge nærmeste stasjon. Det som kan 
endre bildet er tilgang til parkeringsplasser og andre egenskaper ved innfartsparkerings-
plassene. 
 
 

 
Figur 5.5: Influensområder for stasjoner mellom Asker og Sandvika. 
 
Flere av disse eksemplene viser at influensområdene kan overlappe hverandre, og i noen 
tilfeller vil influensområdet strekke seg forbi nabostasjonen. Influensområdene er ingen 
skarp grense hvor alle trafikantene entene velger stasjon 1 eller 2. I de tilfeller hvor det er 
overlapp mellom influensområdene vil passasjerene fordele seg mellom de to stasjonene 
etter hvor stor sannsynlighet det er for å velge en av stasjonene, gitt egenskapene ved 
stasjonen og spesielle preferanser for den enkelte. Vi har ikke foretatt en estimering av alle 
disse forholdene i dette forprosjektet. Det betyr at influensområdet, eller hvor stor andel av 
innbyggerne som vil velge stasjon 1 og 2, også  vil avhenge av hvem som bor i området og 
egenskapene ved begge stasjonene.  
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I tillegg vil det avhenge av reisetiden til sentrum av Oslo. For å illustrere dette poenget har 
vi sett på influensområdene rundt Asker og Sandvika stasjon, for å finne skjæringspunktet 
mellom disse stasjonene (figur 5.6). Vi har i dette eksempelet tatt hensyn til forskjeller i 
køtid mellom stasjonene. Disse forholdene trekker i hver sin retning; fra Sandvika er det 7 
minutter kortere reisetid til sentrum, men det tar over 3 ganger så lang tid å kjøre med 
rushretningen (PROSAM-rapport 165). Den grønne streken illustrerer grensen mellom 
influensområdene, dvs der hvor det er like gunnstig å kjøre til hver av stasjonene. Samtidig 
viser de lyse feltene hvordan influensområdet skrumper inn hvis det er køer på vegene inn 
mot stasjonene. 9 minutter reisetid til Sandvika strekker seg ut til Billingstad, der det er 
kortere tid å kjøre til Asker men totalt sett lengre reisetid til Oslo. Framkommelighet på 
vegene inn mot stasjonene vil ha stor betydning for influensområdet. 
 
 

 
Figur 5.6: Influensområdet mellom Asker og Sandvika når en tar hensyn til køproblemer på vegene og ulik reisetid 
til sentrum 
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5.5 Konkrurranseflaten mellom kun bil versus innfartsparkering 
Influensområdet mot Asker stasjon vil avhenge av køproblemene på vegene inn mot 
sentrum. I rushtida tar det over 3 ganger så lang tid å kjøre sammenliknet med ”fri flyt”. 
Dermed blir det raskere å kjøre tog enn bil fra Asker til sentrum. Toget tar 29 minutter og 
bilen vil ta 53 minutter.  
 
Figur 5.7 viser at en bilist som reiser fra Asker vil komme omtrent til Høvik før 
togpassasjeren er framme i sentrum. Samtidig vil bilistene oppleve at det er en motstand 
mot å bytte til tog, som tilsvarer 85 kr per reise. Selv med en så stor byttemotstand vil det 
være mer gunstig for bilistene å bytte til tog framfor å kjøre bil helt fram. I dette 
eksempelet vil influensområdet til Asker være 8 minutter kjøretid. For Sandvika vil 
reisetidsgevinsten være mindre, med 19 minutter togtid og 35 minutter biltid. Denne 
tidsbesparelsen er ikke tilstrekkelig til å oppveie byttemotstanden på 85 kr. Dette 
eksempelet viser hvordan køproblemene på vegnettet påvirker markedspotensialet for 
innfartsparkeringene langs denne korridoren. 
 

 
Figur 5.7: Reisetidsforhold mellom bil og kollektivt fra Asker mot Oslo. Hvor langt mot sentrum er de kommet etter 
29 minutter. 
 
