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Forord 

På oppdrag for Stor-Oslo Lokaltrafikk As. (SL) (fra 1.1.08 Ruter As) har Urbanet 
Anlayse gjennomført alternative modellkjøringer og som et grunnlag for å 
komme frem til et ruteopplegg /rutekonsept for SL vest-området.  

Hos Urbanet Analyse har Katrine Næss Kjørstad, Tom Hamre og Bård Norheim 
arbeidet med prosjektet. Oppdragsgivers kontaktperson har vært Jan Spørck. 
Diskusjoner med oppdragsgiver underveis har stått sentralt i prosjektet.  
I disse diskusjonene har oppdragsgiver deltatt med flere personer, blant annet: 
Svein I Alfheim, Ingvild Røed, Per Thorsby, Bjørn Rusten og Truls Angell. 

 

 

 

 

Oslo, januar 2008 

 

Katrine Næss Kjørstad           Tom N Hamre           Bård Norheim  
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”KomFort Vest” 

Modelltesting av kollektivtilbudet  
i Vestregionen 

 

KORTSAMMENDRAG 

Stor-Oslo Lokaltrafikk As. (SL) (fra 1.1.08 Ruter As) hadde et behov for å se på 
tilbudet i vestregionen med friske øyne for utvikle dette til å bli mer effektivt, 
brukervennlig og enkelt.  

Analysene viser at det er et stort potensial for effektivisering av rutenettet i 
regionen. Men dette forutsetter at omleggingen støttes opp av en aktiv 
kollektivprioritering. Uten en slik prioritering vil effekten av ruteomleggingene 
være marginal. 

Hovedkonseptet som foreslås innebærer et mest mulig enkelt ruteopplegg for 
trafikantene, med stive rutetider og direkte bytte i kollektivknutepunktene slik at 
de kan reise ”sømløst” til og mellom de ulike sentra i regionen og til Oslo. Det er 
svært viktig at hovedkonseptet ligger fast selv om rutetilbudet eventuelt 
justeres i ettertid.  

Byene i Norge og Europa som har satset på en slik strategi har også hatt den 
mest positive passasjerutviklingen for kollektivtransporten de siste årene. Det 
gjelder både Stavanger/Sandnes og Grenland, i tillegg til Schaffhausen i Sveits.  

Hovedkonseptet som forutsetter full prioritet for kollektivtransporten, kan gi like 
god effekt som den omfattende satsingen innenfor Oslopakke 3, men til langt 
lavere kostnad (med det forutsatte kollektivtilbudet i Oslopakke 3 som 
utgangspunkt viser beregningene at det kan det oppnås en tilsvarende, men noe 
lavere effekt). For å lykkes med en slik strategi må ideen med dette konseptet 
kommuniseres ut til trafikantene. På samme måte som ”rullende fortau” skulle 
signalisere et tilbud med en ”jevn strøm av trikker” må et slikt tilbud signalisere 
direkte overgang og høy frekvens. 

Forutsetning for å lykkes er at en velger en klar markedsføringsstrategi og at en 
er trofast mot konseptet. Da vil effekten trolig være langt høyere enn det som er 
beregnet i disse analysene. 
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”KomFort Vest” 

Modelltesting av kollektivtilbudet  
i Vestregionen 

 

HOVEDRESULTATER 

 

Bakgrunn 

Stor-Oslo Lokaltrafikk As. (SL) (fra 1.1.08 Ruter As) hadde et behov 
for å se på tilbudet i vestregionen med friske øyne for utvikle dette 
til å bli mer effektivt, brukervennlig og enkelt. I den forbindelse har 
Urbanet Analyse fått i oppgave å utrede alternative nye 
rutekonsepter som bedre kan møte trafikantenes ønsker og behov.  

Målsettingen med en slik jobb har vært å  

1. utvikle kollektivtilbudet til å bli mer brukervennlig og lettfattelig 
2. gi flere reisende og redusert biltrafikk 
3. beholde dagens trafikanter i en lengre periode enn i dag og  
4. øke utnyttelsen av kollektivsystemet, målt ved flere  
     kollektivreisende per tilskuddskrone 
 
Vi har utviklet en beregningsmetodikk støttet på tradisjonell 
nettverksmodellering der vi kan ta hensyn til flere kvalitative 
egenskaper ved kollektivtilbudet. Dette vil gjøre det mulig å 
identifisere effekten av et nytt kollektivtilbud på en bedre måte enn 
med de ”tradisjonelle” analysene.  

En av hovedutfordringene for lokal kollektivtransport er å betjene 
mange ulike kundegrupper med et mest mulig enhetlig tilbud. Det 
krever solid markedskunnskap å forene behovet for et enkelt og 
oversiktlig tilbud med skreddersydde løsninger for en gruppe som 
har lett tilgang til bil. Trafikantene har svært ulike behov, og 
beboere i vestregionen skiller seg fra den gjennomsnittlige 
Akershus-trafikant ved at både inntektsnivået og biltilgangen er 
høyere i denne regionen. Det betyr at et tilbud som fungerer godt 
på Romerike kan være lite egnet i Asker eller Bærum.  

 

 

Dagens tilbud i SL vest-området 

Det er et godt tilbud på Oslorettede ruter i morgenrushet fra SL 
vest-området i dag. Våre beregninger viser at kollektivtransporten 
konkurrerer relativt godt mot bilen i rushtiden, og tilsvarende dårlig 
utenfor rush (tabell H1). I Nederland har en beregnet at skal det 
være et reelt konkurranseforhold mellom bil og kollektivtransport, 
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bør ikke reisetiden med kollektivtransport være mer enn dobbelt så 
lang som reisetiden med bil (Bovy m fl 1991). Vi har derfor valgt å 
ta utgangspunkt i et reisetidsforhold under 2 som en grense for når 
kollektivtilbudet reelt sett konkurrerer med bilen som 
fremkomstmiddel. Da vil ca 62 prosent av trafikantene i Akershus 
vest reise på strekninger hvor det er et konkurranseforhold mot 
bilen i rushtiden, men bare ca 13 prosent på dagtid. Tilsvarende tall 
for resten av Akershus er 66 prosent i rushtiden og 15 prosent på 
dagtid.  

Det betyr at de som har tilgang til bil vil velge bilen framfor å reise 
kollektivt på dagtid. For rushtidsreiser er det fremdeles relativt 
mange strekninger hvor kollektivtransporten konkurrerer med bilen, 
sannsynligvis pga de store køene på E18 inn og ut av Oslo.  

Tabell H1: Andel av trafikantene som reiser på strekninger hvor 
reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil er mindre enn 2 

 Akershus vest Akershus resten 

Rush 61.9 % 66.2 % 

Dagtime 12.7 % 15.4 % 

Over døgnet 38.9 % 41.6 % 

 

Den store utfordringen vil være å gjøre noe med kollektivtilbudet på 
dagtid, både for å gjøre kollektivtransporten til et heldagstilbud og 
for å utnytte vognparken mer effektivt.  

Mye av forklaringen på den lave kollektivandelen på lokale reiser på 
dagtid er at en stor del av de lokale reisene (87 prosent) tar over 
dobbelt så lang tid med kollektivtransport som med bil. På dagtid og 
internt i området kjøres en stor del av tilbudet med lav frekvens. I 
tillegg er ventetid ved bytte av transportmiddel den viktigste 
årsaken til det dårlige konkurranseforholdet. Selv med avganger 
hvert kvarter vil kollektivtilbudet konkurrere dårlig med bil hvis en 
ikke klarer å få til effektive bytter ved knutepunktene. 

Våre analyser viser at det sentrale spørsmålet for SL i Akershus vest 
er hvordan rutetilbudet koordineres i knutepunktene. Uten en aktiv 
satsing på koordinering i byttepunktene vil kollektivtilbudet på 
dagtid gradvis forvitre, og det vil bli relativt dyrt å opprettholde et 
rushtidstilbud. 

 

 

Ulike strategier har ulike konsekvenser både for driften av 
tilbudet og for trafikantene 

For SL vest-området (som for det sentrale Oslo-området forøvrig) er 
det en stor utfordring at tilbudet både skal være rettet mot lokale 
sentra, som f eks Asker og Sandvika samtidig som Oslo er et viktig 
målpunkt for store deler av reisene. Dette gjør utfordringene ved å 
legge et rutenett større enn om man planlegger i en by med klart 
definert sentrum. Man kan tenke seg ulike strategier for utviklingen 
av rutekonsepter. Alle disse vil inneholde elementer av de samme 
grunnprinsippene, men de vil være koblet sammen på ulike måter. 
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Hovedstrategien for rutetilbudet i SL vest-området 

Hovedstrategien for det rutenettet/konseptet vi tenker oss i SL 
vest-området er at man skal kunne reise ”sømløst” internt i 
området, og mellom SL vest-området og Oslo.  

Med et ”sømløst” tilbud mener vi et integrert tilbud som er enkelt å 
orientere seg i, og som garanterer at man kan nå mange viktige 
reisemål i SL vest-området og Oslo med ”minimal” ventetid. Det 
innebærer gode knutepunkter, at rutene har samme trasé hele 
dagen (ikke a, b og c-versjoner av samme linjenummer), takting av 
ruter (koordinering i knutepunkter), og at rutene integreres med 
Oslo Sporveiers ruter.  

I tillegg foreslår vi at det innføres en reisegaranti for å vise kundene 
at man mener alvor med det nye konseptet. 

Uansett hvilket rutekonsept som velges må denne strategien ligge 
til grunn. De viktigste elementene i konseptet er: 

• Overordnete ruter (”KomFort Vest” buss + tog og bane). Disse 
ivaretar hastighet, men har lengre holdeplassavstand. 

• Sekundære ruter/lokalruter. Disse har større flatedekning  med 
god tilgjengelighet til det overodnete rutenettet. 

• Lokale ruter kan igjen suppleres med et mer servicepreget nett. 

• Koordinering av ruter i de viktigste knutepunktene  
Det innebærer direkte overgang som sikrer ”sømløs/direkte” 
ruter til alle steder. 

• Basisnettet som går hele driftsdøgnet og som suppleres med 
høyere frekvens i rushtid. 

• Faste traseer og faste holdeplasser for hver enkelt rute, uten 
rutevarianter. Hvis det er behov for ekspressruter skal disse 
nummereres som en helt egen rute. 

• En reisegaranti som bl.a. gir rett til drosje hvis de ikke får 
direkte bytte. Dette er en effektiv måte å kommunisere at man 
tar kundene på alvor.  

 

 

 

Alternative ruteopplegg er vurdert 

Vi har vurdert en rekke alternative ruteopplegg innenfor dette 
prosjektet, og i tillegg justert forslagene etter diskusjon med 
oppdragsgiver. Det er totalt foretatt beregninger av effekten for 11 
konkrete rutealternativer, i tillegg til ”referanse 2005”. Fem av disse 
er ulike referanse-alternativer som gir et sammenlikningsgrunnlag 
for forventet effekt av de seks konkrete ruteomleggingene som er 
holdt innenfor dagens kostnadsramme.  

Referansealternativene 

Referansealternativer i analysen er todelt: 

Referanse 

• Dagens situasjon (2005) 
• Effekten av ruteendringer aug 2007 
• Effekten av ”Knarbakk” 
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Oslopakke 3 
 
• OP3 Ref:  referansealternativet 2028 
• OP3 LF: ”Lokalt forslag 2028” i Oslopakke 3 
• OP3 AK: ”Alternativt konsept” 2028 i Oslopakke 3 

Alle beregningene som omtaler ”referanse” tar utgangspunkt i 
rutetilbudet i 2005. I tillegg er det foretatt beregningene for de 
ruteendringer som ble gjennomført i  2007 og forslagene til 
Knarbakk. Knarbakk –alternativet innebærer en større økning i 
tilskuddene enn det som ligger innenfor rammen av dette 
prosjektet1. Vi har likevel tatt med dette alternativet som et 
sammenlikningsgrunnlag for å se om det gir bedre effekt enn våre 
forslag. 

