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Sammendrag 

I Trondheimsområdet er staten og lokale parter enige om en tilleggsavtale til byvekstavtalen 

hvor staten tilbyr 50 mill. kr per år som kompensasjon for å redusere kollektivtakstene. 

Oppdragsgiver ønsker en faglig vurdering av hvordan takstreduksjoner kan innrettes for å ha 

størst effekt på de definerte målene i byvekstavtalen, spesielt målet om at veksten i 

persontrafikken skal tas med miljøvennlige transportmidler.  

Takstreduksjon på pendelstrekninger 

For å nå nullvekstmålet er det viktig å rette taksttiltakene inn mot trafikantgrupper som har bil 

som alternativ til kollektivtransport. Kartlegging av konkurranseflater i avtaleområder viser at 

kollektivtransporten konkurrerer relativt godt mot bil på viktige pendelstrekninger inn mot 

Trondheim sentrum. Det betyr at takstendringer kan ha stor effekt på kollektivandelen på 

strekningene.  

Takstreduksjon har størst effekt blant de mest prisfølsomme trafikantene 

Ungdommer og studenter har erfaringsvis høy prisfølsomhet sammenliknet med andre 

trafikantgrupper. Videre kan redusert takst på enkeltbillett kan ha stor effekt fordi trafikanter 

som reiser av og til ofte er mer prisfølsomme enn de som reiser ofte. Redusert takst på 

enkeltbilletter utenfor rushtrafikken treffer prisfølsomme fritidsreiser.  

Takstreduksjon i lavtrafikk utnytter ledig kapasitet 

Tidsdifferensierte takster er et effektivt virkemiddel både for å redusere trengsel og for å øke 

antall reiser i lavtrafikk når det er ledig kapasitet på kollektivtransporten. En overordnet 

beregning av effekten av 30 prosent takstreduksjon i lavtrafikk viser en solid overføring av 

reiser fra rushtimene til lavtrafikk. Dersom kapasiteten kan reduseres når antall reiser i rush 

går ned så vil kostnadene reduseres mer enn inntektene slik at skattebidraget reduseres fra 

dagens nivå.  

 
Figur 0.1: Beregnede effekter av 30 prosent rabatt i lavtrafikk.  
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Koronapandemien reduserer kollektivtransportens inntektsgrunnlag 

Urbanet Analyse har gjennomført en undersøkelse av de langsiktige effektene av 

koronapandemien (UA-rapport 137/2020. Undersøkelsene viser at trafikantenes motstand mot 

trengsel vil være om lag 34 prosent høyere etter at koronapandemien er over enn den var før. 

I tillegg viser undersøkelsen at 33 prosent av trafikantene vil øke sin bruk av hjemmekontor.  

De langsiktige endringene i trafikantenes reisevaner og holdninger reduserer 

kollektivtransportens konkurransekraft. Det gjør bilen mer attraktiv sammenliknet med 

kollektivtransport. Dette forsterker behovet for å redusere trengsel i rushtimene og gjør derfor 

tidsdifferensierte takster til et svært aktuelt tiltak. Videre reduseres grunnlaget for 

periodebillettene når bruken av hjemmekontor øker, og det blir viktig med utvikling av nye 

billettslag som imøtekommer de som vil reise kollektivt av og til.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål  

I Trondheimsområdet er staten og lokale parter enige om en tilleggsavtale til byvekstavtalen 

etter bompengeforliket i fjor høst. Denne er lokalpolitisk vedtatt, men ikke ennå signert av 

regjeringen. Her tilbyr staten 50 mill. kr per år som kompensasjon for å redusere 

kollektivtakstene.  

Byvekstavtalen omfatter fire kommuner: Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. Fra januar 

2020 ble tidligere Klæbu kommune sammenslått med Trondheim. Byområdet Stor-Trondheim 

omfatter Trondheim og de sentrale delene av de øvrige kommunene.  

Partene i Miljøpakken er enige om å bruke takstreduksjonen til tiltak som gir størst mulig 

effekt på målene i byvekstavtalen, spesielt nullvekstmålet. Det overordnede målet i 

byvekstavtalen er formulert som følger:  

Sikre at veksten i persontrafikken tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Bedre 

framkommelighet totalt sett ved å tilrettelegge for attraktive alternativ til privatbil, 

mer attraktive bysentre og tettsteder. Ambisjon om færre hardt skadde og drepte.  

Samferdselsdepartementet opplyser i brev av 8. juni at målformuleringen er endret, men dette 

er ikke lokalpolitisk vedtatt. Den nye målformuleringen er som følger:  

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom 

effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, 

sykling og gange.  

I tillegg er det definert en rekke lokale mål:  

Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport reduseres i tempo 

nødvendig for å oppfylle Parisavtalen 

Mål 2: Flere skal reise Miljøvennlig. Økning i miljøvennlige reiser større enn 

befolkningsveksten 

Mål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging. Redusere transportbehov, lett og 

trygt å velge miljøvennlig transport i velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Mål 4: By- og tettsted mer tilgjengelig for alle 

Mål 5: Redusere antall trafikkulykker og ulykker med drepte og hardt skadde 

Mål 6: Overholde nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet 

Mål 7: Trafikkstøy reduseres for støyfølsom virksomhet (innendørs og utendørs) 

Mål 8: Grønnere og mer effektiv næringstransport 

Mål 9: Økt brukertilfredshet med tiltak i Miljøpakken 
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Oppdragsgiver ønsker en faglig vurdering av hvordan takstreduksjoner kan innrettes for å ha 

størst effekt på de definerte målene i byvekstavtalen, spesielt målet om at veksten i 

persontrafikken skal tas med miljøvennlige transportmidler. 

1.2 Gjennomføring og metode 

Oppdragsgiver ønsker en faglig vurdering av hvordan prisene påvirker trafikantenes reiseatferd 

i ulike markedssegment og konkurranseflater. Gjennom grove kalkulasjoner vil vi belyse 

hvordan takstreduksjoner kan og bør innrettes for å øke antall reiser med kollektivtransport. Vi 

vil også belyse endringer i reiseomfang med bil, sykkel og gange.  

Kartlegging av konkurranseflater 

Takstendringer har størst effekt på etterspørselen der hvor kollektivtransporten konkurrerer 

ganske godt. Dersom en kollektivreise oppleves mye mer belastende enn en reise med et 

annet transportmiddel, så vil ikke en liten takstendring endre på det. Dersom ulike 

transportmidler vurderes ganske likt kan imidlertid en takstendring ha stor effekt på 

etterspørselen etter kollektivreiser. Vi kartlegger konkurranseflater på utvalgte strekninger og 

for utvalgte trafikantgrupper for å belyse hvor takstendringer vil være mest hensiktsmessig.  

Konkurranseflatene vurderes ved å beregne generaliserte reisekostnader (GK) for ulike 

trafikantgrupper på ulike strekninger. GK er et uttrykk for belastningen ved å foreta en reise. 

For å kunne sammenligne ulike transportmidler, regner man om denne belastningen til en 

kroneverdi som et uttrykk for verdsettingen man har av tiden. For eksempel viser data fra den 

nasjonale tidsverdsettingsundersøkelsen at trafikanter verdsetter redusert reisetid på en 

arbeidsreise til 1,55 kr per minutt på en bilreise mot 1,3 kr per minutt på en kollektivreise 

(Flügel mfl, 2020). Reisetid, ventetid, gangtid til holdeplass og flere reisetidselementer utgjør, 

sammen med billettprisen, samlet belastning ved en kollektivreise.  

Koronapandemien kan påvirke konkurranseflatene på lang sikt. Urbanet Analyse har 

gjennomført en undersøkelse av de langsiktige effektene av koronapandemien (UA-rapport 

137/2020). Undersøkelsene viser at trafikantenes motstand mot trengsel vil være om lag 35 

prosent høyere etter at koronapandemien er over enn den var før. Dette vil påvirke hvor 

belastende det oppleves å reise, spesielt i rushtrafikken. I tillegg viser undersøkelsen at 33 

prosent av trafikantene vil øke sin bruk av hjemmekontor. Dette innebærer en nedgang i antall 

reiser og vil redusere periodebillettenes verdi. Vi benytter kunnskapen fra denne 

undersøkelsen til å anslå langsiktige konsekvenser for kollektivtransportens 

konkurranseforhold og målrette takstreduksjonene.  

Konkurranseflatene vil benyttes til å illustrere hvilke markedssegment takstreduksjoner bør 

målrettes mot for å gi størst effekt på realisering av nullvekstmålet.  

Trafikantenes reiseadferd 

Takstendringer har ulik effekt på ulike markedssegment, og effekten avhenger av 

prisfølsomhet i tillegg til konkurranseflatene mot andre transportmidler. Priselastisiteten 
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beskriver hvor prisfølsomme trafikantene er ved å vise forventet endring i etterspørsel per 

prosent endring i pris. En priselastisitet på -0,3, betyr at antall reiser reduseres med 3 prosent 

dersom prisen øker med 10 prosent. Vi innhenter erfaringer med ulike trafikantgruppers 

prisfølsomhet basert på tidligere studier for å kunne si noe om hvordan takstreduksjoner kan 

innrettes for å få størst mulig effekt.  