Disse eksemplene over viser hvordan denne modellen kan benyttes til å belyse influens-
områdene til de ulike stasjonene, og hvordan dette avhenger av kvaliteten på kollektiv-
tilbudet og reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport. Dette kan gi ulike 
influensområder avhengig av hvilke trafikantgrupper en ser på og rammebetingelser for 
bilbruk.  
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5.6 Konkret bruk av modellen 
Vi har i dette forprosjektet illustrert hvordan vi kan benytte data for trafikantenes 
verdsetting av tid og andre faktorer ved reisen for å belyse influensområdene til ulike 
stasjonsområder. Dette har vært en del ”manuelle” beregninger med utgangspunkt i 
områdene rundt Asker stasjon og en undersøkelse av potensialet for innfartsparkering i 
Oslo og Akershus.  
 
Spørsmålet er om metoden for å analysere influensområder rundt stasjoner kan 
operasjonaliseres til å kunne benyttes for alle typer stasjoner og holdeplasser uten at det 
krever betydelig kartlegging og markedsanalyser i forkant. Det vil i tilfelle kreve at en i 
størst mulig grad drar nytte av eksisterende datakilder og eksisterende modellverktøy. 
 
Det er viktig å skille mellom de som må benytte innfartsparkering fordi de mangler 
parkering på bestemmelsesstedet og de som velger det fordi de sparer tid. Den første 
gruppen krever at vi har god kjennskap til reisemønster og parkeringsdekning på 
bestemmelsesstedet.  
 
For den andre gruppen kan vi beregne hvor langt mye ekstra kjøretid de kan ha til 
stasjonen før det er uaktuelt å bytte til tog. Vi har laget et regneark som kan foreta disse 
beregningene. Samtidig kan det gjøres enklere analyser av influensområder uten å kjøre 
store modellanalyser. Det kan være tilstrekkelig å belyse konkurranseflatene mellom 
holdeplasser og stasjoner.  
 
Tabellen nedenfor viser hvordan dette regnearket er bygget opp. Ved å fylle inn ulike 
egenskaper ved både innfartsparkeringsreisen og bilreisen – som blant annet takst, tid på 
kollektivmiddelet, frekvens, kjørelengde i minutter og parkeringskostnader – regner dette 
regnearket ut hva avstanden til innfartsparkeringsplassen er når GK for innfartsparkering er 
lik GK for bil, gitt de spesifiserte egenskapene ved de to reisene. Dette er belyst med en del 
konkrete regneeksempler i kapittel 4.  
 
Tabell 5.3: Regneark for å beregne innfartsparkeringens influensområde, målt i avstand til innfartsparkeringsplassen 

  

Elementer 

som skal 

fylles inn 

Reise-

element 

Verdsetting 

(kr/min) 

GK 

innfart GK bil 

Reise med innfartsparkering      

Tilbringertid i minutter (bil til hp)  11,7 3 35  

Bilkostnader  4  10  
Takst (her: gj snittspris pr reise m mnd.kort) 28 28  28  
Tid på kollektivmiddelet 30 30 1 30  
Frekvens 15 7,5 2 15  
Sannsynlighet for å måtte stå 0 % 0 2 0  
Gangavstand fra holdeplass 5 5 2 10  
Byttemotstand 85 85  85  
Bilreisen      
Hente/bringe bilen (minutter)  4 4 2,8  11 
Reisetid i bilen (minutter) 28 28 2,8  78 
Ekstra køtid i rushtiden (minutter) 15 15 3,9  59 
Letetid etter p-plass ved arb.plass (min) 1 1 9  9 
Parkeringskostnader 0 0   0 
Bompenger 30 30   30 
Bilkostnader (=bensinutgifter1) 25 25   25 

1 Vi har tatt utgangspunkt i et forventet bensinforbruk på 7,0 pr 100 km og en bensinpris på 11,5 kr/l. 
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5.6.1 Vurdering av modellverktøy 
Vi har innenfor dette prosjektet sett nærmere på ulike etablerte modellverktøy som kan 
være grunnlag for en slik utvidelse. Det er i første rekke ATP-modellen og RTM-modellen 
innenfor programverktøyet Cube.  
 