 

 

 

Omlegginger av rutenett 

Utfordringen i SL-vest er å utforme et rutenett som ”treffer” 
markedet og som ikke fører til vesentlig økning i kostnadene. De 
alternative rutekonseptene vi har sett på innebærer ulike grader av 
forenkling i rutenettet, nye målpunkter i Oslo og effektivisering av 
knutepunkter. Disse alternativene er utviklet i nært samarbeid med 
SL og justert etter flere runder med modellkjøringer. Denne 
iterasjonsprosessen har vært en viktig del av prosjektet. 

Oppstramming  

For å effektivisere tilbudet og målrette det mot de områder hvor 
potensialet er størst er det viktig med en oppstramming og 
forenkling av rutetilbudet. Dette kan imidlertid gå på bekostning av 
at enkelte får et dårligere tilbud. I denne prosessen er balansen 
mellom hvor mange som får et bedre og hvor mange som får et 
dårligere tilbud viktig. Hvis man ikke oppnår denne balansen er det 
ikke hensiktmessig å gjennomføre endringene. Konkret betyr det at 
endringen i Generalisert Kostnad (GK)2 må være positiv. Tilbudet 
som gir størst endring i GK er det som treffer markedet best.  

Felles for de 4 alternative konseptene med en oppstramming av det 
overordnete nettet er et nytt lokalnett. Dette lokale rutenettet er 
modellert i tett samarbeid med oppdragsgiver. 

Lokalnett 

                                                

 

1 For disse alternativene er det foretatt en ny koding av rutenettet i EMMA/Fredrik-
modellen. 

2 Elastisiteten for Generaliserte kostnader (GK) er en vektet sum av takster, reisetid i 
transportmidlet, gangtid og ventetid (frekvens). Ulike individer kan ha ulike verdsettinger 
av tid, og ett og samme individ kan ha ulik tidsverdi i ulike situasjoner.  Endringer i GK før 
og etter et tiltak gir et bilde av hvilken verdi et tiltak har for en trafikant. Kilde: Norheim 
og Ruud 2007. 
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For å styrke det lokale tilbudet er det foreslått forenklinger av 
traseer og økningen av frekvensen. Endringene av lokalnettet er 
størst i Bærum. I Bærum øst for Sandvika er det eksisterende 
nettet byttet ut med et nett som består av fem ruter:  

• En østre ring 

• En vestre ring 

• En sentral ring 

• Bærumsdiagonalen 

• Bekkestua-Fornebu 

Se vedlegg 2 for detaljer om traséene til hver rute.  

Lokalnettet kjøres med 15 minutters frekvens på alle ruter hele 
dagen. I rush kjøres Bærumsdiagonalen, Østre ring og Bekkestua-
Fornebu med 7,5 minutters frekvens.  

Også i resten av Bærum (vest/nord for Sandvika) og i Asker er det 
lokale rutenettet endret og forenklet noe. Hvilke ruter som foreslås 
fjernet framgår i vedlegg 3. Endringen representerer en styrking av 
aksen Røyken-Asker-Oslo, men det øvrige lokaltilbudet svekkes. 
Vedlegget viser, i tillegg til frekvensene, kart med avganger/time 
for hhv referanse og alternativet (morgenrush med SL-ruter både i 
lokal- og stamnett). 

 

 

Figur H1: Nytt lokalnett i Asker og Bærum 
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Overordnet nett 

Dagens overordnete linjer fra  og Lommedalen er strammet opp og 
kjøres til Helsfyr. Det er lagt opp til faste traseer og noe færre 
holdeplasser enn i dag. Vi har definert ulike varianter av et 
overordnet nett med Oslo-rettede ruter og med ulike trasévalg i 
Oslo: Ring 1, Ring 2 og/eller Ring 3. En viktig detalj er at den ene 
ruten, som legges enten på Ring 3 eller Ring 2, skal korrespondere 
med andre overordnete ruter på Bekkestua og/eller Lysaker. Ny 
rute fra Røyken/Asker kjører alltid Ring 1 til Helsfyr og får 
korrespondansepunkt mot Ring 2 eller 3 på Lysaker. Det kjøres en 
høyfrekvent rute mellom Bekkestua og Fornebu som kommer i 
tillegg til de Oslorettede rutene ( denne er omtalt under 
lokalnettet). 

Det er regnet på ulike trasealternativer for de overordnete rutene. 
For alle alternativene har vi i tillegg lagt inn den samme 
forenklingen og omleggingen av lokalnettet som nevnt i kapitlet 
over: 
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R3:  
I dette alternativet er en rute fra  lagt via 
Ring 3. Dette gir de 4 rutene: 
-  – Sandvika (E18) -  
  Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
-   - Bekkestua/Lysaker - Ring 3 -  
  Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker -  
  Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Asker – Sandvika (E18) -  
  Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

 

 

R2:  
I dette alternativet er en rute fra  lagt via 
Ring 2 Dette gir de 4 rutene: 
-  - Sandvika - Oslo Sentrum (Ring 1) - 
Helsfyr 
-   - Bekkestua/Lysaker - Ring 2 -  
  Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker -  
  Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Asker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

 

 

L3:  
I dette alternativet er en rute fra Lommedalen 
lagt via Ring 3. Dette gir de 4 rutene: 
-  – Sandvika (E18) -  
  Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 
-  - Bekkestua/Lysaker –  
  Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker -  
  Ring 3 - Helsfyr 
- Asker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

 

 

L2:  
I dette alternativet er en rute fra Lommedalen 
lagt via Ring 2. Dette gir de 4 rutene: 
-  – Bekkestua/Lysaker -  
  Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 
-  - Bekkestua/Lysaker –  
  Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker -  
  Ring 2 - Helsfyr 
- Asker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

 

 

 

Figur H2: Alternativ R3: En rute fra  kjøres 
Ring 3. 

 

 

 

Figur H3: Alternativ R2: En rute fra  kjøres 
Ring 2. 

 

 

 

Figur H4: Alternativ L3: En rute fra 
Lommedalen kjøres Ring 3 

 

 

Figur H5: Alternativ L2: En rute fra 
Lommedalen kjøres Ring 2. 
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Dette overordnete tilbudet kjøres med 15 minutters frekvens både i 
rush og på dagtid. Merk at Røyken-Asker-Helsfyr er en ny rute som 
erstatter dagens tilbud fra Asker. Ruten kjører ikke oppom Sandvika 
bussterminal, men benytter et stopp på E18.  
Trasé er vist i vedlegg 2. 

For stamrutene i det overordnede nettet er framføringshastigheten 
økt med 5 prosent i forhold til snitthastigheten for bussruter på 
samme lenker i referanse 2005. Dette er beregnet/anslått ut fra at 
de nye overordnete rutene skal ha færre stopp enn dagens ruter. 

 

 

Figur H6. Traseer i det nye rutenettet. Blå er traseer for lokalruter og røde er 
overordnete ruter. 
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Ressursinnsatsen ved de ulike alternativene 

 

 

 

Ressursinnsatsen varierer for de 
ulike alternativene. I prosjektet 
var en av forutsetningene at det 
nye rutetilbudet skulle holde seg 
innenfor dagens 
tilskuddsrammer (ref 2005). 
Tolket på en annen måte kan vi 
si at målet er å få en best mulig 
tilbud til en billigst mulig pris pr 
passasjer. 

Figur H7 illustrerer forskjellene 
mellom de ulike 
referansealternativene og vårt 
forslag til forenkling. Vi ser at 
både ruteomleggingen i 2007, og 
Knarbakk sitt forslag har omtrent 
like mange ruter, med en 
betydelig økning i 
ruteproduksjonen. Alternativet 
med mating til tog reduserer 
ruteproduksjonen med over 30 
prosent. 

Vår anbefaling er å kjøre omtrent 
like mange rutekm på færre 
ruter. Det gir både et mer 
oversiktlig linjenett og høyere 
frekvens per linje. Vi har ikke 
noen gode metoder for å beregne 
etterspørselseffekten av en slik 
forenkling. Dette vil komme som 
et tillegg til de beregningene vi 
har foretatt innenfor dette 
prosjektet. 

Oslopakke 3: Alle Oslopakke 3- 
alternativene innebærer en 
betydelig større ressursinnsats 
enn det vi har sett på. Samtidig 
gir de en nyttig referanseramme 
for å anslå hvor store 
forbedringer dette vil innebære 
for trafikantene. Oslopakke 3-
alternativene representerer på 
mange måter en øvre grense for 
hva en kan forvente av 
etterspørselseffekter ved positive 
virkemidler. 
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Figur H7: Antall linjer mer de 
alternative ruteoppleggene og endring i 
ruteproduksjon. Tallene for 
ruteomlegging er et snitt av de fire 
alternativene som er analysert innenfor 
dette prosjektet 
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Kostnad pr passasjer er en 
nøkkelstørrelse ved 
sammenlikning av alternativene. 
Vi gjør ingen nøyaktig 
kostnadsanalyse her, men setter 
opp en kalkulasjon som gir en 
sortering av alternativene etter 
endret kostnad pr passasjer. 

Alternativet: Mating til tog vil gi 
en stor reduksjon i produksjonen, 
samtidig som kostnadene pr 
passasjer synker. Et slikt tilbud vil 
gi kortere reiser med buss, og 
inntektene pr passasjer vil 
dermed også gå ned. 

I de ulike variantene av 
oppstramming av rutetilbudet vil 
morgenrushet kunne kjøres 
rimeligere enn dagens tilbud. Det 
vil imidlertid bli en vesentlig 
økning på dagtid fordi frekvensen 
på det lokale tilbudet økes til 15 
minutters frekvens over hele 
dagen. Hensikten er  å koble de 
lokale rutene bedre til de 
overordnete rutene. På døgnbasis 
vil rutekm/time øke, og dermed 
kostnadene for å kjøre tilbudet, 
Men kostnadene pr passasjer vil 
ligge på dagens nivå fordi 
alternativet vil gi flere 
passasjerer.  
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Figur H8: Endret kostnad per passasjer i 
forhold til referanse Morgenrush, dagtid og 
samlet over døgnet 
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Forventet passasjervekst som følge av det nye rutetilbudet 

Vi har sett på forventet effekt av den siste ruteomleggingen i august 
2007 og forslaget til Knarbakk sammenliknet med rutetilbudet i 
2005. Effektene av ruteendringer 2007 og ”Knarbakk” viser seg i en 
reduksjon i GK på henholdsvis 0,7 prosent og 2,6 prosent for reiser 
i/til/fra Asker og Bærum, for morgenrushtimen. Merk at ”Knarbakk” 
representerer en vesentlig høyere ruteproduksjon. I alternativene 
nedenfor har vi forsøkt å tilpasse ruteoppleggene innenfor dagens 
rammer, det vil si kostnadsnivået for ”Referanse 2005” (dagens 
situasjon). De er derfor mer sammenliknbare med effekten fra den 
siste ruteomleggingen, som ga 0,7 prosent forbedring i tilbudet. 

Alternativet med mating til tog innebærer en justering av 
referansesituasjonen (2005). Dagens lokaltilbud er beholdt, mens 
alle Oslo-rettede ruter termineres ved nærmeste togstasjon i 
Bærum/Asker. Effekten av å innføre mating til tog er klart negativ. 
Det skyldes at modellberegningene forutsetter at denne matingen 
ikke er koordinert. Selv med full koordinering vil 
etterspørselseffekten være vesentlig lavere enn for 
ruteomleggingsalternativene.  

Analyser av de ulike ruteomleggingene gir relativt marginale 
forskjeller i etterspørselen etter kollektivreiser i regionen, men en 
viss økning i antall bussreiser. Økningen er størst på dagtid, med 
drøyt 4 prosent flere passasjerer, mot -0,6 prosent i morgenrushet. 
Totaleffekten er 2,7 prosent flere passasjerer. 
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Figur H9: Beregnet etterspørselseffekt for reiser til/fra/i vest. Prosentendring 
i forhold til Referansealternativet 2005. 