Beregninger basert på konkurranseflater og priselastisitet vil vise endringer i reiseadferd av å 

rette takstreduksjoner mot ulike markedssegment og på ulike strekninger. Basert på 

forespørselen fra oppdragsgiver vil vi fokusere på pendlertrafikk fra Malvik, Stjørdal og Melhus 

inn til Trondheim sentrum. Av markedssegment vil vi fokusere på arbeidsreiser, men også se 

på trafikantgrupper med ulik alder, reiseformål og reisehyppighet.  

Resultatene vil belyse effektene av redusert takst til enkelte trafikantgrupper sammenliknet 

med en generell takstreduksjon til alle.  

Samordning og billettslag  

Vi vil drøfte effekten av tre endringer i billettporteføljen. Først ser vi på effekten av å 

samordne billetter og takster mellom buss og tog slik at trafikantene betaler det samme og kan 

reise med samme billett. Dette vil være innebære en takstreduksjon for de som reiser med tog 

mellom Stjørdal og Trondheim. Videre drøfter vi effekten av lengre varighet på billettene 

utenfor rushtid som er en alternativ form for takstreduksjon. Til slutt diskuteres behovet for 

nye billettslag for å imøtekomme ulike trafikantgruppers behov, og på den måten øke antall 

kollektivreiser.  

Resultatene vil belyse hvordan endringer i billettporteføljen kan påvirke antall reiser med 

kollektivtransport i avtaleområdet.  

Utnyttelse av ledig kapasiet 

Tilleggsavtalen som følge av bompengeoppgjøret har utnyttelse av ledig kapasitet som et 

satsningsområde. Målet er å øke passasjerbelegget i lavtrafikkperioder for å få flere 

fritidsreiser over på kollektivtrafikk. Reduksjon av trengsel i rushtiden er et annet viktig 

argument for å forsøke å motivere de trafikantene som kan til å reiser utenfor rushtiden. For å 

vise hvordan takstreduksjoner kan bidra til å utnytte ledig kapasitet vil vi gjøre en overordnet 

beregning av effekten av tidsdifferensierte takster.  

Tidsdifferensierte takster innebærer en prisdifferanse mellom rushtrafikk og lavtrafikk som 

motiverer de trafikantene som kan, til å flytte reisen utenfor rush. Tidligere 

verdsettingsundersøkelser av prisdifferenisering i en rekke norske byområder viser at om lag 

30 prosent av de som reiser i rush vil flytte reisen sin ut av rushtrafikken dersom prisen er 

lavere i lavtrafikk. Overføring av reiser fra rush til lavtrafikk reduserer trengsel for de som må 

reise i rushtrafikken, noe som vil være viktig grunnet koronapandemien, men som også kan ha 

positiv etterspørselseffekt på sikt.  

Resultatene vil belyse hvordan reduserte takster i lavtrafikk kan innrettes for å øke 

kollektivandelen og utnytte ledig kapasitet utenfor rush.  
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1.3 Kort om analyseområdet 

Byvekstavtalen omfatter de fire kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. Figuren 

under viser sonekart fra AtB hvor de fire kommunene ligger i sone A, B1, B2 og B3.  

 
Figur 1.1: Sonekart fra AtB. Byvekstavtalen omfatter fire kommuner i sone A, B1, B2 og B3.  

 

Kollektivtransporten i analyseområdet har gjennomgått store endringer de siste årene. I 

august 2019 ble det gjennomført en omfattende omlegging av buss-systemet. Dette inkluderte 

blant annet en økning i ruteproduksjon på om lag 20 prosent, og innebærer en økning i antall 

omstigninger pr reise. Som en del av omleggingen er det også jobbet med innføring av 

automatisk tellesystem på bussene, som nå er i drift. I januar 2020 ble det gjennomført en 

generell prisøkning på 6 prosent, og i mars inntraff koronapandemien som reduserte antall 

reiser kraftig. Det er stor usikkerhet knyttet til totale inntekter og antall reiser i 2020. I dette 

prosjektet er hovedmålsettingen å vurdere prinsipper og ikke eksakt inntektseffekt, så lenge 
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startsituasjonen er så usikker. De anbefalte prinsippene er stort sett uavhengig av 

startsituasjon bortsett fra der hvor koronasituasjonen også har endret reisemønster og 

billettbruk. 

Foreløpige resultater fra reisevaneundersøkelsen i 2019 viser en kollektivandel på ca. 13 

prosent i Trondheim. AtB rapporterer et reiseomfang på om lag 35,5 millioner påstigninger i 

2019. 96 prosent av påstigningene skjer i sone A. Budsjetterte passasjerinntekter fra buss og 

trikk sone A i 2020 var 455 millioner kroner før koronapandemien inntraff. Tilsvarende 

kostnader er 921 millioner kroner.   

 
Figur 1.2: Reisemiddelfordeling i Trondheim. Foreløpige tall fra RVU 2019.   
 

AtB melder at 48 prosent av inntektene var fra enkeltreiser i 2019, mens 52 prosent kom fra 

periodebilletter. Videre viser grove estimater fra AtB følgende fordeling av inntektene mellom 

kategorier: voksen 67 prosent, barn 5 prosent, honnør 7 prosent, og student 20 prosent.  

Påstigninger fordeler seg ofte litt annerledes på trafikantgruppene enn inntektene fordi noen 

grupper reiser med rabatterte billetter og de har ulik bruk av periodebilletter. På grunn av 

utfordringer med nytt passasjertellesystem beregner vi påstigende basert på antall salg. 

Figuren under viser beregnet fordeling av påstigninger på trafikantgrupper i 2019.  

 
Figur 1.3: Beregnet antall påstigninger i 2019 fordelt på trafikantgruppe.  

 

På jernbanen er det registrert 569 tusen påstigninger i avtaleområdet i 2019. dersom en 

inkluderer reiser til og fra omland i tillegg til interne reiser er det 1,27 millioner påstigninger.     
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2 Kollektivtransportens konkurransekraft 

Takstendringer har størst effekt på etterspørselen der hvor kollektivtransporten konkurrerer 

ganske godt, dvs oppleves som omtrent like gode. Dersom en kollektivreise oppleves mye mer 

belastende enn en reise med et annet transportmiddel, så vil ikke en liten takstendring endre 

på det. Vi kartlegger konkurranseflater på utvalgte strekninger i dette kapitlet for å belyse hvor 

takstendringer vil være effektivt.   

Bovy m.fl. (1991) viste at dersom konkurranseforholdene for kollektivtransport er for dårlige, 

eller for gode, er det liten effekt av å gjennomføre tiltak som bedrer konkurranseindeksen. 

Dersom det i utgangspunktet er dobbelt så belastende å reise kollektivt sammenlignet med bil, 

vil det være begrenset etterspørselseffekt av å øke bompengene siden det alternative 

transportmiddelet fortsatt er langt mer belastende. På samme måte kunne en se på det andre 

delen av skalaen, der hvor kollektivtilbudet er mye bedre enn å reise med bil. På disse 

strekningene vil også tiltakene ha begrenset effekt siden de som velger å reise med bil til tross 

for at kollektivtransport er et «bedre» valg trolig er tvungne trafikanter med liten mulighet til å 

endre transportmiddel.  

Etterspørselseffekten er størst i delmarkeder hvor transportmidlene er «omtrent like gode», 

det vil si ved konkurranseflater rundt 1,0. Her kan vi forvente etterspørselseffekt til og med av 

små endringer. Dersom konkurranseflatene er veldig dårlige kan vi oppleve terskelverdier hvor 

en ikke får særlig effekt av å øke bilkostnadene før vi kommer til et nivå hvor GK bil og 

kollektivtransport er omtrent like store.  Dette er også grunnen til at kombinerte tiltak, 

eksempelvis reduserte kollektivtakster og økte perkeringskostnader, som gjør alternativene til 

bil mer konkurransedyktige kan gi større effekt enn hvert enkelt tiltak isolert.  

De samme prinsippene gjelder for konkurranseflatene mot gange, sykkel og andre 

miljøvennlige reisemåter. For å øke andelen miljøvennlige reiser er det viktig å rette 

takstendringene inn mot de som har bil som alternativ til kollektivtransport.  

2.1 Konkurransekraft i avtaleområdet 

Ser vi hele analyseområdet under ett så har bilen et klart konkurransefortrinn sammenliknet 

med buss. Figuren under viser generaliserte reisekostnader for buss og bil i gjennomsnitt for 

hele avtaleområdet. Data er hentet fra RTM/UA-modellen som ble kjørt i prosjektet «Analyse 

av restriktive biltiltak i Trondheim» av Betanzo mfl. (2018).  

Gjennomsnittlig belastning ved en bussreise i avtaleområdet er 72 kroner, mens 

gjennomsnittlig belastning ved en bilreise er 46 kroner. Konkurranseindeksen er 72/46=1,57. 

Det innebærer at belastningen ved en bussreise i gjennomsnitt er 57 prosent høyere enn på 

bilreisen.  
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Figur 2.1: Generaliserte reisekostnader for buss og bil i gjennomsnitt for hele avtaleområdet. Kilde: 
RTM/UA-modellen fra prosjekt om restriktive tiltak for bil i Trondheim, 2018.  

 

Det er ikke unaturlig at bussen har liten konkurransekraft i gjennomsnitt over et stort område 
med varierende kollektivtilbud. Konkurranseflatene er langt bedre når vi ser på strekninger 
hvor mange reiser kollektivt.  