Ut fra vår vurdering har RTM de egenskapene som er nødvendig for å kunne utvikle en 
egen modell for å analysere influensområder rundt stasjonene. Det skyldes i første rekke to 
forhold: 

1. Det er foretatt tilstrekkelig koding av egenskapene ved jernbanenettet og øvrig 
kollektivnett til å kunne beregne generaliserte reisekostnader på ulike strekninger. I 
tillegg er det kodet reisetider for bil på ulike strekninger og utviklet modeller som 
beregner køtid ved økt belastning i vegnettet. 

2. Det er relativt enkelt å kople data fra transportmodellen til ulike GIS-verktøy som 
gjør at influensområdene kan beskrives på en forståelig måte. I dette prosjektet har 
vi belyst en del av effektene i ArvView, men dette kan også gjøres innenfor 
RTM/Cube. 

 
Det er i første rekke punkt 1 som er avgjørende for vår vurdering, så lenge koding av 
nettverket er den store ”kostnaden” hvis en skal etablere en modell i full skala. Samtidig er 
det viktig å benytte omforente datakilder når denne type problemstillinger skal vurderes. 
 
Vi vil i dette avsnittet beskrive hvordan RTM/Cube kan utvides til å evaluere influens-
områder for stasjonsområder og holdeplasser, med utgangspunkt i den modellen som er 
beskrevet over. En slik utvidelse vil innebære at vi må: 

1. Kalibrere modellen når det gjelder faktorer som påvirker etterspørselen etter 
kollektivreiser 

2. Estimering av konkurranseflater mellom ulike holdeplasser og stasjoner innenfor et 
område 

3. Beskrive ulike scenarioer som det kan være ønskelig å belyse innenfor en slik 
modell 

5.6.2 Kalibrering av modellen 
Første steg vil være å kalibrere modellen for etterspørsel etter kollektivreiser. I den 
modellen som er beskrevet over tok vi utgangspunkt i den undersøkelsen som ble foretatt i 
Oslo og Akershus. Fra undersøkelsen har vi en forenklet beskrivelse av egenskapene ved 
både kollektivtilbudet og reisetider med bil, samt kjennetegn ved trafikantene  
 
En kalibrering av modellen med utgangspunkt i RTM vil ha en mer detaljert beskrivelse av 
egenskapene ved reisen og hvem det er som bor i nærheten av stasjonene. De dataene som 
vil bli hentet ut fra RTM er blant annet, reisetider med bil og kollektivtransport, frekvens, 
reisetid til stasjon/holdeplass. 
 
Vi kan benytte disse dataene til å re-estimere etterspørselsmodellen som er beskrevet over. 
De faktorene som vil bli endret er i første omgang: 

• Avstand til sentrum vil bli endret til reisetid med bil 
• ”Godt kollektivtilbud” vil bli erstattet med generaliserte reisekostnader 
• Avstand til holdeplassen vil bli erstattet med kjøretid med bil til holdeplass 
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Vi kan foreta en slik re-estimering for Oslo og Akershus og en større estimering for RTM 
dataene. 
 

 
 
Figur 5.8: Illustrasjon på hvordan etterspørsel etter kollektivreiser kalibreres 
 

5.6.3 Estimering av konkurranseflater 
Andre steg vil være å kalibrere modellen for valget mellom stasjoner og holdeplasser, for de 
trafikantene som ønsker å reise kollektivt. I den modellen som er beskrevet har vi en 
forenklet beskrivelse av egenskapene ved stasjonene. Samtidig har vi relativt detaljerte 
verdsettingstall for disse egenskapene.  
 
En kalibrering av modellen med utgangspunkt i mer detaljerte kjøretidsmålinger og 
beskrivelse av egenskapene ved stasjonen og hvem det er som bor i nærheten av 
stasjonene. Vi vil kunne hente ut dataene fra RTM eller detaljerte kjøretidsmålinger i GIS 
(figur 5.9). 
 