 

Dette viser at det nye rutetilbudet kan ha et bra potensial for 
lokaltrafikken og at det er mulig å hente noen nye passasjerer ved å 
kjøre ring 2 eller 3. Det ligger også en forenkling i det nye systemet 
som ikke er med i disse beregningene. Etterspørselseffekten er 
derfor trolig høyere.  
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Men selv om totaleffekten er marginal, vil det være områder hvor 
denne ruteomleggingen gir stor gevinst for passasjerene. Kartet 
under illustrerer hvilke soner (områder) som får størst forbedring 
(mørk grønn) eller forverring (mørk rød) av denne 
ruteomleggingen. Eksempelet vises for alternativ L2, men er i 
dokumentasjonsdelen og vedleggene i rapporten vist for alle 
alternativer.  

For L2 ser vi tydelig effekten av å betjene Ring 2 i Oslo, samt 
flyttingen av buss fra ”Søndre streng” til Ring 1. I Bærum ser vi at 
lokaltilbudet har blitt redusert for noen (rosa), mens det har blitt 
bedre langs hovedlinjene (grønt). 

 

 

Figur H9: Endring i GK til/fra soner for alternativ L2. 

 

 

 

Effektive bytter 

Det er en rekke analyser som har vist at den viktigste 
konkurransefaktoren for kollektivtransporten er hyppige avganger, 
fordi det gir økt fleksibilitet for trafikantene. Dette kan bare oppnås 
ved økte tilskudd eller ved en samordning av rutenettet i stamlinjer 
og mating til knutepunkter. Våre analyser viser at det er to kritiske 
spørsmål som avgjør potensialet for en slik rute-effektivisering i SL 
vest-området: 
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• I hvilken grad kan samordning av rutetidene ved knutepunktene 
minimere evt byttetid for trafikantene, og hvor stor er denne 
byttemotstanden? 

• I hvilken grad opplever trafikantene gangtiden til holdeplassen 
som en større ulempe enn selve reisetiden på transportmidlet?   

Tradisjonelle bruk av nettverksmodellene har en tilnærming som i 
hovedsak svekker effekten av tiltak for å effektivisere rutenettet. 
For det første er byttetiden vanligvis beregnet under forutsetning at 
rutetidene ikke er koordinert. I tillegg er gangtiden vektlagt dobbelt 
så høyt som reisetiden på transportmiddelet, mens senere analyser 
kan tyde på at gangtid vektlegges omtrent likt som selve reisetiden. 
Vi har i disse analysene både sett på tradisjonelle forutsetninger og 
beregnet effekten av et mer koordinert rutetilbud. 

Figur H10 viser hvor mye konkurranseforholdet mellom bil og 
kollektivtransport endres for en konkret reise avhengig av 
koordineringen på knutepunktene. Denne figuren viser vektet 
reisetidsforhold mellom bil og kollektivtransport på en strekning 
hvor total reisetid er like lang, mens det kan være ulike 
bussalternativer på denne strekningen. Ved direkte reise vil bil og 
buss ha omtrent samme reisetidsforhold, litt avhengig av om de 
ulike delene av reisen vektes eller ikke.  

Uten koordinering er kollektivtilbudet 80 prosent dårligere enn bil, 
mens en god koordinering reduserer dette forholdet til 22 prosent. 
Det betyr at et kollektivtilbud med knutepunkter og halvtimes 
frekvens i prinsippet ikke er noe alternativ for de som har tilgang til 
bil, med mindre disse knutepunktene er koordinert.  
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Figur H10: Reisetidsforhold mellom kollektivtransport og bil avhengig av 
vektlegging av reisetid, om de bytter underveis og hvordan byttet er 
tilrettelagt. 

 

 

Effektivisering 

I tillegg til å rydde opp i de lokale linjene og effektivisere det 
overordnete rutenettet, vil en effektivisering av et samordnet nett 
være helt avhengig av at bytter skjer raskt og med en så liten 
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belastning for trafikantene som mulig. Det er regnet på hvilken 
effekt kortere byttetid vil ha på etterspørselen.  

De første analysene konsentrerte seg om det lokale linjenettet og 
traseer inn mot Oslo. Vi har i tillegg sett på mulighetene for å 
effektivisere rutenettet i form av mating til tog og knutepunkter i 
regionen. I prinsippet vil dette være et konsept som kan gi et 
betydelig bedre kollektivtilbud og økt frekvens, men det forutsetter 
en betydelig grad av kollektivprioritering inn mot matepunktene. På 
kort sikt er det ikke grunn til å tro at en kan oppnå en så god 
framkommelighet. Disse analysene er derfor av mer langsiktig 
karakter, og eksempler på hva som kan oppnås hvis 
kollektivtransporten prioriteres på bestemte strekninger.  

Vi har analysert gevinsten ved å få til et mer effektivt bytte. Alle 
rutealternativene har et bedre utgangspunkt for å få til mer 
effektive bytter fordi de er mer knutepunktsbaserte enn dagens 
tilbud samtidig som de er enklere. Derfor er det fra disse fem 
konseptene avledet fem nye, der vi ser på potensialet for, og 
effektene av, kortere byttetid / direkte overgang. Med vesentlig 
færre ruter bør disse ruteoppleggene som helhet være mindre 
følsomme for problemer med framkommelighet og punklighet. 
Samtidig vil det med en enklere rutestruktur bli enklere å få til en 
direkte overgang mellom rutene. 

Begrepet ”effektivisering” gjenspeiler her en pakke som består av 
(1) økt koordinering, (2) forenklet rutestruktur og (3) bedret 
framkommelighet. Her vil nivået på (1) avhenge av nivået på (2) og 
(3), samtidig som (3) vil avhenge av nivået på (2).  

 

2,7 %

6,0 %

10,5 %

4,0 %

6,9 %

-3,4 %

0,4 %

5,6 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

Ikke koordinert Delvis koordinert Direkte bytte Lokalt forslag Alternativt konsept

Rute-effektivisering

mating tog

Nivå på koordinering av 

bytte
Oslopakke 3

 

Figur H11: Beregnet etterspørselseffekt av mer effektivt bytte sammenliknet 
med effekten av Oslopakke 3 Prosent endring i antall kollektivreiser 
sammenliknet d referanse 

Figur H11 viser hva som kan oppnås i form av flere kollektivreiser 
hvis det blir en bedre koordineringen av bytte. Selve rutenettet som 
ligger til grunn for ”Rute-effektivisering” er en modifisering av 
alternativ R2. Disse analysene viser at en effektivisering av 
knutepunktene, slik at det blir tilnærmet direkte bytte, vil kunne gi 
over 10 prosent flere passasjerer. Dette er en markant økning, og 
en større økning enn det som er beregnet for Oslopakke 3 uten økt 
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koordinering. Samtidig vil også Oslopakke 3 få en ytterligere effekt 
av bedre koordinering i knutepunktene. Men den ytterligere effekten 
på GK og på etterspørselen er her noe lavere enn for Ruteendring-
alternativet R2. Det vil si at fremkommelighetstiltak har noe større 
effekt i Rutendring-alternativene enn i Oslopakke3. Figur H12 viser 
en sammenlikning av denne effekten for hovedalternativene. Vi ser 
her at Oslopakke 3/Alternativt konsept oppnår 13,9% med stor grad 
av effektivisering/koordinering, mens Ruteendring-alternativet 
oppnår 10,5% med samme forutsetning. Den isolerte effekten av 
effektivisering/koordinering er imidlertid høyere i det siste tilfellet 
(7,8%) enn det første (7,0%). 
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Figur H12: Etterspørselseffekter med og uten effektivisering i knutepunkter  

 

Fordi Ruteendrings-alternativene har en enklere rutestruktur med 
færre linjer og få knutepunkter vil det sannsynligvis være lettere å 
få til en effektivisering i knutepunktene enn i Oslopakke 3. Dette 
gjelder i større grad i forhold til Lokalt forslag enn i forhold til 
Alternativt konsept, siden Alternativt konsept kan sies å bevege seg 
mer mot en knutepunktsbasert struktur enn Lokalt forslag. Samtidig 
har Alternativt konsept høyere frekvenser, noe som betyr at 
effekten av mer koordinerte bytter begrenses (den isolerte effekten 
er 7,0% mot 7,2% for Lokalt forslag). 

Vi mener at det er realistisk å få til en bedre koordinering av 
byttene, men det forutsetter at vegmyndighetene støtter opp under 
satsingen med framkommelighetstiltak frem til knutepunktene. En 
slik satsing vil kunne innebære et betydelig løft for kollektivtilbudet i 
Akershus vest, og bety at det blir mulig å utvikle et mer effektivt og 
moderne rutetilbud på linje med gode eksempler fra Europa. Det er 
også et tilbud som gir bedre effekt enn den mer kostnadskrevende 
satsingen i Oslopakke 3 uten forutsetningene om effektivisering og 
koordinering (ytterligere satsning på framkommelighet). 
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1 Metode 

Når man skal modellere ulike typer tilbudsendringer som man forventer har 
effekt på etterspørselen etter kollektivreiser vil disse i varierende grad kunne 
kvantifiseres til bruk innenfor ”tradisjonelle” modeller. Noe av årsaken til dette 
er at disse modellene har fokus på hvilke ”volum-effekter” man kan forvente 
som følge av endringer i tilbudsfaktorene (reisetid, gangtid, frekvens, byttetid 
og takst) knyttet til alternative kollektivtilbud. Dette er de ”harde faktorene” 
som har stor betydning for vurderingen av hvor godt tilbudet er. 

Hvis man skal kunne belyse effekten av ulike rutekonsepter i et område eller 
korridorer, er det imidlertid viktig også å kunne ta hensyn til andre faktorer som 
har betydning for vurderingen av kvaliteten på kollektivtilbudet og som har 
betydning for transportmiddelvalget. Dette er de kvalitative/”myke 
faktorene”(holdeplasstandard, komfort, trengsel, regularitet, informasjon, osv.)  

Vi har derfor utviklet et alternativt metodeverktøy/modell (KOLLMOD) som i 
tillegg til tilbudsfaktorene også tar hensyn til og har fokus på ulike kvalitative 
faktorer i kollektivtilbudet3. Hensikten er å belyse effekten av endringer i 
kvalitetsfaktorer som ikke håndteres i ”tradisjonell” modellbruk. 

Den primære fokus for vår modell er å beregne hvor mye bedre tilbudet blir i 
prosent målt i generalisert reisekostnad (GK). De generaliserte reisekostnadene 
vil være en vektet sum av trafikantenes kostnader ved reisetiden, ventetiden, 
komfort, punktlighet mv i tillegg til prisen på reisen. Dette vil gi et bilde av 
hvilke faktorer som har størst relativ betydning for trafikantene. Det vil si at vi 
beregner hva endringene innebærer for trafikantene når vi tar hensyn til at de 
ulike elementene en kollektivreise består av har ulike elementer med ulik 
verdsetting. Deretter beregnes etterspørselseffekten av endringene ved hjelp av 
elastisiteter. 

1.1 EMMA/FREDRIK-modellen 

I nettverksmodellen (Emma) beregnes matriser med transportstandardvariable 
knyttet til å reise kollektivt. Det vil si en beskrivelse av tilbudet mellom hvert 
enkelt par av soner, gitt ved variablene 

1. Gangtid 
2. Ventetid 
3. Ombordtid 
4. Byttebehov/byttetid 
5. Takst  

På bakgrunn av dette beregnes en fordeling mellom kollektivreiser (uansett 
kollektivt reisemiddel) og bil, gang og sykkel i etterspørselsmodellen (Fredrik). I 
nettverksmodellen (Emma) beregnes deretter hvordan antallet kollektivreiser 
mellom to soner fordeles på buss, trikk, bane, tog og båt. Summen av 
kollektivreiser mellom sonene vil være konstant slik den er kalkulert i 
etterspørselsberegningene (Fredrik). Gjøres det endringer i rutetilbudet 
beregnes nye transportstandardvariable som input til etterspørselsmodellen, og 
det beregnes en ny fordeling mellom kollektivtransport om bilreiser. 