Det er i hovedsak på reiser inn til sentrum at kollektivtransportens konkurransekraft er god. På 
kortere sentrumsreiser er både, sykkel, gange og bil gode alternativer til kollektivtransport. 
Dette er illustrert med den sentrumsnære strekningen Møllenberg-Gløshaugen. Figuren under 
viser at på en gjennomsnittlig reise på strekningen er belastningen ved en kollektivreise høyere 
enn for andre transportmidler. Det indikerer at de som reiser kollektivt på strekningen ikke kan 
anvende de andre transportmidlene eller har en høyere belastning ved de andre 
transportmidlene enn det nasjonale gjennomsnittet som er benyttet her.  

 
Figur 2.2: Generaliserte reisekostnader på strekningen Møllenberg-Gløshaugen for en arbeidsreise i 
morgenrushet.  

For å nå nullvekstmålet er det de reisene hvor kollektivtransporten konkurrerer mot bil som 

må tas med kollektivtransport. Takstreduksjoner er en av flere ulike typer virkemidler som kan 

bidra til å bedre kollektivtransportens konkurransekraft mot bil og dermed øke 

kollektivandelen. På korte, sentrumsnære reiser kan det være hensiktsmessig å fokusere 

innsatsen mot økte bilkostnader heller enn reduserte kollektivsatser for ikke å overføre reiser 

fra sykkel og gange. På lengre reiser, eksempelvis pendlerreiser inn til sentrum, vil 

kollektivtransporten spille en viktig rolle om en skal nå både nullvekst, og klimamål.  
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2.2 Konkurranseflater på pendelstrekninger 

Vi har benyttet nasjonale verdsettinger av reisetid og reiseelementer (Flügel mfl, 2020) for å 

beregne generaliserte reisekostnader (GK) for en gjennomsnittlig bil- og kollektivreise på fire 

pendlestrekninger, i tillegg til den sentrumsnære strekningen over. Her anbefales å bruke 

tidsverdien 79 kr/time for buss og 108 kr/time for tog. Det kan tolkes som at 

betalingsvilligheten for redusert reisetid er høyere for togtrafikanter enn for trafikanter som 

reiser med buss. Under presenteres forutsetningene for beregningene. For mer detaljerte 

studier av konkurranseflater i hele analyseområdet kan en benytte transportmodellen 

URBAMOD, men det har det ikke vært rom for innenfor rammene av dette prosjektet.   

For bilreisen legger vi innen bilkostnad på 2,09 kr per km1 (Vegdirektoratet, 2018, oppjustert til 

2019-kr). En gjennomsnittlig parkeringskostnad på 2,46 kr er hentet fra studien «Analyse av 

restriktive biltiltak i Trondheim» av Betanzo mfl. (2018). På arbeidsreisen legger vi 1,3 min med 

kø i rushtrafikken, som også er hentet fra Betanzo mfl. (2018) som kjørte RTM for å beskrive en 

gjennomsnittlig bilreise i Trondheim. For å kunne sammenlikne bilreisen med en kollektivreise 

på best mulig måte inkluderer vi tidsbruk til gange og parkering i forbindelse med bilreisen. På 

grunn av at mange vil ha relativt gode parkeringsmuligheter forutsetter vi 1 min gange til bilen 

og 1 min gange fra bilen og til endelig destinasjon. Videre forutsetter vi at selve parkeringen 

tar 2 min i tråd med tidligere analyser av områder med relativt gode parkeringsmuligheter 

(Haraldsen mfl. 2020).   

Tabell 2.1: Forutsetninger for beregning av generaliserte reisekostnader for bil:  

Reisetidselement Verdi Kilde 

Bilkostnad per km 2,09 kr  Vegdirektoratet (2018) 

Gjennomsnittlig parkeringskostnad 2,46 kr Betanzo mfl. (2018) 

Gjennomsnittlig tid i kø i rushtrafikken 1,3 min Betanzo mfl. (2018) 

Gjennomsnittlig gangtid 2 min (Haraldsen mfl. 2020).   

Gjennomsnittlig parkeringstid 2 min (Haraldsen mfl. 2020).   

 

For bussreisen forutsetter vi at trafikantene reiser med månedskort og foretar 35 reiser per 

måned. Videre forutsetter vi 5 min gange til første holdeplass, noe som tilsvarer 400-500 

meter. En kartlegging fra 2011 viste at 90 prosent av de bosatte i Trondheim kommune har en 

holdeplass innenfor 400 meters gangavstand, og 96 prosent av de ansatte har en holdeplass 

innenfor 400 meters gangavstand (Statens Vegvesen, 2011). I kommunene rundt vil det være 

færre som har 400 meter til en holdeplass, men 400-500 meter er et anslag på gjennomsnittet 

for de som ofte reiser kollektivt på arbeidsreiser.  

Tabell 2.2: Forutsetninger for beregning av generaliserte reisekostnader for buss:  

Reisetidselement Verdi 

Gjennomsnittlig antall reiser per måned 35  

Gjennomsnittlig gangtid til første holdeplass 5 min 

 
1 Denne bilkostnaden er en privatøkonomisk kostnad for lette kjøretøy, som inkluderer drivstoff, 
olje/dekk, kapitalkostnad. Dette innebærer at trafikantene ikke bare tar inn over seg drivstoffkostnaden, 
men også reflekterer over vedlikehold og verditapet på bilen når de velger å bruke den.  
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Reisetid, reiselengde, gangtid fra endeholdeplass til Torvet og pris hentes fra atb.no og google 

maps. Antall avganger i timen hentes fra rutplan i rushtimene for arbeidsreisen, og i lavtrafikk 

på kvelden for en fritidsreise.  

Stjørdal-Trondheim sentrum 

Reisetid med buss er 37 min fra Stjørdal stasjon til Dronningens gate med rute 310 som går fire 

ganger i timen i morgenrushet når en typisk arbeidsreise gjennomføres og to ganger i timen på 

kveldstid når en typisk fritidsreise gjennomføres. Gangtid til torvet som er destinasjon for 

eksempelreisen er 3 min. Billettprisen er 1120,- for fullpris månedskort i to soner. Ved 35 

reiser per måned er pris per reise 32 kr.  

Reisetid med tog er 38 min fra Stjørdal stasjon til Trondheim S med toget som går to ganger i 

timen. Gangtid til torvet er 11 min. Billettprisen er 1420,- for fullpris månedskort. Ved 35 reiser 

per måned er pris per reise 40,6 kr. Til sammenlikning er reisetid med bil gjennomsnittlig 36 

min fra Stjørdal stasjon til Torvet.  

Figuren under viser GK for en gjennomsnittlig arbeidsreise og fritidsreise for henholdsvis buss, 

bil og tog. På strekningen Stjørdal-Trondheim sentrum har bussen svært gode 

konkurranseforhold både på arbeidsreiser og fritidsreiser, med en konkurranseindeks på 0,9. 

Gitt forutsetningene definert over, er det 16-20 prosent mer belastende å reise med bil enn 

buss på strekningen. Dette kommer blant annet av at kostnaden ved å kjøre over tre mil er 

omtrent 70 kroner. Hvor mye av denne bilkostnaden trafikantene tar inn over seg i valget av 

reisemiddel kan diskuteres, men kostnaden vil uansett være betydelig høyere enn 

bussbilletten til 32 kroner. En annen viktig årsak til at belastningen er høyere på bilreisen er at 

tidskostnaden forbundet med bilreisen er høyere. Det eksakte forholdet mellom GK for buss 

og bil er følsomt for endringer i forutsetningene, men beregningen viser at bussens 

konkurransekraft er god på strekningen også hvis belastningen for bil er noe overvurdert.   

 
Figur 2.3: Generaliserte reisekostnader på strekningen Stjørdal-Trondheim sentrum.  

 

Vi ser at på en arbeidsreise utgjør prisen 27 prosent av bussreisen og 20 prosent av togreisen. 

Det betyr at det er 27 og 20 prosent av samlet belastning som kan påvirkes ved å redusere 
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takstene. De resterende 71 og 80 prosentene av belastningen vil fremdeles være der selv om 

en endrer takstene. Dette viser at takstendringer alltid må ses i relasjon til tilbudet og 

konkurransesituasjon.  

Togtilbudet fremstår ikke som et konkurransedyktig alternativ på strekningen fordi samlet 

belastning er ca. 40 prosent høyere enn på bussreisen på en arbeidsreise og over dobbelt så 

høy på en fritidsreise. Dette har to hovedårsaker; at tidsverdiene for togreiser er høyere enn 

for buss, og at toget kun har en til to avganger per time slik at belastningen ved intervall blir 

svært høy. Trafikantene vil gjerne se kollektivtilbudet under ett og ikke skille mellom buss og 

tog slik som vi gjør her. De som ofte velger å reise med toget vet også når toget går, og vil ikke 

oppleve hele den beregnede belastningen knyttet til intervall. Vi kan derfor fokusere på den 

delen av kollektivtilbudet som er best eller beregne GK for kollektivtilbudet samlet sett, som vil 

se ut omtrent som GK buss på denne strekningen.   

I figuren under ser vi på effekten av å endre på disse forutsetningene. Det er interessant å 

diskutere forutsetningene i GK-beregningene fordi de er vesentlige for konkurranseforholdene 

som fremstilles. Når tidsverdien er knyttet til transportmidlet er forskjellen i GK for buss og tog 

på hele 73 prosent. Dersom vi benytter samme tidsverdi på buss og tog reduseres denne 

forskjellen til 36 prosent. Her er det tidsverdien på buss som er lagt inn på toget. Det er en 

pågående diskusjon om hvorvidt tidsverdien er knyttet til person eller transportmiddel. Ved å 

benytte samme tidsverdi sier vi at tidsverdien er knyttet til en person, og at hun eller han 

vurderer tiden sin likt om bord på buss, tog og bil. Forskjellen mellom buss og tog reduseres 

ytterligere dersom vi fjerner intervall.  