Vi har i dette forprosjektet beregnet konkurranseflatene mellom stasjoner basert på disse 
verdsettingsdataene. Ved å kalibrere disse verdsettingsdataene opp mot faktisk reise-
middelvalg til stasjonene kan vi beregne sannsynligheten for å velge de ulike stasjonene eller 
holdeplassene i nærområdet. Dermed vil markedspotensialet for innfartsparkering til en 
stasjon, målt ved antall nærparkeringer, kunne beregnes ut fra denne modellen. 
 

 
 
Figur 5.9: Illustrasjon på hvordan valget mellom stasjoner kalibreres 



 

Prosam-rapport 175 
 

side 41

Referanser 

Balcombe (red) med flere (2004): The demand for public transport: a practical guide. TRL, report 
TRL593. First published 2004. Kan lastes ned på 
www.demandforpublictransport.co.uk 

Bovy P m fl (1991): Substitution of travel demand between car and public transport: a discussion of 
possibilities. University of Sussex, England PTRC Annual meeting 1991 

Ellis, Ingunn Opheim, Katrine N. Kjørstad og Alberte Ruud (2008): Arbeidsreiser - potensial 
for bruk av innfartsparkering i Osloregionen. Oslo, Urbanet Analyse. UA-notat 8/2008 

Kjørstad, Katrine N (1995): Kollektivtrafikantenes preferanser i Moss, Grenland, Kristiansand, 
Ålesund og Tromsø. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI-rapport 312/2005  

Norheim, Bård (1996): Bedre kollektivtransport: samvalgsanalyse i Oslo – metodetester og 
etterspørselsberegninger. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI-rapport 327/1996 

Norheim, Bård (2006): Innfartsparkering i Drammen - Jernbanepassasjerenes preferanser for ulike 
egenskaper ved stasjonene. Oslo, Urbanet Analyse. UA-rapport 1/2006  

Norheim, Bård og Alberte Ruud (2007): Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for 
byområder. Oslo, Statens vegvesen. 

Norheim, Bård og Ingunn Stangeby (1993): Bedre kollektivtransport. Oslo-trafikantenes verdsetting 
av høyere standard. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI-rapport 167/1993 

Norheim, Bård, Alberte Ruud og Tom N Hamre (2008): Rushtidsavgift i Kristiansand? En 
utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper. Oslo, 
Urbanet Analyse. UA-rapport 7/2008 

Norheim, Bård, Katrine N Kjørstad og Heidi Renolen (1994): Ny Giv for kollektivtransporten i 
Drammen – hovedresultater fra samvalgsanalysen. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI-
rapport 241/1994 

Nossum, Åse (2003): Kollektivtilbudet i Osloregionen. Trafikantenes verdsetting av tid. Oslo, 
Transportøkonomisk institutt. TØI-rapport 633/2003 

PROSAM-rapport 165: Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus. 2007 og2008.   

Rambøll (2008): Strategi for utvikling av innfartsparkering i Oslo og Akershus.   

Transek (2006): Vanresenärenas värdering av förseningar och trängsel i Stockholms Lokaltrafik. 
Webundersökning. Transek AB rapport 2006.12 

Vibe, Nils, Katrine Kjørstad, Åse Nossum og Alberte Ruud (2004): Kollektivalternativene i 
Tønsbergpakken. Bidrag til konsekvensutredningen. Oslo, Transportøkonomisk institutt. 
TØI-rapport 698/2004 

 



 



 

 

PROSAMPROSAMPROSAMPROSAM----RAPPORTERRAPPORTERRAPPORTERRAPPORTER    
 

NR TittelTittelTittelTittel UtgiverUtgiverUtgiverUtgiver UtgittUtgittUtgittUtgitt 
1 Biltrafikkutviklingen i Oslo. PBE April 1987 
2 Referat fra seminar 2. - 4. juni 1987 på Sundvollen hotell. SVO Desember 1987 
3 Plan for maskinelle trafikktellinger i Oslo m/vedlegg. PBE Desember 1987 
4 Trafikkutvikling 1966 - 1987;  