                                                

 
3 Denne metodetilnærmingen, men i en mer ”manuell utgave” og færre kvalitetsfaktorer, 
ble benyttet i Drammen (Kjørstad m flere 1996) og i Tønsberg (Vibe m flere 2003) for å 
beregne effekter av nye planlagte rutetilbud for å vurdere etterspørselsekten av dem.  
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Fordelen med EMMA/Fredrik modellen er at den gir en god håndtering av 
fordelingen mellom bil og kollektivtransport og effekten av endrede 
rammebetingelser for andre transportmidler. Det betyr at effekten av 
vegprising, parkeringspolitikk og køproblemer på vegene håndterers bedre i en 
slik modell. 

1.2 KOLLMOD 

Vårt alternative metodeverktøy/modell (KOLLMOD) tar utgangspunkt i 
kollektivtilbudet og forsøker å maksimere nytten for kollektivtrafikantene. 
Tidligere analyser har vist at de eksisterende kollektivtrafikantene er den 
viktigste målgruppen for kollektivtransporten og at hovedtyngden av effektene 
ved en kollektivsatsing kan fanges opp ved å konsentrere oppmerksomheten om 
kollektivtilbudet (Norheim og Ruud 2007, Kjørstad m fl 1996). Det vi ”mister” 
ved en slik tilnærming er ringvirkningene på vegsystemet av en kollektivsatsing, 
dvs økt/redusert kø på vegene. Dette er marginale effekter i forhold til den 
totale trafikken på vegene. 

Analysene baserer seg på to hovedelementer: 

1. Konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport =Konkurranseindeks 

2. Trafikantenes generaliserte reisekostnader =GK  

Analysene av etterspørselseffekten tar utgangspunkt i endret generalisert 
kostnad, dvs hvor mye tilbudet er endret for trafikantene på de ulike 
strekningene. Vi benytter en etterspørselselastisitet for de generaliserte 
reisekostnadene som angir antall nye passasjerer på rutene, dvs fratrukket 
overførte passasjerer fra konkurrerende ruter. Dette gir mindre nøyaktighet når 
det gjelder effekten på enkelte ruter men mer nøyaktighet når vi aggregerer 
effekten på områder og for Akershus vest samlet. I analysene vil vi ha fokus på 
de aggregerte tallene for ulike områder 

Hensikten er å belyse hvilke effekter som kan forventes av endringer i både 
tilbudsfaktorene og i kvalitetsfaktorene, da begge deler har betydning for valg 
av transportmåte. Ved omlegginger av rutetilbud eller satsing på 
kollektivtransport er det som regel en kombinasjon av disse ulike faktorene som 
ønskes gjennomført. Ikke minst er fremkommelighetstiltak et tiltak som ikke 
bare kan gi kortere reisetid (tilbudsfaktor) men også bedre regularitet og færre 
forsinkelser (kvalitetsfaktor). Økt frekvens vil gi utslag på ventetiden 
(tilbudsfaktor) men kan også ha betydning for kapasitet og dermed muligheten 
for å få sitteplass og mindre trengsel på kollektivtransporten (kvalitetsfaktorer). 

I vår alternative modell kan vi trekke vi inn kvalitetsfaktorer som: 

• Punktlighet/forsinkelse 

• Ståplass 

• Trengsel 

• Forskjeller mellom ulike driftsarter 

• Oppgradering av holdeplasser/stasjoner 

I tillegg kan andre kvalitetsfaktorer legges inn, som f eks oppgradering av 
informasjon, opprusting av kjøretøyparken mv. Med unntak av ”Forskjeller 
mellom ulike driftsarter” er disse kvalitetsfaktorene imidlertid ikke trukket inn i 
analysen med SL Vest. 

Effektene av tilbuds- og kvalitetsendringene vil kunne være både positive og 
negative. I totaleffektene vil vi kunne identifisere effektene av de ulike 
faktorene, hvilke som har størst og hvilke som har minst betydning for endring i 
GK, for endring i konkurranseflatene og for total etterspørselseffekt.  
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1.2.1 Modellverktøyet 

Selve modellverktøyet tar utgangspunkt i samme sonestruktur og nettverk som 
benyttes i EMMA/Fredrik, slik at vi kan benytte data fra denne modellen og 
kunne sammenlikne resultater. Det betyr at vi kombinerer de ulike modellene, 
slik at EMMA/Fredrik beregner effekten av endrede rammebetingelser for bil og 
kollektivtransport, mens KOLLMOD optimerer tilbudet gitt disse nye 
rammebetingelsene (figur 1.1).  

Vi benytter dermed EMMA/Fredrik til å beregne effekten av endrede 
rammebetingelser og prgnoser for utviklingen framover, mens vi benytter 
KOLLMOD til å optimere tilbudet gitt de nye rammebetingelsene. I denne 
sammenheng er det særlig viktig i forbindelse med de planene som ligger i 
Oslopakke 3.  

Det betyr konkret at vi legger inn de forutsetninger og planer som ligger i 
Oslopakke 3 for ulike perioder, i tillegg til forventet befolkningsvekst, etablering 
av arbeidsplasser mv. Dette tas direkte fra Oslopakke 3 arbeidet og gir nye 
reisematriser mellom soner og nye tilbudsfaktorer når det gjelder frekvens, 
reisetid, bytte mv. I den grad det legges opp til kombinerte tiltak med bedre 
framkommelighet for bussen på bekostning av bilen må vi også beregne denne 
effekten i EMMA/Fredrik. 

 

EMMA/FREDRIK:
Effekter av rammebetingelser for bil, 

befolkningsutvikling, bosetting, 

arbeidsplasser og inntekter mv

KOLLMOD:

1) Generalisert kostnad basert på 

tilbudsfaktorer og kvalitetsfaktorer

2) Beregner nye kvalitetsfaktorer 

basert på basistilbudet og nye tilbud

3) Etterspørselseffekt basert på 

endret GK

4) Effekt på konkurranseflatene mot 

bil

Reisematrise bil, 

gang/sykkel og 

kollektivtransport

Tilbudsfaktorer i 
startsituasjonen - før 

optimering

 

Figur 1.1: Illustrasjon av koplingen mellom EMMA/Fredrik og KOLLMOD 

 

I KOLLMOD er det utviklet egne Emma-makroer for beregning av matriser for 
kvantifisering av nye kvalitetsfaktorer fra nettverksmodellen. Nye Emma-
makroer sørger også for å skille ut reisetiden i separate matriser for buss, bane, 
trikk, tog og båt, og beregner samtidig en tilnærmet fordeling på de ulike typene 
ombordtid. Beregning av ”virkeområde for forsinkelse” gjøres også i en Emma-
makro. 
 
 

1.2.2 Analyser av endrede konkurranseflater mellom bil og 
kollektivtransport 

Konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport er et viktig element når 
man vurderer ulike rutekonsepter. Å finne frem til de rutekonseptene som gir 
det beste konkurranseforholdet har derfor stor betydning for 
etterspørselseffekten etter kollektivtransport. Det er viktig å kunne gi en størst 
mulig andel av befolkningen et reisetidsforhold mellom bil og kollektivtransport 
som er bedre enn 2, dvs at det ikke tar mer enn 2 ganger så lang tid, målt i GK, 
å reise kollektivt som å kjøre bil.  
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Denne alternative modellanalysen danner grunnlag for å vurdere hvilke 
alternative rutekonsepter som er mest konkurransedyktig i forhold til bilen. For 
ulike rutekonsepter kan det beregnes både: 

• gjennomsnittlig ”konkurranseindeks” basert på antall bosatte over 18 år 
i de ulike sonene i et byområde,  

• fordeling av antall personer som er bosatt innenfor ulike nivåer på 
konkurranseflatene.  

Ved beregning av konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport tas det 
utgangspunkt i verdsetting av reisetid for bil og kollektivtransport i tillegg til at 
det tas det tas hensyn til at verdsettingen av de ulike elementene en 
kollektivreise består av, har en annen verdi enn selve reisetiden på 
transportmidlet (se kap 1.3.1). 

1.2.3 Etterspørselseffekter av bedre kvalitet på tilbudet 

Den andre delen er en analyse av hvor mye kvaliteten på tilbudet forbedres i 
prosent, basert på de ulike rutekonseptene og verdsettingsdata fra en 
gjennomgang av flere verdsettingsstudier (se kap 1.5). Eller aller helst fra 
verdsettingsdata fra det området analysene gjennomføres for. For ulike områder 
har ulik verdsetting av tilbudsfaktorene. 

Merk at skillet mellom ulike typer ombordtid (sitteplass, ståplass/høy trengsel) 
ikke er tatt med i analysene med SL Vest, siden slike problemstillinger ikke er en 
definert del av prosjektet (usikkerhet knyttet til forskjeller i slike faktorer 
mellom ulike scenarier kommer dermed heller ikke inn i analysen). 

Modellen beregner endringer i kollektivtrafikantenes generaliserte 
reisekostnader (GK) som basis for disse analysene og endret reisemiddelvalg 
som følge av endringene i GK. Vi kan både beregne relativ endring fordelt på 
soner, samlet for hele regionen/byen, og hvor stor andel av kollektivtrafikantene 
og befolkningen som får forbedringer og forverringer i tilbudet. På bakgrunn av 
disse analysene og tilbudselastisiteter (se kap 1.7) kan vi vurdere hvilke 
rutekonsepter som i størst grad kan beholde dagens trafikanter og i tillegg 
skaffe nye reisende. 

 

1.3 Beregning av størrelsen på tilbudsendringer. 

Det er en utfordring å måle om et tilbud i sum, er bedre enn et annet. Det er 
ikke bare å summere opp endringer i f eks frekvens eller reisetid. Man må også 
ta hensyn andre elementer i tilbudet. I tillegg til at man bør ta høyde for at ulike 
brukergrupper vil ha ulik vurdering av tilbudet og av endringene. For å kunne 
vurdere ulike rutekonsepter opp mot hverandre benytter vi derfor trafikantenes 
preferanser for ulike tilbudsfaktorer og ulike typer tilbud til å beregne både 
konkurranseflatene overfor bil og de generaliserte reisekostnadene (GK).  

1.3.1 Verdsetting av tid 

En kollektivreise består av ulike elementer. Selve reisetiden på transportmidlet,  
gangtiden, tiden mellom avgangene (frekvensen) og tiden det tar å bytte 
transportmiddel for de reisene som krever bytte. 

Skjult ventetid brukes i flere studier 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 når man vil når man skal 
reise kollektivt. 

Byttetiden er den tiden det tar å bytte transportmiddel og inneholde ikke 
ulempen ved det å måtte bytte transportmiddel, dvs byttet i seg selv. 
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Tabell 1.1: Verdsettinger av reisetid med sitteplass. Kroner per time (omregnet til nok 
2006, ikke prisjustert) og 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) m fl 2004 (6). 

  
 

Gangtid Skjult 
ventetid 

Byttetid1 

Verdsetting av 
reisetid på 

transportmidle
t med 

sitteplass 
Studier på 90-tallet 

    

Drammen (1) 16,8 3,2 3,1 (9,1)2 
Lier, Ø/N Eiker (1) 46,1 1,5 1,0 3,4 
Oslo I (2) 22,2 2,0 3,4 1,3 
Moss (3) 15,5 2,1 1,4 2,2 
Grenland (3) 16,1 2,1 1,0 2,5 
Kristiansand (3) 13,8 4,6 2,6 2,6 
Ålesund (3) 26,5 2,4 1,9 2,8 
Tromsø (3) 16,6 2,2 1,6 4,3 
Studier på 2000-tallet 

    

Oslo II (4) 26,4 1,3 1,3 2,4 
Akershus (4)  42,6 1,0 1,2 2,1 
Tønsberg (5) 19,9 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) 

 
1,73 1,76 

 

1
 Dvs. tiden det tar å bytte, ikke ulempen ved å bytte i seg selv. 

2
 Ikke inkludert i beregningen av gjennomsnittet.

3
Verdsetting av gangtid 

både til bil og kollektivtransport. 