 
Figur 2.4: Valg av tidsverdier og reiseelementer påvirker beskrivelsen av konkurranseforhold.  

Melhus-Trondheim sentrum 

Reisetid med buss er 25 min fra Melhus skysstasjon til Dronningens gate med rute 440. 

Sammen med rute 71 og 26 er det seks avganger i timen. Gangtid til torvet er 3 min. 

Billettprisen er 835,- for fullpris månedskort i sone A, og ved 35 reiser per måned er pris per 

reise 23,9 kr. Reisetid med tog er 25 min fra Melhus skysstasjon til Trondheim S med tre 

avganger i timen i morgenrushet og en avgang per time ellers. Gangtid til torvet er 11 min. 

Billettprisen er som på buss. Kjøretid med bil er 20 min.  
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Også på denne strekningen har kollektivtransporten et relativt godt konkurranseforhold mot 

bil, selv om bussreisen er noe mer belastende enn bilreisen på en arbeidsreise. Med en 

konkurranseindeks på 1,1 er det små endringer som skal til for å gjøre kollektivtransporten til 

et bedre alternativ enn bilen. Her vil eksempelvis en takstreduksjon på 6 kroner per reise 

endre konkurranseindeksen til 1 slik at de to alternativene fremstår som like. En tilsvarende 

økning i parkeringskostnaden eller andre kostnader ved bilreisen vil ha samme effekt. Dette vil 

øke etterspørselen etter kollektivreiser.  

 
Figur 2.5: Generaliserte reisekostnader på strekningen Melhus-Trondheim sentrum. 

Vikhammer-Trondheim sentrum 

Reisetid med buss er omtrent 22 min fra Vikhammer i Malvik til Prinsens gate med rute 70 eller 

79 med til sammen seks avganger i timen. Gangtid til torvet er 2 min. Billettprisen er 835,- for 

fullpris månedskort i sone A. Ved 35 reiser per måned er pris per reise 23,9 kr. Kjøretid med bil 

er 24 min fra Malvik til Torvet. Reisetid med tog er 15 min fra Vikhammer stasjon til Trondheim 

S med toget som går to ganger i timen. Gangtid til torvet er 11 min. Billettpris er som på buss.  

Kollektivtransportens konkurranseforhold er relativt godt med en konkurranseindeks på 1,2 på 

arbeidsreiser og fritidsreiser. Også på denne strekningen vil takstendringer kunne ha betydelig 

effekt på antall kollektivreiser, og motivere trafikanter til å velge kollektivtransport fremfor 

egen bil.  

 
Figur 2.6: Generaliserte reisekostnader på strekningen Malvik-Trondheim sentrum. 
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Malvik-Trondheim sentrum 

Reisetid med buss er 26 min fra tettstedet Malvik til Prinsens gate med rute 70 som går fire 

ganger i timen. Gangtid til torvet er 2 min. Billettprisen er 835,- for fullpris månedskort i sone 

A. Ved 35 reiser per måned er pris per reise 23,9 kr. Kjøretid med bil er 24 min fra Malvik til 

Torvet.  

Kollektivtransportens konkurranseforhold er relativt godt med en konkurranseindeks på 1,1 på 

arbeidsreiser og 0,9 på fritidsreiser. Også på denne strekningen vil takstendringer kunne ha 

betydelig effekt på antall kollektivreiser, og motivere trafikanter til å velge kollektivtransport 

fremfor egen bil.  

 
Figur 2.7: Generaliserte reisekostnader på strekningen Malvik-Trondheim sentrum. 

2.3 Koronapandemien reduserer konkurransekraften 

Urbanet Analyse har gjennomført en undersøkelse av de langsiktige effektene av 

koronapandemien (UA-rapport 137/2020), og arbeider med rapportering av to ytterligere 

undersøkelser. Undersøkelsene viser at trafikantenes motstand mot trengsel vil være om lag 

34 prosent høyere etter at koronapandemien er over enn den var før. Dette vil påvirke hvor 

belastende det oppleves å reise, spesielt i rushtrafikken. I tillegg viser undersøkelsen at 33 

prosent av trafikantene vil øke sin bruk av hjemmekontor.  

Figuren under viser hvordan dette kan påvirke kollektivtransportens konkurransekraft. Økt 

motstand mot trengsel øker verdsettingen av redusert reisetid med 34 prosent. Det gjør at 

belastningen ved bussreisen øker med 12 prosent på strekningen Malvik-Trondheim sentrum. 

Økt bruk av hjemmekontor innebærer at trafikantene gjennomfører færre kollektivreiser slik at 

månedskortprisen fordeles på færre reiser og prisen per reise øker. Som et eksempel er antall 

reiser per måned her redusert fra 35 til 28. Dette gjør at pris per reise øker fra 14 til 30 kroner, 

og samlet belastning ved bussreisen øker med 19 prosent fra 94 kroner til 112 kroner. 

Konkurranseindeksen øker da fra 1,1 til 1,2, og bilreisen oppleves 20 prosent mindre 

belastende sammenliknet med bussreisen.  
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Figur 2.8: Generaliserte reisekostnader på strekningen Malvik-Trondheim sentrum med økt motstand 
mot trengsel og mer hjemmekontor.  

Dette viser hvordan koronapandemien kan redusere kollektivtransportens konkurransekraft. 

Trafikantene som deltok i undersøkelsene ble bedt om å vurdere sin tilpasning etter at 

koronapandemien er over, og dette er derfor effekten en kan forvente på lang sikt også etter 

at smitteverntiltak og restriksjoner er opphevet.  

Trafikantene i Trondheim kan være mindre påvirket av koronapandemien enn trafikantene i 

undersøkelsen fra Bergensregionen, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen og på Nord-Jæren. 

Undersøkelsen viser likevel at en må være forberedt på at pandemien har forverret 

kollektivtransportens konkurranseforhold mot bil på lang sikt.  
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3 Forventede effekter av takstreduksjoner 

Takstreduksjoner endrer kollektivtransportens konkurranseforhold mot bil og andre 

transportmidler. Hvordan trafikantene reagerer på endringer i konkurranseforhold avhenger 

av deres følsomhet for prisendringer. Beregninger basert på konkurranseflater og 

priselastisitet vil vise endringer i reiseadferd av å rette takstreduksjoner mot ulike 

markedssegment og på ulike strekninger.  

3.1 Prisfølsomhet 

Når billettprisene øker ser man gjerne en nedgang i antall kollektivreiser fordi enkelte 

trafikanter ikke lengre er villige til å betale prisen for å reise. På samme vis er det vanlig at 

etterspørselen øker når billettprisen reduseres.  

Priselastisiteten beskriver hvor prisfølsomme trafikantene er ved å vise forventet endring i 

etterspørsel per prosent endring i pris. En priselastisitet på -0,3, betyr eksempelvis at antall 

reiser reduseres med 3 prosent dersom prisen øker med 10 prosent. Priselastisiteten er 

avgjørende for etterspørselsberegningene av takstreduksjoner og vi bruker derfor litt tid her 

på å trekke frem refaringer med hvordan prisfølsomheten vareier for ulike trafikantgrupper.  

Prisfølsomhet i Trondheim 

Priselastisiteter kan beregnes basert på historiske data. Det har Krehic og Sohlman (2017) gjort 

for kollektivtilbudet i Trondheim. De finner en priselastisitet på enkeltbillett på -0,31 på kort 

sikt. For periodebillett estimerer de en priselastisitet på -0,18. Videre finner de at det er et 

signifikant og positivt kryssprisforhold mellom etterspørselen etter periodebillett og prisen på 

enkeltbillett. De viser at 10 prosent prisøkning på enkeltbillett fører til at antall påstigende 

passasjer med periodebillett øker med 3,2 prosent. Dette er en relativt lav substitusjonsgrad 

fra reiser med enkeltbillett til periodebillett på kort sikt. 

Skatvedt (2018) har brukt RTM og modellen STRATMOD i Trondheim og rapporterer en 

gjennomsnittlig kollektivpriselastisitet på -0,37. Det innebærer at en økning i kollektivtakster 

på 10 prosent i RTM vil gi en etterspørselsreduksjon på mellom 3,6 og 3,8 prosent. Denne gir 

igjen en GK-elastisitet på -1,10 (Skatvedt, 2018). Tverrsnittsanalyser basert på modellanalyser 

anses gjerne som langtidseffekten og inkluderer trafikantenes tilpasning med tanke på bosted, 

arbeidssted og liknende. Dette forklarer hvorfor Skatvedt (2018) finner en høyere 

prisfølsomhet enn Krehic og Sohlman (2017) som i større grad fanger opp en korttidseffekt.  

Prisfølsomhet i sammenliknbare områder 

Det er gjort en rekke studier av kollektivtrafikanters priselastisitet som viser at den 

gjennomsnittlige priselastisiteten ofte ligger mello -0,3 og -0,5 (Norheim mfl, 2017, Balcombe 
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(red) m fl, 2004). Hensher (2008) estimerer priselastisitet for ulike grupper og billettyper basert 

på en database av 1100 elastisiteter fra internasjonale studier. Basert på et stort antall studier 

finner han at prisfølsomheten varierer mellom ulike trafikantgrupper og for ulike billettslag. 