Trafikkundersøkelser 1986 og -87 m/vedlegg. 
PBE April 1988 

5 Trafikkundersøkelse Kirkeveiringen m/vedl. (teknisk rapport). SVO Mars 1988 
6 Nummerskiltregistrering Nordstrandsområdet 20.april 1988. SVO Juni 1988 
7 Soneinndeling i Oslo-området. NB! Ikke utgitt; info fås hos PBE/SVA   
8 Godstransport i transportanalyser. Litteraturstudier. SVO August 1988 
9 Parkeringsbelegg og turproduksjon i parkeringshus 1987 og -88. PBE Januar 1989 
10 NSB's hovedtelling 1987. NSB Januar 1989 
11 Bygrensetelling høsten 1988. SL Januar 1989 
12 Trafikkutvikling 1966 - 1988;Trafikkundersøkelser 1988. PBE Mai 1989 
13 Referat fra seminar 11. - 13. oktober 1988 på Sundvollen hotell. SVO Juni 1989 
14 Trafikkundersøkelser i nordøstregionen m/vedlegg (teknisk rapport). SVA Juli 1989 
15 Godstransport på veg, begreper og metoder. SVO November 1989 
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23 Trafikkutvikling for Kjøretøy i Oslo 1966-1991. 

Trafikkundersøkelse i Oslo 1991. 
OVV Mai 1992 

24 Privat og offentlig parkeringstilbud innefor Kirkeveiringen. PBE Oktober 1992 
25 Samferdselsdata Oslo og Akershus 1991. PBE Desember 1992 
26 Bygrensetelling høsten 1992. Kollektivtrafikk. SL April 1993 
27 Vare og godstransport i Oslo og Akershus. PBE April 1993 
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35 Bygrensetelling høsten 1994. Kollektivtrafikk. SL Desember 1994 
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37 Fremkommelighetsund. for bil i Oslo og Akershus 1992, 93 og 94 OVV Januar 1995 
38 Samferdselsdata Oslo og Akershus 1993 PBE Mars 1995 
39 Trafikkundersøkelse i Oslo 1994; 

Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1966-1994 
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SE April 1996 

43 Innfartsparkering for bil i Oslo og Akershus per oktober 1995 AFK April 1996 
44 Sykkeltellinger over Henrik Ibsenringen vest, september 1994/95 

-Vedlagt data fra sykkeltellinger 
PBE September 1996 

45 PARIMO; Forbedret håndtering av kollektivtrafikk,  
inkl. Park and ride i EMMA 

AFK September 1996 

46 Fremkommelighetsund. for bil i Oslo og Akershus 1994, 95 og 96 SE Februar 1997 
47 Bompengeringen - holdningsundersøkelse 1989-1996 SVO Februar 1997 
48 Transportmodeller og nytte/kostnadsmetodikk AFK Mars 1997 
49 Trafikktall 1996 Riksveger Fylkesveger SVA Mai 1997 
50 Bygrensetellingen høsten 1996. Kollektivttrafikk SL Mai 1997 
51 Trafikkundersøkelse i Oslo 1996;  

Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1966-1996 
SVO Mai 1997 

52 Bompengeringen – holdningsundersøkelse 1989-1997 SVO Desember 1997 
53 Plan for trafikktellinger i Oslo 1998 - 2001 SE Desember 1997 
54 Sykkeltellinger i Oslo 1994 - 1997 PBE Mars 1998 
55 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1995,96 og 97 SE Mai 1998 
56 Markedsandeler - særlig rushtrafikken OS Mai 1998 
57 Trafikkundersøkelse i Oslo 1997   
 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1997 SVO September 1998 

58 Busstreikundersøkelsen - analyse av resultater SVA Desember 1998 
59 Bompengeringen - holdningsundersøkelse 1989-1998 SVO Januar 1999 
60 Forundersøkelse transport Gardermoen, Hovedrapport SVO Mars 1999 
61 Forundersøkelse transport Gardermoen, Sammenstilling av temarapporter SVO Mars 1999 
62 Arbeidsplassdata Oslo og Akershus 1997 PBE Mars 1999 