 

Som tabellen viser er det stor variasjon i verdsettingen av kortere reisetid i ulike 
byer/områder. Lavest verdsetting har Kristiansand, og de to områdene som har 
størst innslag av lengre regionale reiser, Lier/Øvre- og Nedre Eiker og Akershus, 
har den klart høyeste verdsetting. Dette understreker at ulike områder og 
trafikantgrupper har ulik verdsetting, alt etter reisetyper, 
trafikantsammensetning mv, og at det derfor er viktig å kjenne markedet. Det 
betyr at man ikke ukritsk kan benytte verdsettinger som er funnet i en 
enkeltstående undersøkelse når man skal beregne hvor mye en endring betyr. 

Verdsettingen av reisetiden øker med reisens lengde. Jo lengre reisetid en har, 
jo mer er en villig til å betale for å redusere reisetiden (Wardman 2001a, 
Kjørstad 1995, Norheim m flere 1994). 

Når man skal prioritere mellom ulike typer tilbud man ønsker å utvikle, er det 
først og fremst viktig å se på ”summen” av endringene i forhold til hvor mye 
ulike rutekonsepter totalt sett endrer tilbudet. En måte å gjøre dette på er å se 
alle de ulike reisetidsfaktorene i forhold til reisetid med sitteplass. 

1.3.2 Gangtiden er mer belastende enn reisetiden 

Gangtiden verdsettes i snitt for de undersøkelsene som er oppsummert her, til 
omtrent 2 ganger reisetiden på transportmidlet. Det betyr at et minutt spart 
gangtid betyr mer en et minutt spart reisetid. Men også her er det variasjoner 
mellom områdene. I studiene på 90-tallet ble det funnet at gangtiden var 
vektlagt mellom 2 og 3 ganger så høyt som selve reisetiden på transportmidlet. 
Det ser imidlertid ut til å ha skjedd en endring i trafikantenes vektlegging av 
gangtid fra 90- til 2000-tallet. I to av de nyere studiene, i Tønsberg og Oslo og 
Akershus, vektlegges gangtiden lavere enn selve reisetiden på transportmidlet. 
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Siden det er kun er to studier kan vi ikke fastslå at dette er en generell tendens. 
Til det trengs det flere studier.  

1.3.3 Økt frekvens betyr mye for kollektivtrafikanter i byområder 

Det er på de korte reisene at økt frekvens vektlegges høyest. På lengre reiser 
betyr kortere reisetid mer enn flere avganger (ALTRANS 2000, Stangeby og 
Jansson 2001, Norheim m flere 1994, Kjørstad 1995). Dette har sannsynligvis 
sammenheng med at ved lav frekvens tilpasser trafikantene seg 
avgangstidpunktene. På slike reiser utgjør ventetiden en mindre andel av den 
totale reisetiden, og å få redusert reisetiden på transportmidlet har derfor større 
betydning på de lengre reisene.  

Verdsettingen av den skjulte ventetiden (kr/time) ligger høyere i Osloregionen 
(Oslo og Akershus) enn i andre byer, noe som kan ha en sammenheng med at 
tilbudet er bedre i denne regionen.  

 

1.4 Beregning av størrelsen på kvalitetsforbedringene 

En av de viktigste forskjellene mellom EMMA/Fredrik og KOLLMOD er en mer 
detaljert beskrivelse av ulike kvalitative egenskaper ved tilbudet. I denne 
analysen har vi konsentrert oppmerksomheten om følgende kvalitative 
egenskaper: 

• Punktlighet 

• Ståplass/trengsel 

• Komfort for ulike transportmidler 

• Egenskapene ved bytte 

I hvilken grad dette gir utslag på analysene avhenger av hvilke tiltak som settes 
i verk. Det kan også gi mindre effekt enn tradisjonelle modeller, særlig i forhold 
til trengsel og komfort på transportmidlene. I tradisjonelle modeller er det 
forutsatt at trengselen er konstant, mens vi her kan få økt trengsel/redusert 
komfort. På samme måte vil økt rutetilbud i de tradisjonelle modellene bety like 
mye uansett transportmiddel, mens KOLLMOD skiller mellom transportmidler.  

 

1.4.1 Komforten og regulariteten har stor betydning for trafikantenes 
vurdering av tilbudet 

Trafikantenes vurdering av reisetiden avhenger av om de må stå eller får 
sitteplass på reisen. I norske samvalgundersøkelser oppleves reisetiden med 
ståplass i gjennomsnitt å være 2,8 ganger mer belastende enn reisetiden med 
sitteplass.  

Tabell 1.2: 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 
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Vektleggingen av ståplass er noe lavere blant trafikantene i Osloregionen enn i 
de andre byene. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det er flere som 
er vant til alltid å ha sitteplass på reisen i de mindre byene. I undersøkelsene i 
disse byene har trafikantene dermed blitt introdusert for en ”ny” ulempe, som 
de har høy betalingsvilje for å unngå.  

I samvalgundersøkelser blant togtrafikanter i London og blant faste 
kollektivtrafikanter i Stockholm er verdsettingen av ståplass 2-4 ganger så høy 
som verdsettingen av sitteplass (MVA 2000, Transek 2006).  

 

1.4.2 Trengsel oppleves som en belastning i seg selv 

Belastningen som trafikantene opplever ved trengsel er ikke belyst i norske 
undersøkelser. En samvalgundersøkelse blant faste trafikanter i Stockholm, viste 
en klar sammenheng mellom verdsettingen av kortere reisetid og nivået på 
trengsel (Transek 2006). Samme undersøkelse fant også en tendens til at 
belastningen av trengsel når man må stå, oppleves som større på lokaltog enn 
på t-banen, selv om den gjennomsnittlige reisetiden er omtrent den samme. 
Dette kan ha en sammenheng med at t-banevognene i større grad er innredet 
med tanke på at det vil være passasjerer som står.  

Blant arbeidsreisende med månedskort i Stockholm, ble det funnet en høy 
betalingsvilje for redusert trengsel. Trafikantene var villig til å øke 
månedskortprisen med ca 20 prosent for å være garantert sitteplass (Olsson m 
fl 2001).  

 

1.4.3 Trafikantene vil helst slippe å bytte 

Trafikantene opplever bytte som en ulempe, både byttet i seg selv og den tiden 
byttet tar. 

I norske undersøkelser er det skilt mellom direkte bytte og bytte med 5 og 10 
minutter ventetid for å kunne definere om det er selve byttet eller ventetiden 
som oppleves som en belastning. Disse studiene viser at trafikantene i 
gjennomsnitt anser byttetiden å være 2,9 ganger så belastende som reisetiden 
på transportmidlet. Naturlig nok er det mer belastende å bytte når trafikantene 
må vente på neste transportmiddel.  

Tabell 1.3: Verdsettinger av bytte av kollektive transportmidler. Omregnet til 2006-verdi. 
Oppsummering av norske studier.. Kilder: Norheim m fl 1994 (1), Stangeby og Norheim 1993 (2), 
Kjørstad 1995 (3) Nossum 2003 (4), Vibe m fl 2004 (5), 

 

 

Vekt 
byttetid/reisetid 

Byttetid Verdsetting av bytte med og uten ventetid. 
 Kr. per reise 

   
Bytte uten 
ventetid 

Bytte med 5 
min. ventetid 

Bytte med 10 
min. ventetid 

Oslo I (1) 2,5 54,6 3,0 5,3 7,6 
Drammen (3) (9,1)* 151,1 3,1 15,5 28,0 
Lier, Øvre/Nedre Eiker 
(3) 

3,4 157,2 6,9 20,0 33,1 
Moss 2,2 34,6 4,7 - 6,1 
Grenland 2,5 40,7 4,6 - 5,9 
Kristiansand 2,6 35,3 6,1 - 7,9 
Tromsø 2,8 46,9 4,1 - 5,2 
Ålesund 4,3 113,0 10,6 - 13,6 
Oslo II (3) 2,4 64,2 2,4 7,8 12,3 
Akershus (4) 2,1 87 4,6 11,0 19,1 
Tønsberg (5) 4,2 84,6 3,6 11,6 17,6 

Gjennomsnitt 2,9 
    Standardavvik 0,8 
 

      

*Ikke regnet med i snittet.  
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Tallene viser at trafikantene i de mellomstore byene anser det å bytte som 
atskillig mer belastende enn Oslo- og Akershus-trafikantene. Dette kan ha flere 
årsaker. For det første kan forskjeller i kollektivtilbudet spille inn. Britiske studier 
har vist at det er lavere motstand mot å bytte blant dem som bor i byer med et 
høyfrekvent kollektivtilbud (Wardman 1998). At trafikantene i Oslo og Akershus 
har et bedre kollektivtilbud enn de fem mellomstore byene kan dermed være en 
forklaring.  

En annen forklaring kan være forskjeller i erfaring med å bytte transportmiddel. 
I Oslo-undersøkelsen i 1992 har en tredjedel av trafikantene byttet 
transportmiddel, mens det samme gjaldt 13 prosent av trafikantene i de 
mellomstore byene. I flere undersøkelser er det vist at belastningen ved å bytte 
er sett på som mindre blant trafikantene som har erfaring med å bytte enn blant 
trafikantene som ikke har denne erfaringen (Nossum 2003, Stangeby og 
Jansson 2001, Norheim m flere 1994, Kjørstad 1995).  

Å gjøre selve byttet så bekvemt og enkelt som mulig er viktig. Forsøk med 
tilslutningstrafikk og enkelt bytte i Stockholm viste at det er mulig å forenkle 
byttet slik at det ikke oppleves som mer negativt enn reisetiden (Peterson 
1998). Forsøket viste at kundene aksepterer at reisen har et bytte når byttet 
skjer så bekvemt og raskt som mulig.  

1.4.4 Forsinkelser 

Et viktig element ved forsinkelser er usikkerheten knyttet til hvor lang tid reisen 
kommer til å ta. Selv for dem som ikke rammes direkte av forsinkelser, har 
hyppige forsinkelser konsekvenser for reisen fordi mange beregner en ekstra 
margin. En undersøkelse i Stockholm viste at kollektivtrafikantene i 
gjennomsnitt legger inn en ekstra margin på 8 minutter i tilfelle det oppstår 
forsinkelser (Transek 2006). 

Undersøkelsen i Oslo og Akershus i 2002 viser at trafikantene anser forsinkelser 
som en stor ulempe, også når forsinkelsene er små. Oslo-trafikantene er villige 
til å betale 0,9 kr/min for å unngå forsinkelser, mens Akershus-trafikantene er 
villig til å betale 1,6 kr/min. Det betyr at betalingsvilligheten for å unngå en 
forsinkelse på 10 minutter tilsvarer 9 kroner blant Oslo-trafikantene, og 16 
kroner blant trafikantene i Akershus. 

Oslo-trafikantene er villig til å betale 4,6 kroner for å redusere denne 
usikkerheten med 10 prosent, for eksempel ved at andelen forsinkede avganger 
reduseres fra 1 av 5 avganger til 1 av 10 avganger.  

4,6

0,9

7,9

1,6
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Hyppighet (-10%) Lengde (-1 min)

Oslo Akershus

 

Figur 1.2: 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. 

Blant Oslo-trafikantene er forsinkelsen, når den først oppstår, verdsatt hele 10 
ganger så høyt som selve reisetiden på transportmidlet.  
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En samvalgundersøkelsen blant kollektivtrafikanter med månedskort i 
Stockholm, viste at forsinkelser, når de først oppstår, oppleves 3-5 ganger så 
belastende som selve reisetiden på transportmidlet (Transek 2006). 
Verdsettingen av forsinkelsen varierer med hvilket transportmiddel man reiser 
med, og om forsinkelsen oppstår når man sitter i transportmidlet eller venter 
ved en holdeplass.  