Eksempelvis finner han en priselastisitet for periodekort på -0.25 og for enkeltbillett på -0.5. 

Figuren under viser beregnede priselastisiteter per billettslag, fordelt på stad og region i 

Östgötatrafiken. Linköping og Norrköping har flere likheter med Trondheim, blant annet 

befolkningsstørrelse, og det kan derfor være interessant å se hvordan prisfølsomheten varierer 

mellom trafikantgrupper der.   

Tabell 3.1: Lokale priselastisiteter i Östgötatrafiken (Haraldsen og Eriksson, 2020). 

  Voksen Senior Ungdom Student 

Enkeltbillett by  -0.30  -0.20  -0.43  -0.84  

Enkeltbillett region -0.21  -0.14  -0.30  -0.59  

30 dager by  -0.21  -0.14  -0.30  -0.59  

30 dager region -0.17  -0.12  -0.24  -0.47  

Årsbillett by  -0.14  - 0.10  -0.20  -0.39  

Årsbillett region -0.10  -0.07  -0.14  -0.28  

Døgnbillett by  -0.30  -0.20  -0.43  -0.84  

Døgnbillett region -0.21  -0.14  -0.30  -0.59  

 

Andre studier viser et liknende mønster:  

• Prisfølsomheten øker når kollektivtilbudet er bra (Norheim mfl. 2017) 

• Prisfølsomheten er lavere utenfor byene (Balcombe (red) mfl. 2004) 

• Prisfølsomheten er høyere blant enkeltbillettbrukere (Hensher, 2008) 

• Prisfølsomheten er høyere blant ungdom enn voksne (Renolen, 1998) 

• Prisfølsomheten er lavere blant barn og pensjonister enn voksne (Preston, 1998) 

• Prisfølsomheten er høyere på fritidsreiser enn arbeidsreiser (Norheim mfl. 2017) 

 

Kort og lang sikt 

Vi beregner elastisiteter fordelt på kort og lang sikt. Ofte vil man forvente at det tar noe tid før 

alle endringene fra for eksempel en økning i takstene slår inn. Store økninger leder trolig til at 

folk velger å anskaffe seg bil eller flytte, som gjerne tar noe tid. Slik vil ikke den fulle effekten 

av en takstendring slå ut med en gang. Dette gjør at man kan forvente en høyere elastisitet på 

lengre sikt. De kortsiktige elastisitetene viser enderingen etter 1-2 år, mens de langsiktige viser 

den totale endringen i etterspørsel etter 3-5 år. 

Det eksisterer ulike definisjoner av tidshorisontene, men det er mest vanlig å definere 

kortsiktig som 1-2 år og langsiktig som 12–15 år (Balcombe (red) m.fl. 2004). I teorien er «lang 

sikt» tiden det tar før alle effekter er realisert. I en gjennomgang av flere studier fant (Fearnley 

og Bekken 2005) at det er vanskelig å spore ytterligere effekter av noen endring utover 5–7 år. 
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Balcombe (red) m.fl. (2004) viser at priselastisiteten er om lag dobbel så høy på lang sikt som 

på kort sikt. Vi fokuserer på kort sikt i denne rapporten.  

3.2 Effekt av generell takstreduksjon 

På et overordnet nivå kan en regne etterspørselseffekt med lik priselastisitet for alle 

trafikantgrupper, eksempelvis -0,37 som Skatvedt (2018) fant som et gjennomsnitt i 

Trondheimsområdet. En generell prisreduksjon på 30 prosent med en gjennomsnittlig 

priselastisitet på -0,37 kan forventes å øke etterspørselen med 14 prosent. Dette kan 

imidlertid være en overvurdering av effekten, jamfør diskusjon om priselastisitet over, og viser 

ikke hvordan etterspørselseffekten varierer for ulike grupper.  

Når prisfølsomheten varierer mellom ulike trafikantgrupper så betyr det at en generell 

prisreduksjon vil slå ulikt ut. Som et eksempel ser vi under på hvordan en generell reduksjon i 

billettprisen på 30 prosent slår ut i ulike grupper på strekningen Vikhammer-Trondheim 

sentrum.  

 
Figur 3.1: Endring i konkurranseflater som følge av 30 prosent reduksjon i billettprisen for arbeidsreiser 
på strekningen Vikhammer-Trondheim sentrum.  

 

En typisk arbeidsreise med kollektivtransport gjøres av trafikanter som reiser ofte og derfor 

benytter periodebillett. I figuren over ser vi til venstre en eksempelreise mellom Vikhammer og 

Trondheim sentrum i morgenrush med månedskort. En reduksjon i billettprisen på 30 prosent 

reduserer pris per reise fra 24 til 17 kroner, for 35 reiser per måned. Prisendringen bedrer 

konkurranseforholdet mot bil på en gjennomsnittlig reise på strekningen. Dette gir grunnlag 

for en økning i etterspørselen etter bussreiser. Samtidig er priselastisiteten for trafikanter som 

reiser med periodekort relativt lav slik at etterspørselen endres lite når prisen endres. Med en 

priselastisitet på -0,18 for periodebilletter i Trondheimsområdet (Krehic og Sohlman, 2017), vil 

30 prosent prisreduksjon gi en etterspørselseffekt på nær 6 prosent på typiske arbeidsreiser.  

Trafikanter som kun reiser med buss av og til benytter gjerne enkeltbilletten på reisen. Til 

høyre i figuren over ser vi en eksempelreise mellom Vikhammer og Trondheim sentrum i 

morgenrush med enkeltbillett. En reduksjon i billettprisen på 30 prosent reduserer pris per 
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reise fra 40 til 28 kroner. Fordi prisen er høyere enn ved en reise med periodebillett innebærer 

en 30 prosent reduksjon en større besparelse i kroner. Prisendringen gir en forbedring i 

konkurranseforholdet mot bil. Priselastisiteten for trafikanter som reiser med enkeltbillett er 

relativt høy slik at etterspørselen endres relativt mye når prisen endres. Med en priselastisitet 

på -0,31 for enkeltbilletter i Trondheimsområdet (Krehic og Sohlman, 2017), vil 30 prosent 

prisreduksjon gi en etterspørselseffekt på omtrent 10 prosent blant av og til-brukere.  

 
Figur 3.2: Endring i konkurranseflater som følge av 30 prosent reduksjon i billettprisen for fritidsreiser på 

strekningen Vikhammer-Trondheim sentrum. 

Effekten av en generell takstreduksjon kan forventes å være høyere blant trafikanter som 

reiser med periodekort på fritidsreiser enn på arbeidsreiser. Dette kommer av at prisen utgjør 

en større andel av GK på fritidsreisen og at fritidsreiser ofte er mer prisfølsomme. De er gjerne 

mer prisfølsomme fordi trafikantene ofte har flere alternative transportmidler og i mindre grad 

er tvungne trafikanter enn på arbeidsreiser. Til venstre i figuren over ser vi en eksempelreise 

mellom Vikhammer og Trondheim sentrum på kveldstid med månedskort. Prisendringen 

bedrer konkurranseforholdet mot bil slik at bil er omtrent 5 prosent mindre belastende enn 

buss på en gjennomsnittlig reise på strekningen. Med en priselastisitet på -0,25, som er høyere 

enn på arbeidsreisen, men lavere enn for enkeltbillett, vil 30 prosent prisreduksjon gi en 

etterspørselseffekt på 8 prosent på en typisk fritidsreise med periodebillett. 

Effekten for trafikanter som reiser med enkeltbillett er illustrert til høyre i figuren. 

Takstreduksjonen fra 40 kr til 28 kr reduserer generaliserte reisekostnader med 14 prosent fra 

87 kr til 75 kr.  Med en priselastisitet på -0,31, vil 30 prosent prisreduksjon gi en 

etterspørselseffekt på nesten 11 prosent på en typisk fritidsreise med enkeltbillett. 

Det at effekten varierer mellom ulike grupper betyr at en kan få større effekt av 

takstreduksjonen dersom den rettes inn mot de mest prisfølsomme trafikantene. Det viser 

også at takstreduksjoner kan optimeres for å gi størst mulig samlet effekt på kollektivandelen. 

Dersom man ønsker å nå en spesiell gruppe med reduksjonene så børe takstreduksjonen 

rettes inn mot denne gruppen heller enn å gi alle rabatt. I neste avsnitt ser vi hvordan tiltakene 

kan innrettes for å utnytte at ulike trafikantgrupper har ulik reaksjon på prisendringer.  
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3.3 Takstreduksjoner rettet mot markedssegment 

For å nå nullvekstmålet er det viktig å rette taksttiltakene inn mot trafikantgrupper som har bil 

som alternativ til kollektivtransport. Kartlegging av konkurranseflater i avtaleområder viser at 

kollektivtransporten konkurrerer relativt godt mot bil på viktige pendelstrekninger inn mot 

Trondheim sentrum. Det betyr at takstendringer kan ha stor effekt på kollektivandelen på 

strekningene.  

Takstreduksjon har størst effekt blant de mest prisfølsomme trafikantene. Ungdom og 

studenter har erfaringsvis høy prisfølsomhet sammenliknet med andre trafikantgrupper. 

Videre kan redusert takst på enkeltbillett kan ha stor effekt fordi trafikanter som reiser av og til 

ofte er mer prisfølsomme enn de som reiser ofte. Redusert takst på enkeltbilletter utenfor 

rushtrafikken treffer prisfølsomme fritidsreiser.  