 

 

63 Trafikktall 1998, Riksveger, Fylkesveger SVA Mars 1999 
64 Sykkeltellinger i Oslo 1998 PBE April 1999 
65 Elevplassdata Oslo og Akershus 1997 PBE Juni 1999 
66 Bilbeleggstellinger Oslo SAM Des 1999 
67 Bompengeringen – Holdningsundersøkelse 1989 – 1999 SVO Des 1999 
68 Brukerbeskrivelse KOMODE med tilhørende programvare SAM Feb 2000 
69 Bygrensetellingen 1998 SL Jan 2000 
70 Etterundesøkelse Gardermoen – Hovedrapport SVA Mai 2000 
71 Etterundersøkelse Gardermoen – Tilleggsrapport SVA Mai 2000 
72 Trafikkundersøkelse i Oslo 1999 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1999 SVO Juni 2000 
73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997,98 og 99 SAM Juni 2000 
74 Trafikktall 1999, Riksveger, Fylkesveger SVA Juli 2000 
75 Metodikk for registrering av fotgjengere SAM Sep 2000 
76 Samferdselsdata for Oslo og Akershus SAM Sep 2000 
77 FREDRIK�TRIPS SAM Okt 2000 
78 Fremkommeligehetsmåling kollektivtrafikk GPS SL Okt 2000 
79 Arealdata transportmodell Oslo/Akershus PBE Okt 2000 
80 Brukerundersøkelsen PROSAM AFK Okt 2000 
81 Sykkeltellinger i Oslo 1999 og 2000 PBE Okt 2000 
82 Bompengeringen – holdningsundersøkelse 1989-2000 SVO Jan 2001 
83 Analyse av framkommelighetsregistreringer på veier i Oslo og  Akershus 1990-1999  SAM Feb 2001 
84 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus SAM Feb 2001 
85 Grunnlag for nye volum/hastighets-funksjoner til transportmodellen for Oslo og 

Akershus 
SVO Mai 2001 

86 Bygrensetellingen 2000 SL Juni 2001 
87 Trafikktall 2000 Akershus, riks- og fylkesveger SVA Nov 2001 
88 Utnyttelse av styrings- og overvåkningssystemer - forprosjekt SAM Aug 2001 
89 Sykkeltellinger i Oslo 2001 PBE Nov 2001 
90 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2000 SAM Des 2001 
91 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2001 SVO Jan 2002 
92 Utnyttelse av styrings- og overvåkningssystemer – test av datakvalitet fra ulike 

detektorer 
SAM Jan 2002 

93 Plan for trafikktellinger i Oslo 2002-2005 SvO Mars 2002 
94 Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2000 OS Okt 2002 
95 RVU Rikshospitalet - før og etter flytting VD Okt 2002 
96 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2002 SVO Des 2002 
97 Sykkeltellinger i Oslo 2002 SAM Jan 2003 
98 Forprosjekt Bruk av GPS i fremkommelighetsmålinger for bil  SAM Jan 2003 
99 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2001 SAM Jan 2003 