Forsinkelsene ombord på transportmidlet anses å være mer belastende når man 
reiser med skinnegående transport enn med buss, målt i forhold til selve 
reisetiden (Transek 2006). Mens på reiser med bybuss eller forstadsbuss anses 
forsinkelser ved holdeplassen å være mer belastende enn forsinkelser ombord 
på transportmidlet (Transek 2006). Dette har sannsynligvis sammenheng med 
at de fleste må stå ute og vente på bussen. På t-banen er det omvendt, her 
anses forsinkelser inne i transportmidlet som langt mer belastende enn 
forsinkelser på holdeplassen. Dette har nok sammenheng med at mange kan 
oppleve ventetiden som mer ”klaustrofobisk” på t-banen enn på bussen fordi 
store deler av reisen er underjordisk og man ikke har mulighet til å forlate t-
banen. En annen faktor er at ventetiden på t-banens holdeplasser er mer 
komfortabel fordi de fleste holdeplasser er innendørs. 

Tabell 1.4: Kollektivtrafikanters vurdering av ventetiden knyttet til forsinkelser når de 
oppstår. Samvalgundersøkelse blant kollektivtrafikanter i Stockholm. Kilde: Transek 2006. 
Omregnet til NOK. 

 
Vekt 

forsinkelse/reisetid 
Ved holdeplassen 

(kr/time) 
Om bord på transportmidlet 

(kr/time) 

Bybuss 2,85 143 126 
Forstadsbuss 3,30 171 146 
T-bane 5,04 116 222 
Lokaltog 4,69 203 207 

 

1.5 Oppsummering og anbefalinger av tidsverdsettinger 

Det er gjennomført mange verdsettingsstudier og verdsettingene varierer fra 
område til område. De vil heller ikke være like internt i et byområde. Det ideelle 
er derfor å ha egne verdsettingsstudier for de områdene/byene hvor man vil 
gjennomføre ruteendringer og vurdere ulike rutekonsepter opp mot hverandre. 
Men finnes ikke slike verdsettingsdata kan det benyttes et gjennomsnitt fra flere 
studier, tabell 1.5. Verdsettingene i tabellen er et anslag og er basert på en 
gjennomgang av en rekke både norske og internasjonale verdsettingsstudier. 
(Norheim m fl 1994, Stangeby og Norheim 1993, Kjørstad 1995, Nossum 2003, 
Vibe m fl 2004 og anbefalinger i Balcombe (red) m fl 2004).  

Tabell 1.5: Anbefalte verdsettinger relativt til reisetid på transportmidlet 

Reisefaktor Relativt til 
reisetid 
med 
sitteplass 

Reisetid med sitteplass 1 
Gangtid 2 
Frekvens 1,8 
Byttetid 2,9 
Selve byttet/direkte bytte (Ekstra tid i minutter) 3  
Reisetid med ståplass 2 
Reisetid med høy trengsel 3 
Forsinkelse 4 
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1.6 Konkurranseflater 

Når man planlegger kollektivtilbud er det i tillegg til å planlegge for dagens 
trafikanter viktig å ta hensyn til bilister. For det er en konkurranse om kundene, 
og hvis ikke kollektivtilbudet oppfattes som raskt og effektivt nok velger folk i 
mange tilfeller å benytte bil. Og biltilgangen øker i befolkningen. Dermed økes 
også konkurransen om kundene fordi det blir færre som ikke har bil som 
alternativ. 

EU-prosjektet TRACE (Balcombe m fl (red) 2004) har oppsummert studier av 
trafikantgruppers verdsetting av reisetid i en rekke ulike land, deriblant nordiske 
tidsverdistudiene. Det ble funnet en generell tendens til at bilister verdsetter 
reisetiden høyere enn kollektivtrafikanter. Det vil si at de oppfatter reisetiden 
som mer belastende enn kollektivtrafikantene og har en høyere verdsetting av å 
få redusert reisetiden. 

Samstad m flere (2005) viser verdsettinger av tid for hhv bilreiser og 
kollektivreiser på reiser under 50 km. Dette er verdsettinger/parametere som 
benyttes i Statens vegvesens Håndbok 140 med tilhørende dataprogram 
EFFEKT. Benytter vi disse verdsettingene til å se på forholdet mellom reisetid bil 
og reisetid kollektivt ser vi at i snitt for alle korte reiser er verdsettingen av 
reisetid med bil 1,76 ganger så høy som for kollektivreiser. 

Tabell 1.6: Tidsverdsettinger for bil og kollektivreiser. 

 Verdsetting av tid Kr/time 

 Samstad m fler 2005 SP Oslo og Akershus 
2002  (2002 kr) 

     Oslo Akershus 

 Alle reiser Reiser 
i arbeid 

Reiser til/frå 
arbeid 

Fritids- 

reiser 

Alle reiser 

 

Alle reiser 

Bil 79 197 57 53 54 78 

Kollektivt 45 154 56 35 48 66 

Forhold 
bil/kollektivt 

1,76 1,28 1,02 1,51 1,13 1,18 

Når man tar hensyn til at en kollektivreise ikke bare består av reisetiden på 
transportmidlet vil forholdet mellom en dør til dør reise med bil og med 
kollektivtransport endre seg fordi de andre elementene i en kollektivreise 
(gangtiden, ventetiden osv) har en høyere verdsetting enn selve reisetiden på 
transportmidlet. Det betyr at jo mindre andel av den totale reisetiden som 
tilbringes på transportmidlet, jo større blir reiseoppofrelsen og forskjellen i 
reiseoppofrelse mellom bil og kollektivtransport vil minske. I tillegg vil ulempene 
ved å reise kollektivt øke ytterligere hvis trafikantene må bytte underveis.  

Samstad m flere (2005) benytter disse vektfaktorene for korte reiser (50 km 
eller mindre). 

- vektfaktorer for tilbringertid =1,8 

- ventetid = 1,8 for de første 15 minuttene, 1,2 for de neste 15 
minuttene og 0,2 for ventetid over 30 minutter 
omstigning =10 minutter ekstra reisetid 

Også i undersøkelsen i Oslo og Akershus i 2002 er det en høyere verdsetting av 
bilreiser enn av kollektivreiser. I en av valgsekvensene i denne undersøkelsen 
fikk respondentene valget mellom å gjennomføre reisen med bil eller kollektivt. 
Resultatene viser at verdsettingen av reisetid på transportmidlet er høyere for 
bil enn for kollektivtransport både i Oslo og i Akershus. Bilistene i Oslo opplever 
reisetiden som ca 13 prosent mer belastende enn det kollektivtrafikantene gjør. 
I Akershus er bilistenes verdsetting 18 prosent høyere enn kollektivtrafikantenes 
(Nossum 2003). Dette kan delvis skyldes en seleksjonseffekt, ved at en person 
som har dårlig tid har en tendens til å velge det transportmidlet som bruker 
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kortest tid. Det kan også være en inntektseffekt, ved at de med høyere inntekt 
velger å kjøre bil, og derfor er mindre påvirkelige i forhold til 
reisetidsforbedringer for kollektivtransporten. 

Når man skal utforme et konkurransedyktig kollektivtilbud er det viktig å ikke 
bare se på gjennomsnittstall. Tabell 1.6 viser at der er forskjeller i 
tidsverdsettingen etter ulike typer reiser. Reiser i arbeid, dvs tjenestereiser har 
klart den høyeste verdsettingen av tid. Videre viser Samstad m flere (2005) at 
arbeidsreiser (reiser til/fra arbeid) har omtrent den samme tidsverdsettingen 
både for bilister og kollektivtrafikanter, men for fritidsreiser ligger bilistenes 
tidsverdsetting høyere enn for kollektivtrafikantene. Det betyr at på fritidsreiser 
vurderer bilistene ulempene ved reisen høyere enn kollektivtrafikantene gjør, 
mens på arbeidsreiser er ulempen omtrent lik. Dette vil påvirke forholdstallet 
som er et uttrykk for konkurranseflaten mellom transportmidlene. 

Det er viktig å ta hensyn til disse forskjellene i tidsverdsetting og spesielt 
forholdet bil/kollektivt, når man skal utvikle tilbudet. Hvilket forholdstall man 
benytter vi ha stor betydning for å vurdere hva endringene i et kollektivtilbud 
betyr for konkurranseflatene og dermed for reisemiddelvalget. Med andre ord 
bør transportmodellene reflektere variasjonene i forholdet bil/kollektivt slik at de 
på en bedre måte enn i dag skal predikere transportmiddelvalget mellom bil og 
kollektivtransport. 

I tillegg er det viktig å benytte disse forskjellene ved beregninger av 
trafikantnytten av tiltak. F eks vil tiltak på strekninger eller i korridorer hvor 
arbeidsreiser er dominerende gi en annen trafikantnytte enn om det var stort 
innslag av fritidsreiser på strekningen. Likeledes vil avveiningen mellom å satse 
på bilister eller kollektivtrafikanter gi forskjellige ”svar” etter hvilket tidsverdier 
man benytter for de ulike typene reiseformål. 

1.6.1 Reisetidsforholdet bil/kollektivt er avhengig av egenskapene ved 
reisen 

Modellberegningene tar hensyn til at en kollektivreise ikke bare består av 
reisetiden på transportmidlet og benytter vekter for gangtid, ventetid og evt 
byttetid. Disse har en høyere vekt enn reise på transportmidlet. Det betyr at jo 
mindre andel av den totale reisetiden som tilbringes på det kollektive 
transportmidlet, jo større blir reiseoppofrelsen og forskjellen i reiseoppofrelse 
mellom bil og kollektivtransport vil minske. I tillegg vil ulempene ved å reise 
kollektivt øke ytterligere hvis trafikantene må bytte underveis.  

Hva som er faktisk reisetidsforhold fra dør til dør med bil og kollektivtransport 
avhenger av når på døgnet de reiser. I rushet er det store køproblemer på E18 
slik at reisetidsforholdet kan gå i kollektivtransportens favør. Utenfor rushet er 
det mest vanlig at bilen går raskere. Hvis vi tar utgangspunkt i tallene fra 
Samstad vil en kollektivreise kunne ta 76 prosent lengre tid mens 
Oslo/Akershus-undersøkelsen antyder at den kan ta mellom 13 og 18 prosent 
lengre tid, for å vurderes som like bra. Samtidig vil dette avhenge av hvor stor 
del av reisen som er gangtid, reisetid, byttetid mv.  

Vi har foretatt en enkel beregning av en reise i Oslo/Akershus for å illustrere 
dette (figur 1.3). I dette eksempel har vi tatt utgangspunkt i en reise hvor det 
tar like lang tid med bil og kollektivtransport fra dør til dør, og at 
tidsverdsettingen for bil er 15 prosent høyere enn for kollektivtransport. 
Eksemplet tar utgangspunkt i en reise som tar 40 minutter med bussen, 5 
minutter gangtid og 15 minutter mellom avgangene. Dette gir 52,5 minutter 
total reisetid fra dør til dør. Vi har satt reisetiden med bil til det samme. Hvis alle 
deler av kollektivreisen vektlegges likt vil denne kollektivreisen oppleves som 15 
prosent bedre enn bilturen (Kollektiv bas).  

Når vi tar hensyn til at gangtid og ventetid vektlegges høyere enn reisetid vil 
denne kollektivreisen være marginalt dårligere (3 prosent) enn bilturen. Hvis de 
i tillegg må bytte underveis (direkte bytte uten ventetid) øker forskjellene 
mellom kollektivtransport og bil til 7 prosent. Det er først når de må vente i 7,5 
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minutter på byttepunktet at forskjellene blir store, med hele 44 prosent forskjell 
mellom kollektivtransport og bil og 80 prosent hvis ventetiden er 15 minutter 
ved bytte. 