Samtidig vil takstendringer ha liten effekt hvis de rettes inn mot grupper som allerede reiser 

veldig mye med kollektivtransport. Slike trafikanter har gjerne ikke behov for å gjøre flere 

reiser og etterspørselseffekten blir derfor ikke så stor. Etterspørselspotensiale er høyere blant 

trafikanter som reiser av og til, men som i dag gjennomfører en vesentlig andel av sine reiser 

med andre transportmidler. Takstreduksjoner rettet mot de potensielle trafikantene kan 

overføre reiser fra bil til buss, og på den måten bidra til målet om nullvekst i biltrafikken.  

Redusert takst til barn og unge 

Barnepris gjelder fra 4 år til og med 15 år, mens barn under 4 år reiser gratis. Ungdomspris 

gjelder fra 16 år til og med 19 år. Ungdom betaler voksenpris i en sone, minstepris kr 80,- for 

reise i to eller tre soner, og får 50 prosent rabatt på enkeltbillett ved reise i fire eller flere 

soner. 30-dager ungdomskort gjelder i hele Trøndelag for reiser med buss, trikk og båt (ikke 

ferje), samt på tog i sone A og på nattbuss. 

Basert på data fra AtB anslår vi at barn står for 6 prosent av totalt antall påstigninger, mens 

ungdom står for 4 prosent. Det ble solgt om lag 850 tusen billetter til barn i 2019 og 98 prosent 

av disse var enkeltbilletter. Med et anslag fra AtB på 1,7 reiser per dag, per salg gir dette om 

lag 1,6 millioner reiser eller påstigninger i 2019. Ungdom kjøpte om lag 55 tusen billetter i 

2019, hvorav 36 prosent var 30-dagers ungdomskort.  

Barn har erfaringsmessig lav priselastisitet. Ofte er det foreldre som betaler for kollektivreiser, 

og barn har ofte ikke tilgang til alternative transportmidler på reiser som foregår med 

kollektivtransport. Med en prisfølsomhet på -0,2 vil en halvering av taksene innebære en 

økning i kollektivreiser fra barn på 11 prosent. Dersom priselastisiteten er -0,1 reduseres 

effekten til 5 prosent. Halvering av takstene til barn kan forventes å øke antall kollektivreiser 

mellom 80 og 180 tusen reiser per år, ifølge våre beregninger.        

Figuren under illustrerer hvordan belastningen ved en kollektivreise reduseres når taksten 

reduseres. Selv ved gratis buss vil det være en belastning knyttet til reisetid, gangtid til og fra 

holdeplass og ventetid ved holdeplass.  
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Figur 3.3: Endring i GK når taksten reduseres for barn som reiser med enkeltbillett på fritidsreise.   

 

Ungdom har erfaringsmessig høyere priselastisitet enn voksne fordi de ofte har alternative 

reisemidler, som eksempelvis sykkel. Med en prisfølsomhet på -0,43, som ungdom med 

enkeltbillett i Östgötatrafiken, vil en halvering av taksene innebære en økning i kollektivreiser 

fra ungdom på 35 prosent. Dersom priselastisiteten er -0,5 øker effekten til 41 prosent. Det 

gjennomføres i overkant av 35 tusen reiser med enkeltbillett blant ungdom i 2019. Halvering 

av enkeltbillettprisen til ungdom kan forventes å øke antall kollektivreiser mellom 12 og 15 

tusen reiser per år, ifølge våre beregninger.        

Vi beregner at det gjennomføres om lag 1 million reiser med 30-dagers ungdomskort i 2019, 

basert på 19 885 salg og 1,7 reiser per dag. Halvering av prisen på ungdomskortet kan 

forventes å øke antall kollektivreiser mellom 355 og 415 tusen reiser per år, ifølge våre 

beregninger.        

Gratis for barn i følge med voksne  

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan voksen, honnør og student ha med 

inntil fire barn gratis på reise med buss eller trikk i én sone. En form for takstreduksjon er å 

utvide ordningen også til å gjelde hverdager. For å se hvordan dette kan slå ut ser vi på 

bussens konkurranseforhold mot bil på en fritidsreise med en voksen og ett barn med 

enkeltbillett på eksempelstrekningene Malvik-Trondheim sentrum og Møllenberg Gløshaugen. 

For den voksne som tar beslutningen om hvordan paret skal reise så vil endringen innebære en 

takstreduksjon på bussen, mens belastningen knyttet til bilreisen ikke endres.  

På strekningen Malvik-Trondheim sentrum vil endringen forbedre konkurranseindeksen fra 1,4 

til 1,1. Med en prisfølsomhet på -0,31 for enkeltbilletter i Trondheimsområdet (Krehic og 

Sohlman, 2017), vil tiltaket gi en etterspørselseffekt på omtrent 15 prosent blant av og til-

brukere på strekningen.  

På sentrumsstrekningen er bussens konkurransekraft langt dårligere i utgangspunktet, og 

sykkel og gange er gode alternativer til kollektivtransport. Dette er en kort strekning hvor 

billettprisen på buss blir veldig høy sammenliknet med kostnaden ved å reise bil. Med en 

prisfølsomhet på -0,31 for enkeltbilletter i Trondheimsområdet (Krehic og Sohlman, 2017), vil 

tiltaket gi en etterspørselseffekt på omtrent 12 prosent blant de få som velger å reise 

kollektivt på strekningen med enkeltbillett. Takstendringen vil trolig i liten grad bidra til å nå 
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nullvekstmålet ettersom en bilreise fremdeles vil være langt mindre belastende, og det i stor 

grad vil være tvungne trafikanter som velger å reise kollektivt på strekningen.   

 
Figur 3.4: Endring i konkurranseflater som følge av å la barn reise gratis sammen med voksne.  

Å la barn reise gratis sammen med voksne utenfor rush på hverdager vil ha en positiv 

etterspørselseffekt. Imidlertid utgjør slike reiser en liten andel av totale reiser i avtaleområdet. 

Med passasjerstatistikk kan en beregne hva en 12 prosent økning i slike reiser vil bety for totalt 

antall reiser, og dermed for kollektivtransportens inntektsgrunnlag.  

3.4 Samordning og endrede billettslag 

Samordning av takster på buss og tog 

Tog spiller en viktig rolle på pendelstrekninger inn til Trondheim. Reisende på Trønderbanen 
innenfor byvekstområdet, dvs. på strekningen mellom Ler i Melhus og Hommelvik i Malvik, 
reiser med samme periodebillett som på buss. Figuren under viser reisende med periodebillett 
(t:kort) på Trønderbanen. I 2019 var det i gjennomsnitt 16 000 reiser per måned og totalt 
201 545 reiser i løpet av året.   
 

 
Figur 3.5: Reisende med periodebillett på tog innenfor byvekstområdet, dvs. strekningen mellom Ler i 
Melhus og Hommelvik i Malvik.  
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Stjørdal er ikke inkludert i takstsamarbeidet og vi ser derfor på effekten av å samordne 

takstene også for reisende med tog mellom Stjørdal og Trondheim. Figuren under viser at 

generaliserte reisekostnader på en togreise fra Stjørdal til Trondheim sentrum reduseres med 

4 prosent dersom periodebilletten for to soner kan benyttes på toget. Dersom trafikantene 

kan reise med periodekort fra sone A, altså at bytaksten gjelder på strekningen, vil GK 

reduseres 8 prosent fra dagens nivå. Med en priselastisitet på -0,18 for periodebilletter i 

Trondheimsområdet (Krehic og Sohlman, 2017), vil takstreduksjonene øke etterspørselen 

med henholdsvis 4 og 8 prosent. 

 
Figur 3.6: Endring i GK for togreiser mellom Stjørdal og Trondheim sentrum ved samordning av takst.  

Med data på antall reisende på strekningen kan en beregne det nøyaktige inntektstapet eller 

kostnaden ved tiltaket. Takst for 2 soner innebærer en reduksjon i takst på 21 prosent, og med 

en etterspørselseffekt på 4 prosent innebærer det at inntektene på strekningen reduseres om 

lag 18 prosent. Bytakst innebærer en reduksjon i takst på 41 prosent, og med en 

etterspørselseffekt på 8 prosent innebærer det at inntektene på strekningen reduseres om lag 

36 prosent.   

Lengre varighet på billettene som alternativ til redusert takst 

Et alternativ til å redusere takstene kan være å utvide gyldigheten på billettene. I dag er 

billettene gyldige i 1,5 time for én sone, 2 timer for to soner, og minst 4,5 timer for tre eller 

flere soner. Dersom en kjøper billetten om bord er gyldigheten 45 minutter etter bussens 

planlagte ankomst på endeholdeplass.  

Det ble i 2019 solgt om lag 14,5 millioner enkeltbilletter i avtaleområdet. Av disse selges 1,4 

millioner i helg og 1,4 millioner på hverdager etter kl. 17 (ikke natt). Dersom en utvider 

gyldigheten for billetten ettermiddag og kveld kan dette potensielt påvirke 2,8 millioner salg. 

Dersom alle som reiser med enkeltbillett ettermiddag og helg kjøper to billetter for å reise tur 

retur i dag, men kan klare seg med én billett når gyldigheten utvides så betyr dette at antall 

salg og inntekter halveres.   