100 Reisevaner i Oslo og Akershus 2001 
Oppsummering av PROSAMs reisevaneundersøkelse 2001/2002 

OS Mars 2003 

101 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2000–2002 SAM Mars 2003 
102 Fremkommelighetsregistrering regionbusser Oslo og Akershus 2002/03 SVRØ Mars 2003 
103 Turproduksjonsfaktorer for kontor og kjøpesenter SVRØ Mars 2003 
104 Kollektivtilbudet i Osloregionen Trafikantenes verdsetting av tid  OS April 2003 
105 Fremkommelighet på utvalgte Buss- og trikkelinjer til AS Oslo Sporveier OS Juni 2003 
106 Hovedresultater framkommelighet buss og trikk i Oslo og Akershus 2002/03 SVRØ Juni 2003 
107 SPOT i Kvadraturen – Før/etterundersøkelse SAM Okt 2003 
108 Bygrensetellingen 2002 SL Des 2003 
109 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2003 SVRØ Jan 2004 
110 Telleplan sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2005-2009 SAM Feb 2004 
111 Sykkeltellinger i Oslo 2003 PBE Feb 2004 
112 Metode for nyttekostnadsanalyser av knutepunkter og stasjoner SVRØ/OP2 Mai 2005 
113 Nye volum/delay-funksjoner til bruk i transportmodeller SVRØ Okt 2004 
114 Bytte mellom kollektive transportmidler i Oslo og Akershus SVRØ Sept 2004 
115 Trafikkundersøkelser i Oslo 2000 - 2002  SVRØ Juni 2004 
116 Reisematriser for det sentrale østlandsområdet – basert på RVU og tellinger 2001  VD Okt 2004 
117 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2002  SVRØ Okt 2004 
118 Trafikkundersøkelser i Akershus 2001 - 2003 SAM Nov 2004 
119 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2003  SAM Nov 2004 
120 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 SVRØ Des 2004 
121 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker SVRØ Feb 2005 
122 Tilrettelegging basismatriser OS Mai 2005 
123 Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2003 OS Mai 2005 
124 Fakta om kollektivtransport i Oslo og Akershus SVRØ Juli 2005 
125 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2003 og 2004 SVRØ/SAM Juli 2005 
126 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus - Registreringsdata fra SIS og 

Regbase 
SVRØ Sept 2005 

127 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus - Kartpresentasjon SVRØ Okt 2005 
128 Bygrensetellingen 2004 - Bil- og kollektivtellinger 19.oktober 2004 SL Nov 2005 
129 Utforming av kollektivknutepunkt og byttesteder SVRØ Nov 2005 
130 Trafikkundersøkelser i Oslo og Akershus 2004 SVRØ Des 2005 
131 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2004 SAM Des 2005 
132 T-bane til Nydalen-Storo. Før- og etterundersøkelser. SAM Jan 2006 
133 Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2005 SVRØ Jan 2006 



 

 

134 Bruk av ATP-modellen i kollektivplanlegging. Busslinje 21 i Oslo SAM Feb 2006 
135 Omlegging av fylkeskryssende busstraseer i Oslo sentrum. Før- og 

etterundersøkelser 
SAM Apr 2006 

136 Telleplan 2006-2009 SAM Juli 2006 
137 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus SVRØ Juli 2006 
138 Før- og etterundersøkelser av kollektivtiltak - metodeveileder SVRØ Okt 2006 
139 Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2006 SVRØ Des 2006 

140 Inndata til FREDRIK – oppdatering fra reisevaneundersøkelser 2001 OS Des 2006 
141 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2005 SVRØ Des 2006 
142 Arbeidsplasser og bosatte i Oslo og Akershus 2003 OG 2025 SVRØ/PBE Des 2006 
143 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2005 SAM Des 2006 
144 Testing og implementering av nye volume/delay-funksjoner i EMMA/Fredrik SVRØ Jan 2007 
145 Sykkeltellinger i Oslo 2006 SAM Jan 2007 
146  Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2005 og 2006 SAM Jan 2007 
147 Evaluering av Frem 2005 SVRØ Des 2006 
148 Uttak av data fra SIS SAM Jan 2007 
149 Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23+). Sammenstilling av resultater fra 

Fredrik, PRVU01 og RTM23+ 
SVRØ April 2007 

150 Fremkommelighet for trikk og buss SVRØ Mai 2007 
151 Kollektivtrafikantenes byttemønster i Oslo og Akershus SL Juli 2007 
152 Reisevaner i Oslo og Akershus AFK Okt 2007 
153 Bruk at ATP-modellen til vurdering av busstrase og holdeplassmønster" SL Des 2007 
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 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSAM - RAPPORTER 
Over 170 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 ATLAS 
interaktive kart (gis) på internett med flere transporttema. 
 
 
PROSAM NYHETSBREV  
sett deg på PROSAM mailingliste og bli oppdatert om nytt fra PROSAM (rapporter, kurs)  
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