Dette eksempelet viser tydelig hvor stor ulempe det er å bytte underveis, ikke 
minst når de må vente en stund på neste buss eller tog. I transportmodellene vil 
byttetiden være halvparten av intervallet mellom avgangene. I rushet/dagtid er 
15 min frekvens (7,5 min byttetid) det normale med noe høyere frekvens på 
noen linjer. For øvrige ruter vil 30 minutters intervall (15 min byttetid) være 
mer vanlig. I disse modellene vil derfor et tilbud med bytte gi en stor ulempe for 
trafikantene. 
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Figur 1.3: Eksempel på konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport på en 
strekning hvor det i utgangspunktet tar like lang tid med begge transportformer. Figuren 
viser prosent forskjell i generalisert kostnad avhengig av hvordan reisetiden vektes og om 
de må bytte underveis. 

 

Det kritiske spørsmålet er om byttetiden kan reduseres ved at rutetilbudet ved 
knutepunktene kan koordineres? Vi har i våre analyser tatt utgangspunkt i at 
det er ”en viss” koordinering i dag, dvs at byttetiden er 1/3 av intervallet 
mellom avgangene. Hvor stor den faktisk er vil være avgjørende for hva slags 
rutekonsept som er mest hensiktsmessig i denne regionen, jmf figur 1.3. Denne 
figuren viser at et rutetilbud med 30 minutters intervall ved byttepunktet er 80 
prosent dårligere enn bil hvis rutetilbudet ikke er koordinert, 56 prosent 
dårligere ved en viss koordinering og 22 prosent dårligere ved full koordinering 
(10 prosent byttetid), figur 1,4.  

Vi vil komme tilbake til disse analysene i kapittel 4. I denne omgang bør det 
understrekes at byttetid og trafikantene opplevelse av denne tiden vil være 
avgjørende for hva slags rutetilbud som er mest effektivt i vestregionen. Da vil 
”10 prosent byttetid” være en langsiktig ambisjon som forutsetter gode 
knutepunkter, høy punktlighet og strek kollektivprioritering inn mot 
knutepunktene. Er det vilje og ressurser til en slik satsing kan effekten av et 
nytt ruteopplegg være langt bedre enn det som er mulig på kort sikt. Vi vil 
komme tilbake til dette i analysene. 
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Figur 1.4: Reisetidsforhold mellom kollektivtransport og bil avhengig av vektlegging av 
reisetid, om de bytter underveis og hvordan byttet er tilrettelagt. 

 

1.7 Etterspørselseffekter 

På grunnlag av nivået på endringen i kollektivtilbudet kan det beregnes en 
forventet etterspørselseffekt. Tilbudselastisiteten vil variere med både 
demografiske forhold og andre kjennetegn ved byområdet. 

Effekten av tilbudsforbedringer avhenger selvsagt av på hvilken måte disse 
realiseres. Hvis forbedringen spres jevn utover, vil etterspørselseffekten 
sannsynligvis bli mindre enn om den målrettes mot en bestemt trafikantgruppe 
eller et område. 

Når man ikke har detaljkunnskap om markedet eller vil vurdere effektene av en 
tilbudsendring opp mot en annen, er det praktisk å ha en gjennomsnittlig 
tilbudseffekt å forholde seg til.  

I disse analysene tar vi utgangspunkt i endret generalisert kostnad som et mål 
på vektet tilbudsendring. Dette målet inneholder både de direkte kostnadene i 
form av prisen på reisen og de indirekte kostnadene i form av 
reistidskomponenter, komfort og andre faktorer som inngår i kvaliteten på 
tilbudet. Hvis de generaliserte kostnadene endres med 10 prosent vil vi tolke 
dette som at tilbudet er bedret med 10 prosent. Etterspørselseffekten vil 
avhenge av etterspørselselastisiteten mhp endret generalisert kostnad (GK). 

I disse analysene har vi tatt utgangspunkt i elastisiteten mhp generalisert 
kostnad (GK). Dette er elastisitet som varierer relativt mye. Halcrow Fox (2005) 
anslår den til å ligge mellom -0,5 og -1,7. For Oslopakke 3 ble det benyttet en 
elastisitet på -1,5 for alle reiser til/fra Oslo/Akershus og -1,2 for interne reiser i 
regionen.  

Hovedgrunnen til at disse elastisitetene varierer er at de kan inneholde 
varierende antall reise-elementer. En generalisert kostnad basert på mange 
reise-elementer vil gi et større totalbeløp. I våre analyser, som dekker flere 
elementer enn i Oslopakke 3 analysene vil derfor en konstant elastisitet gi lavere 
effekt av tilbudsforbedringer. Analyser av trafikantenes prisfølsomhet er langt 
mer stabil og ligger rundt -0,4 for lokal kollektivtransport (Johansen 2001). En 
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analyse av kollektivtransporten i Akershus ga en elastisitet på-0,25 (Norheim 
2005).  

Vi har derfor utviklet en elastisitet for disse analysene som tar hensyn til antall 
reiseelementer ved at vi holder priselastisiteten fast. I prinsippet innebærer det 
at etterspørselselastisiteten av endrede priser skal være konstant uavhengig av 
hvor mange reiseelementer som inngår i GK. For våre analyser utgjør prisene ca 
25 prosent av de totale generaliserte kostnader. Med en forventet priselastisitet 
for rushtidsreiser på -0,15 og øvrige reiser på -0,4 gir dette en GK-elastisitet 
mellom -0,6 og -1,6. Denne elastisiteten vil vi benytte i de videre analysene for 
dette prosjektet. Det betyr at 10 prosent reduksjon i generalisert kostnad vil gi 6 
prosent flere reiser i rushet og 16 prosent flere reiser utenfor rush.  

 

Tabell 1.7: Beregnet elastisitet for generaliserte kostnader basert på en gjennomsnittlig 
priselastisitet på -0,25 

 rush snitt dag/øvrig 

Priselastisitet -0,15 -0,25 -0,4 

Prisandel for GK 0,25 0,25 0,25 

GK-elast -0,6 -1 -1,6 

 

1.7.1 Etterspørselseffekter av et enklere tilbud 

I det foregående avsnittet er det vist hvilke effekter man kan forvente av 
kvantifiserbare endringer som endringer i frekvens, reisetider, priser osv. I 
tillegg til disse effektene er det en effekt av forenklinger av tilbudet, i form av 
stive rutetabeller, enkle byttepunkter og et mer oversiktlig linjenett. Dette er 
faktorer som er vanskeligere å kvantifisere og som vil komme som et tillegg til 
de etterspørselseffektene som presenteres i kapittel 4.  

Det er vanskelig å anslå hvor stor denne gevinsten kan være. Men vi kan vise 
noen eksempler på hva en forenkling/ ruteeffektivisering kan bety. Dette er 
eksempler på omlegginger som likner mye på noe av det vi foreslår innenfor 
dette prosjektet, selv om satsingen er mer omfattende. 

 

Schaffhausen (Sveits): 

Scahaffhausen i Sveits er en by på ca 50.000 innbyggere og som har hatt en 
veldig positiv passasjerutvikling de siste 20 årene. Den positive utviklingen i 
Schaffhausen er et resultat av en langsiktig og helhetlig satsing. Denne 
satsingen er basert på følgende elementer: 

• Høy frekvens, 10 minutter på alle hovedruter og 5 minutter i rush. 
• Stjernenett, alle ruter ”går i takt”, dvs de møtes ved jernbanestasjonen 

hvert 10.minutt. 
• Stabile, lave takster 
• Samordning og forenkling av takstsystemet 
• Bedre tilgjengelighet til bussene, ”knelende” busser 
• Stabile og gode finansieringsordninger 
• God informasjon både på holdeplasser og i busser 

Resultatet er at innbyggerne reiser mye kollektivt, ca 280 reiser per person pr år 
(2002) Tallene for tilsvarende byer Europa som har hatt en god utvikling for 
kollektivtransporten ligger på omtrent 75 – 115 reiser per innbygger per år 
(Fredriksson mfl. 2000). I Oslo, som er en vesentlig større by, foretar 
innbyggerne 310 kollektivreiser per person per år. 
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Drammen: 

Høsten 1996 ble det gjennomført en ruteomlegging i enkelte områder i 
Drammen. Elementene i ruteeffektiviseringen var: 

• Opprydding av ruter, dvs rutevarianter ble fjernet og det ble dermed 
kortere reisetid 

• Faste traseer 
• Stive rutetider 
• Høy frekvens 
• Pendelruter mellom bydeler som trafikkmessig passet sammen 
• Bedre korrespondanse med tog 
• Opprydding og systematisering av rutenummer 
• Tilbringerruter til hovedrutene fra områder med lavt trafikkgrunnlag 
• Servicebusser 

Det ble også gjennomført noen infrastrukturtiltak som snuplasser for buss og 
oppretting av nye holdeplasser. 

Dette ga en passasjerøkning på 9,5 prosent i de områdene hvor 
ruteomleggingen ble gjennomført. I de andre områdene var det en nedgang på 
3,6 prosent. Dette vil si en netto passasjerøkning på 13 prosent som følge av 
endringene. 

 

Stjärntrafiken i Göteborg 

Stjärntrafiken i Västra Frölunda ble innført sommeren 1995. Den besto av: 

• Få linjer 
• Linjenett utformet som en stjerne. Sentrum i stjernen er Frölunda Torg 
• Alle linjer går samtidig fra stjernens midtpunkt – dette gir god overgang 

til alle reiserelasjoner 
• Ventetid ved bytte er ca 3 minutter i rush 
• Faste rutetider (stive rutetider) hele dagen og alle dager 
• Toppbelastinger håndteres med tidtabellbestemte ekstraturer 
• Hovedlinjene 15 min frekvens på dagtid 

Bussbruken økte med 8 prosent fra 1994 til 1996, Ellers i Göteborg var økningen 
i samme periode på 2 prosent. Dette viser at linjeomleggingen og forenklingen 
hadde god effekt. 

 

Grenland 

I 1999 hadde Grenland et uoversiktlig tilbud med flere busselskaper og dårlig 
samordnet rutetilbud. I 2000 ble tilbudet samordnet og rutene på en del 
sentrale strekninger ble langt om. Det ble satset på noen hovedbussruter langs 
de mest trafikkerte strekningene. Omleggingen førte til økt frekvens og kortere 
reisetid langs hovedstrekningene. 

Denne første omleggingen førte til en passasjerøkning på 14 prosent. Rett etter 
ruteomleggingen var det en relativt stor takstøkning. Korrigert for denne ville 
trolig passasjerveksten vært på 24 prosent (Kjørstad og Norheim 2005). 

Senere er tilbudet ytterligere forenklet og produksjonen omdisponert for hele 
Grenlandsområdet. Fra 27.6.05 ble det tilbudt 3 produkter: Metro-, Pendel- og 
Skoleruter. Det ble også innført enhetstakst på 20 kr (fra sonesystem fra 22-65 
kr). Dette førte til en passasjervekst på 15-20 prosent det første året.  
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2 Dagens marked – og utfordringene for utviklingen 
av tilbudet 

En av hovedutfordringene for lokal kollektivtransport er å kunne betjene mange 
ulike kundegrupper med et mest mulig enhetlig tilbud. Trafikantene har svært 
ulike behov og beboere i vestregionen skiller seg nok en del fra den 
gjennomsnittlige Akershus-trafikant. Det betyr at et tilbud som fungerer godt på 
Romerike kan være lite egnet i Asker eller Bærum. Dette krever solid 
markedskunnskap for å kunne forene behovet for et enkelt og oversiktlig tilbud 
med skreddersydde løsninger for en gruppe som har lett tilgang til bil.  