En slik utvidelse av gyldighet vil i praksis innebære at taksten halveres for trafikantene på disse 

reisene. Med en priselastisitet på -0,31 for enkeltbilletter i Trondheimsområdet (Krehic og 

Sohlman, 2017), vil 50 prosent prisreduksjon gi en etterspørselseffekt på omtrent 24 prosent. 

Det må presiseres at dette er et regneeksempel basert på at alle trafikantene som reiser med 
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enkeltbillett ettermiddag og helg kan halvere sitt kjøp av billetten når gyldigheten øker. Dette 

kan anses som et anslag på maksimal effekt av utvidet gyldighet.  

Med detaljert billettstatstikk eller ved å kjøre en transportmodell kan vi få oversikt over hvor 

mange som reiser flere reiser på samme billett, og dermed beregne effektene av utvidet 

gyldighet. Dette har ikke vært mulig innenfor rammene av dette prosjektet, men vi holder på å 

etablere en strategisk transportmodell, URBAMOD, for Trondheim i forbindelse med et annet 

prosjekt. Dette gjør det mulig å studere problemstillingen i et eventuelt senere prosjekt.  

Nye billettslag for å rekruttere av og til-brukere 

Økt bruk av hjemmekontor bidrar til å redusere grunnlaget for periodebilletter som 

månedskort og årskort fordi arbeidsreiser ikke lenger gjennomføres hver dag. Prisen per reise 

øker med 25 prosent dersom en reiser til jobb fire dager istedenfor fem dager i uken. 

Koronaundersøkelsen viser at andelen kollektivtrafikanter som vil reise med periodebillett 

reduseres fra 48 til 41 prosent i etterkant av koronapandemien. Av de som vil endre billettslag 

sier omtrent halvparten at de vil benytte enkeltbillett, mens den andre halvparten ikke vet 

hvilket billettslag de vil reise med. Dette viser et potensiale for nye, mer fleksible billettslag, 

som et supplement til dagens billetter. 

Videre kan mer fleksible billettslag gjøre kollektivtransporten mer attraktiv for de som kun 

reiser av og til. I dag møter denne gruppen en høy enkelt- eller døgnbillettpris. Dette er 

trafikanter som oftest benytter et annet transportmiddel, men som kan ha potensiale for å øke 

bruken av kollektiv dersom de finner et billettslag som passer sitt behov.  

Kundekortet, også kalt 100-lappen, er et eksempel på et mer fleksibelt billettslag hvor 

trafikantene betaler en fast kostnad per måned som gir rabatterte enkeltreiser. Eksempelvis en 

fast kostnad på 100 kroner og at rabattsatsen per reise tilpasses trafikantgruppene. En stated 

preference-undersøkelse i Kalmar viser at kundene er positive til et slikt produkt, og at 

innføring av billettslaget kan øke totalt antall kollektivreiser med åtte prosent (Haraldsen og 

Eriksson, 2019). 

3.5 Tidsdifferensierte takster for å utnytte ledig kapasitet 

Tilleggsavtalen som følge av bompengeoppgjøret har utnyttelse av ledig kapasitet som et 

satsningsområde. For å vise hvordan takstreduksjoner kan bidra til å utnytte ledig kapasitet vil 

vi gjøre en overordnet beregning av potensiell effekt av tidsdifferensierte takster.  

Økt frykt for smitte og motstand mot trengsel på kollektivtransporten øker viktigheten av å 

jobbe for å spre reisene utover døgnet. Tidsdifferensierte takster er et tiltak hvor takstene 

benyttes som instrument for å gjøre akkurat dette. Hvis prisen er høyere i rushtiden enn 

utenfor rushtiden vil de som har anledning til å flytte reisen sin utenfor rush ha et insentiv til å 

gjøre akkurat det.   

Figuren under viser at det er to tydelige rushtidstopper i løpet av driftsdøgnet, med 

morgenrush kl. 7-8 og ettermiddagsrush kl. 14.30-16.30 på hverdager. Omtrent 35 prosent av 



 Effekter av takstreduksjoner i Trondheim 
 

 

 Urbanet Analyse-rapport 141/2020 25 

reisene foretas i løpet av disse tre timene. Dette viser at det er potensiale for å spre reisene 

jevnere ut over døgnet med bruk av tidsdifferensierte takster.  

 
Figur 3.7: Fordeling av reiser over døgnet i avtaleområdet, mars 2019.  
 

Overføring av reiser  

Tidsdifferensierte takster som gjør reiser i rush dyrere enn reiser i lavtrafikk gir en overføring 

av reiser fra rush til lavtrafikk. Overføringsraten beskriver hvor mange av de som reiser i rush 

som vil flytte sin reise til lavtrafikk. Dette overføringsraten er beregnet basert på 

markedsundersøkelser i Bergen, Oslo og Kalmar. En tilsvarende markedsundersøkelse i 

Trondheim kan avdekke en lokal overføringsrate.   

Overføringsraten som benyttes er på 0,89 som er raten fra Bergen. Det betyr at for hver 
prosentpoengs differanse mellom pris i høy- og lavtrafikk, vil 0,89 prosent av påstigningene i 
rush flyttes til lavtrafikk. Med 30 prosent rabatt i lavtrafikk betyr det at 26,8 prosent av de som 
reiser i rush vil overføre reisen sin til lavtrafikk. En lokal verdsettingsundersøkelse i Trondheim 
ville redusert usikkerhetsintervallet for disse beregningene. 

Reduserte kostnader i rushtrafikken 

Å spre reisene utover døgnet gir reduserte kostnader for kollektivselskapene fordi 

makskapasiteten kan reduseres. Enkelt forklart er det rushtiden som bestemmer hvor mange 

og store busser kollektivselskapet må ha. Dersom antall reiser i maxtimene reduseres kan 

antall eller størrelse på bussene reduseres, og slik reduseres kostnadene. I tillegg kommer 

kostnader knyttet til sjåfører, drivstoff og annet.  

Det kan være årsaker som gjør det vanskelig å redusere kapitalen i takt med nedgang i reiser. 

Økt frykt for smitte som følge av koronasituasjonen kan det være et eksempel. Dersom 

kapasiteten ikke kan reduseres vil en i steden for reduserte kostnader oppnå en positiv 

etterspørselseffekt som følge av redusert trengsel, og dermed økte inntekter. Det kommer av 

at de reisende som velger å reise bli i rushtrafikken får et bedre tilbud. Alternativt kan en tolke 

den beregnede nedgangen i kostnader som en besparelse knyttet til fremtidig vekst i reiser. 

Store investeringskostnader kan spares dersom reisene fordeles jevnere utover døgnet. 

Redusert trengsel i rush gir plass til en økning i reiser uten at kapasiteten må øke.  
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Effekt av 30 prosent rabatt i lavtrafikk 

For å illustrere effekten av tidsdifferensierte takster gjør vi en overordnet beregning av 

effekten av 30 prosent rabatt i lavtrafikk i sone A. Vi benytter en gjennomsnittlig priselastisitet 

for Trondheim på -0,37 (Skatvedt, 2018), og tar utgangspunkt i 35,5 millioner påstigninger i 

2019. Budsjetterte passasjerinntekter fra buss og trikk sone A i 2020 var 455 millioner kroner 

før koronapandemien inntraff. Tilsvarende kostnader er 921 millioner kroner. Normerte 

kostnader knyttet til ekstrainnsats i rushtrafikken viser at om lag 24 prosent av totale 

kostnader er kapitalkostnader, og at 10 prosent av produksjonskostnadene er knyttet til 

ekstrainnsatsen i rushtrafikken. Vi inkluderer kostnadene for å illustrere effekten på kostnader 

og skattebidrag dersom man kan redusere kapasiteten i rush når antall reiser reduseres.  

Figuren under viser at 30 prosent rabatt utenfor rush vil motivere trafikantene som har 

anledning til å flytte reisen sin til lavtrafikk. Påstigninger i rush reduseres 26,8 prosent i 

henhold til overføringsraten vist over, og dette tilsvarer ca 3,3 millioner reiser. Da er det om 

lag 9,1 millioner påstigninger i rush. Påstigninger i lavtrafikk øker med overføringen fra rush i 

tillegg til en positiv etterspørselseffekt av takstreduksjonen. Det var 23 millioner påstigninger i 

lavtrafikk i utgangspunktet, 3,3 millioner i overføringseffekt og 3,7 millioner i 

etterspørselseffekt. Det gir til sammen 30,1 millioner reiser i lavtrafikk, en økning på 30,6 

prosent.  

Totalt øker antall reiser fordi alle som reiser i lavtrafikk får redusert pris. En økning på 10,5 

prosent tilsvarer nesten 3,7 millioner reiser. Dette viser at tidsdifferensierte takster er et 

effektivt virkemiddel både for å redusere trengsel og for å øke antall reiser.  

Redusert pris gjør at inntektene reduseres med omtrent 14 prosent eller 64 millioner. Dette er 

et grovt anslag på inntektsendringen. Dersom det er mulig å redusere kapasiteten når antall 

påstigninger i rush reduseres så kan kostnadene reduseres 8,5 prosent eller omtrent 78 

millioner kroner. Dette vil innebære en reduksjon i skattebidrag eller tilskuddsbehov på i 

underkant av 14 millioner kroner.    

 
Figur 3.8: Beregnede effekter av 30 prosent rabatt i lavtrafikk.  
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Studerte effekter av tidsdifferensierte takster i andre områder 

I 2016 gjennomførte Urbanet Analyse en verdsettingsundersøkelse av prisdifferenisering i 

Kalmar. Resultatene viste at en stor andel trafikanter sier de kan flytte sin startid, og av de som 

reiser i rush sier hver tredje trafikant at de kan flytte sin starttid minst 45 minutter. Ca 50 

prosent av trafikantene som reiser av og til og 40 prosent av trafkantene som reiser ofte sier at 

de vil velge å reise utenfor rush dersom dette har en lavere pris (Eriksson m.fl, 2016a).  

Effekten av tidsdifferensierte takster i Oslo og Bergen ble studert i prosjektet «Et harmonisert 

nasjonalt takstsystem» av Betanzo m.fl. (2016). Studien viser at dersom en tidsdifferensierer 

takstene ved å gi 30 prosent rabatt på reiser utenfor rush, så kan det øke antall kollektivreiser 

7-8 prosent. Reduserte takster reduserer inntektsgrunnlaget, men overføringen av reiser kan 

redusere kostnadene enda mer slik at samlet tilskuddsbehov reduseres. I Bergen reduseres 

tilskuddsbehovet med hele 11 prosent, mens i Oslo er tilskuddet omtrent uendret. Samme 

studie viste at dersom en balanserer redusert pris utenfor rush med økt pris i rush kan 

tilskuddsbehovet reduseres med 21 prosent i Bergen og 12 prosent i Oslo.  

En rekke studier av tidsdifferensierte takster i svenske län viser det samme. Eksempelvis finner 

Eriksson m.fl. (2016b) at skattebidraget i Dalatrafiken kan reduseres med 30 til 50 millioner 

årlig avhengig av grad av differensiering. Haraldsen m.fl. (2019) finner at Örebro stadstrafik 

kan redusere skattebidraget med 38-47 millioner samtidig som antall reiser øker. Eksemplene 

viser at tidsdifferensiering kan redusere skattebidrag og samtidig gi flere reiser.  

3.6 Hvordan redusere usikkerheten i analysene 

I denne rapporten har vi ved hjelp av grove kalkulasjoner beregnet og illustrert effekter av 

ulike former for takstreduksjon i avtaleområdet. Nedenfor beskriver vi noen tenkbare neste 

skritt for å analysere effektene på et mer detaljert nivå, og kunne gi mer tydelige anbefalinger 

på hvordan takstreduksjonene bør innrettes for å gi størst mulig effekt på målene i 

byvekstavtalen.   

Detaljerte analyser av konkurranseflatene (S-kurven) 

Urbanet Analyse holder på med å etablere URBAMOD for Trondheimsområdet. Dette er en 

strategisk planleggingsmodell basert på data fra RTM. Når denne modellen er etablert kan vi 

analysere reisestrømmer og konkurranseflater på langt mer detaljert nivå enn det som har 

vært mulig i dette prosjektet. Modellen anslår antall reiser som kan anvendes til å beregne 

etterspørselseffekter av ulike takstendringer. 

Bedre kunnskap om sammenhengen mellom billettslagsbruk og reiseformål 

Med detaljert billettstatistikk fra AtB kan vi sette opp takstmodellen vår for å beregne 

etterspørselseffekter av ulike takstendringer. Takstmodellen viser effekt på reiser, inntekter og 

kostnader av å endre på takstene per billettslag, trafikantgruppe, soner og tid på døgnet.  
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Bedre kunnskap om hvordan koronapandemien påvirker reisemiddelvalg og 

transportomfang i Trondheim 

Videre er det usikkert hvordan trafikantene i Trondheim vil påvirkes av koronapandemien på 

lang sikt. En markedsanalyse kan bidra til å redusere usikkerheten knyttet til reiseomfang, bruk 

av hjemmekontor og motstand mot trengsel.    
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Vedlegg 1: Etterspørsels- og inntektseffekter 

Indirekte bruk av priselastisitet  

Når vi studerer effekter av redusert takst til ulike trafikantgrupper, benytter vi kartlagt 

generalisert reisekostnad (GK) for å beregne etterspørselseffekt. Når vi beregner GK regner vi, 

ved bruk av tidsverdier, reisetid om til en samlet belastning ved hele reisekjeden i kroner. Når 

vi så studerer takstreduksjon så endres kun taksten, mens resten av GK forblir som den er. Det 

er med andre ord kun en liten del av samlet belastning ved reisen som endres. Dette tar vi 

hensyn til i etterspørselsberegningene ved å bruke priselastisiteten indirekte gjennom å 

beregne en GK-elastisitet. GK-elastisiteten sier hvor stor endring en kan forvente i 

etterspørselen når GK endres.  

Vi bruker priselastisiteten direkte kun når vi beregner overordet effekt for hele byområdet 

hvor vi ikke har kartlagt GK. Dette gjør vi når vi beregner overordnet effekt av 30 prosent 

generell takstreduksjon (se eksempel 1 under) og tidsdifferensierte takster (se eksempel 3 

under).  

Ikke-lineær etterspørselsfunksjon 

Vi benytter en ikke-lineær etterspørselsfunksjon som illustrert i figuren under. Det innebærer 

at etterspørselsresponsen er større per krone takstreduksjon ved store takstreduksjoner enn 

ved små takstreduksjoner.  
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Eksempel 1: 30 prosent generell takstreduksjon 

På et overordnet nivå kan en regne etterspørselseffekt med lik priselastisitet for alle 

trafikantgrupper, som i avsnitt 3.2. Vi benytter en priselastisitet på -0,37 (Skatvedt, 2018). For 

å beregne etterspørselseffekten av 30 prosent generell takstreduksjon bruker vi følgende 

formel:  

(1+takstendring)priselastisitet-1 = (1-30%)-0.37-1 = 14,1% 

Det ble gjennomført om lag 35,5 millioner påstigninger i 2019. En økning på 14 prosent utgjør 

5 millioner påstigninger.  

For å beregne overordnet inntektseffekt bruker vi følgende formel:  

(1+takstendring)*(1+etterspørselseffekt) = (1-30%)*(1+14%)=-20,1% 

Totale billettinntekter var budsjettert til 455 millioner kroner i 2020. En reduksjon på 20,1 % 

utgjør om lag 91,5 millioner kroner.  

 

Eksempel 2: 30 prosent takstreduksjon på voksen enkeltbillett 

På et overordnet nivå kan en regne etterspørselseffekt av 30 prosent takstreduksjon på voksen 

enkeltbillett med bruk av GK-elastisitet, som når vi ser på blant av og til-brukere på 

arbeidsreiser i avsnitt 3.2. GK-endringen er prosentvis endring i GK når prisen reduseres. 

Vi har antatt en prisfølsomhet på -0,31 på arbeidsreiser (Krehic og Sohlman, 2017) og -0.37 på 

fritidsreiser (Skatvedt, 2018). Under viser vi hvordan forventet effekt er beregnet for 

arbeidsreiser:  

GK-elastisitet = priselastisitet/prisens andel av GK = -0.31/36,15 = -0,86 

Etterspørselseffekt = (1+GK-endring)-elastisitet-1 = (1-10,85%)-0,86-1 = 10,34% 

Inntektseffekt = (1+takstendring)*(1+etterspørselseffekt) = (1+30%)*(1+10,34%)=22,8% 

 

Eksempel 3: Tidsdifferensierte takster 

35 prosent av 35,5 millioner påstigninger gjennomføres i rush. Det gir ca 12,4 millioner 

rushtidsreiser. Av disse flyttes 26,8 prosent (overføringseffekt fra tidligere studie) til lavtrafikk 

når prisen blir 30 prosent lavere i lavtrafikk. Da vil 3,3 millioner påstigninger flyttes ut av 

rushtrafikken, og om lag 9,1 millioner påstigninger forblir i rushtimene. Nedgangen i rush er på 

26,8 prosent, en effekt som altså avhenger av resultatet fra en rekke tidligere 

verdsettingsundersøkelser.  
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I lavtrafikk er det i utgangspunktet 23,1 millioner påstigninger og med overføringen fra rush 

blir det 26,4 millioner påstigninger i lavtrafikk. Disse får redusert pris på sin reise. For å 

beregne etterspørselseffekt av 30 prosent takstreduksjon i lavtrafikk bruker vi følgende formel:  

(1+takstendring)priselastisitet-1 = (1-30%)-0.37-1 = 14,1% 

26,4 millioner påstigninger + 14,1 prosent er 30,1 millioner reiser i lavtrafikk. Totalt antall 

reiser er da 9,1 millioner reiser i rush + 30,1 millioner reiser i lavtrafikk = 39,2 millioner 

påstigninger. Total økning i reiser fra 35,5 til 39,1 millioner reiser er 10 prosent.  

De som fremdeles reiser i rush får ikke redusert pris, og for å regne inntektseffekt må vi derfor 

ha en gjennomsnittlig prisendring. Denne er på omtrent 22 prosent når 74 prosent av 

trafikantene opplever 30 prosent takstreduksjon. For å beregne overordnet inntektseffekt 

bruker vi følgende formel:  

(1+gjennomsnittlig takstendring)*(1+etterspørselseffekt) = (1-22%)*(1+10%)=-13% 

Totale billettinntekter er budsjettert til 455 millioner kroner. En reduksjon på 13 % utgjør om 

lag 64,4 millioner kroner per år.  





 

 

 

 

Urbanet Analyse AS 

Storgata 8, 0155 Oslo 
Tel: +47-96 200 700 

urbanet@urbanet.no 

 