2.1 Hva markedet er og hva markedet ønsker. 

Å utvikle et tilbud i tråd med hva markedet ønsker og har behov for krever 
oversikt over hva markedet er og hva markedet ønsker. Vi foretar analyser av 
markedet og kartlegger problemer og utfordringer i vestregionen. Disse 
analysene er basert på en gjennomgang av eksisterende markedsanalyser og 
reisevaneundersøkelser. Disse analysene/gjennomgangene danner 
utgangspunktet for en skisse til en eller flere strategier for et nytt kollektivtilbud 
i vestregionen, ”sett utenfra”. 

Markedet er mangfoldig. Det består av ulike kundegrupper som benytter 
kollektivsystemet i varierende grad, alt fra de som reiser daglig til de som 
sjelden/aldri reiser kollektivt i dag. De benytter kollektivtransport til ulike 
formål; arbeidsreiser, fritidsreiser mv. Og ikke minst består markedet av ulike 
personer som har ulik tilgang til transportressurser, har forskjellig behov for å 
forflytte seg og har forskjellige preferanser for ulike transportalternativer. 

2.1.1  Markedskunnskap er viktig når man ønsker å legge om tilbudet 

Når målet er å utvikle et best mulig tilbud til samme kostnad som i dag 
og med minst mulig kostnader (målt i tid og kroner) for den enkelte må man ta 
et standpunkt til hvem (hvilke brukergrupper) som skal prioriteres i utviklingen 
av tilbudet og hvilke reisebehov som først og fremst må dekkes.  

Dette fordi et begrenset budsjett vil bety at man må foreta avveininger mellom 
hvor mange som får et bedre og hvor mange som får et dårligere tilbud. Med 
andre ord betyr dette en omfordeling av ressursene, noe som igjen kan 
innebære en total omlegging av tilbudet. Dette er en viktig avveiningsprosess 
hvor det er ”lett å trå feil”. Erfaringene fra Tiltakspakkene for kollektivtransport 
viser at de byene som har lykkes i satsingen nettopp har lykkes i denne 
omprioriteringen av tilbudet mot store trafikkantgrupper mens de som feilet ikke 
klarte å nå nok nye brukere til å oppveie de negative effektene av en 
omprioritering (Kjørstad og Norheim 2005). 

 

2.2 Dagens tilbud og dagens reisemønster 

Dagens tilbud i SL vest-området er relativt uoversiktlig. Det er mange ruter som 
betjener området noe som også gjør informasjonsarbeidet vanskelig. Dette kan 
illustreres ved at rutene i Bærum må vises på to linjenettskart, mens Asker har 
ett kart.  
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Figur 2.1: Dagens linjekart Bærum vest 

 

Figur 2.2: Dagens linjekart Bærum Øst 
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Figur 2.3: Dagens linjekart Asker 

 

2.2.1 Transportmiddelfordeling SL vest-området 

Kollektivandelen av motoriserte reiser er på 19 prosent fra/til Asker, 24 prosent 
fra/til Bærum og 37 prosent i Oslo. Kollektivandelen er høyere på reiser mellom 
Asker/Bærum og Oslo enn i internt i SL vest-området. Internt i SL vest-området 
er kollektivandelen av motoriserte reiser på hhv 17 prosent, mens den er på 31 
prosent til/fra Oslo.  

Tabell 2.1: Kollektivandel av motoriserte reiser, døgn. 

 Reiser til 
Reiser fra Asker Bærum Oslo   

Asker 15 % 18 % 28 % 19 %  
Bærum 17 % 18 % 32 % 24 %  
Oslo 28 % 32 % 37 % 37 %  
 19 % 24 % 37 % 34 %  

 SL-vest Oslo    
SL-vest 17 % 31 % 22 %   
Oslo 32 % 37 % 37 %   
 22 % 37 % 34 %  25 % 

      
Internt Vest 17 %     
Til/Fra Oslo 31 %     

 

I rushtiden ser bildet noe annerledes ut.  Da er kollektivandelen av motoriserte 
reiser vesentlig høyere, 26 prosent internt i Asker og 36 prosent på reiser til/fra 
Asker mens den er på 27 prosent internt i Bærum og 40 prosent på reiser til/fra 
Bærum. 
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Totalt er kollektivandelen 27 prosent på reiser internt i SL vest-området i 
morgenrushet mens den er på 45 prosent å reiser til/Oslo 

Tabell 2.2:Kollektivandel av motoriserte reiser i rush 

 Reiser til 

Reiser fra Asker Bærum Oslo   

Asker 26 % 31 % 51 % 36 %  

Bærum 23 % 27 % 51 % 40 %  

Oslo 31 % 33 % 57 % 55 %  

 26 % 30 % 56 % 52 %  

 
SL-
Vest Oslo    

Vest 27 % 51 % 39 %   

Oslo 32 % 57 % 55 %   

 29 % 56 % 52 %  38 % 

      

Internt Vest 27 %     

Til/Fra Oslo 45 %     

 

 

2.2.2 Konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport i 
SL- vest området 

Våre beregninger viser at kollektivtransporten konkurrerer relativt godt mot 
bilen i rushtiden og tilsvarende dårlig utenfor rush (tabell 2.3). Vi tar 
utgangspunkt i et reisetidsforhold under 2 som en grense for når det er 
konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport. Da vil ca 62 prosent av 
trafikantene i Akershus vest reise på strekninger hvor det er et 
konkurranseforhold hvis de reiser i rushet, men bare ca 13 prosent på dagtid. 
Tilsvarende tall for resten av Akershus er 66 prosent og 15 prosent. Den lavere 
andelen på dagtid skyldes både mindre kø på veiene og dårligere kollektivtilbud.  

Tabell 2.3: Andel av trafikantene som reiser på strekninger hvor reisetidsforholdet mellom 
kollektivtransport og bil er mindre enn 2 

  Akershus vest Akershus rest 

Rush 61.9 % 66.2 % 

Dagtime 12.7 % 15.4 % 

Døgn 38.9 % 41.6 % 

 

Vi har også splittet dette opp på soner (tabell 2.4). Denne tabellen viser 
reisetidsforholdet mellom kollektivt og bil for ulike reiserelasjoner i Akershus i 
morgenrushtimen. Soner som er markert med hvit er områder hvor 
kollektivtransporten konkurrerer dårlig mot bil. Det viser at det er særlig lokale 
reiser i Asker og Bærum som kommer dårlig ut i dette reisetidsforholdet. Det er 
bare interne reiser i Follo som kommer like dårlig ut. Dette er en klar utfordring 
for kollektivtransporten i regionen.   
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Tabell 2.4: Morgenrushtimen. GK for kollektivreiser < 2*GK bil er markert med grønt. 
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Asker 3.3 2.1 2.3 1.4 2.6 2.1 0.8 1.1 1.0 1.1 1.3 0.9 1.0 0.6 0.9
Bærum SV - Sandvika 3.0 3.4 3.4 2.1 3.2 2.9 0.9 1.3 1.1 1.2 1.6 1.0 1.1 0.7 0.8

Bærum SØ - Lysaker 2.8 3.4 4.3 2.5 2.8 3.4 0.9 1.8 1.2 1.2 1.7 1.2 1.2 0.8 0.9

Bærum M - Bekkestua 2.1 2.7 3.2 3.5 2.3 3.3 1.0 1.5 1.2 1.4 1.9 1.1 1.2 0.7 0.9
Bærum NV - Rykk/Lomm 2.9 2.4 2.5 1.8 3.6 3.0 0.9 1.3 1.1 1.2 1.6 1.1 1.1 0.9 0.9

Bærum NØ - Hosle/Østerås 2.2 2.7 3.5 2.5 2.8 4.0 1.1 1.6 1.1 1.4 2.1 1.2 1.2 0.8 0.9

Oslo - Sentrum 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 2.4 1.6 2.2 2.3 1.5 1.5 1.4 0.7 0.9
Oslo - Skøyen 1.5 1.6 2.0 1.6 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8 2.0 1.9 1.4 1.6 0.9 0.9

Oslo - Helsfyr 1.2 1.2 1.4 1.3 1.4 1.1 1.6 1.5 3.6 1.9 1.5 1.8 1.9 0.9 1.2

Oslo - Ring 2 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 2.2 1.6 2.3 2.5 1.7 1.8 1.8 1.1 1.1
Oslo - Ring 3 1.8 2.0 2.3 2.0 2.1 2.8 1.3 1.8 1.6 1.7 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0

Oslo - Groruddalen 1.0 1.0 1.2 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.5 1.4 1.3 1.8 1.5 1.7 1.1

Oslo - Sør 1.1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 1.4 1.3 1.2 1.5 1.9 1.0 1.9

Akershus - Romerike 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.3 1.0 1.9 0.9

Akershus - Follo 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 1.0 0.9 0.9 1.0 1.4 0.8 2.4  

 

 

2.2.3 Dagens trafikanter. 
Hvem er de?  Hvordan vurderer de tilbudet? Hva ønsker de av 
forbedringer? 

En gjennomsnitts kollektivreise i Akershus tar ca en time totalt fra dør til dør, 
mens om lag halvparten av tiden tilbringes om bord på bussen eller toget. Til 
sammenlikning er reiser i Oslo kortere, tar drøyt 40 minutter hvorav ca 20 
tilbringes på transportmidlet. Noe av årsaken til at en gjennomsnittsreise tar 
såpass lang tid er at den skjulte ventetiden, utgjør en relativt stor del av den 
totale reisetiden. Fordi frekvensen er gitt enten man reiser langt eller kort vil 
den skjulte ventetiden utgjøre en vesentlig større andel av den totale reisetiden 
når man reiser kort på selve transportmidlet. Det betyr videre at konkurransen 
mot andre transportmidler er høyere på korte reiser ved en gitt frekvens. 

Tabell 2.5: Gjennomsnittsreisen i Oslo og Akershus fra  Samvalgundersøkelsen i 2002 
(Datakilde: Nossum 2003) 

 Oslo/Akershus 2002 
 Oslo Akershus  
Reisetid om bord på 
transportmidlet  

23 32  

Gjennomsnittlig gangtid til 
holdeplass 

6 8 90% går i Oslo  
69% i Akershus 
91% av busspass. og 54% av togpass. 
De som kjører bil bruker lengst tid 
 

Faktisk ventetid 5 5 Noe lenger på Tog og T-bane enn buss og 
trikk 

Skjult ventetid 8 17,5 Gjennomsnittlig 15 min frekvens i Oslo og 
35 min i Akershus 

Total tid 42 62,5  

Akershustrafikantene bor lengre fra holdeplassene enn de som reiser i Oslo. Det 
er også færre som går til holdeplassen. Mens 90 prosent går i Oslo er det i 
underkant av 70 prosent som går i Akershus. Men det er i første rekke 
togpassasjerene som kommer seg til holdeplassen/stasjonen på annen måte enn 
til fots. De som kjører bil til holdeplassen er de som bruker lengst tid på 
tilbringertransporten.  
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Arbeids- og skolereisene 

Opinionsundersøkelsen fra 2006 viser at mellom 40 og 50 prosent av 
arbeidsreisene fra SL vest-området går til Oslo, og fordelingen er omtrent lik i 
hele området. 

Over halvparten, 55 prosent benytter bil på arbeidsreisen og 29 prosent reiser 
kollektivt. Samtidig har halvparten mulighet til å benytte ordinær buss på 
reisen. Flest i nordvestre og sørøstre deler av Bærum. 

Toget benyttes i større grad til/fra Asker mens ordinær buss benyttes mest i 
Bærum. 

• Hovedårsakene til at de velger bort kollektivtransporten er fordi de 
mener at det tar for lang tid.  
I tillegg til at de mener at det er rakere å kjøre bil er det en del som 
hevder at bil er det eneste alternativet og de vektlegger det å kunne 
reise når de vil som en viktig grunn. 

• Av de som sjelden eller aldri reiser kollektivt til arbeid/skole hevder hele 
43 prosent at det er uaktuelt, mens 25 prosent ser det som aktuelt hvis 
der blir flere avganger. 

• Samtidig treffer ekspressbusstilbudet godt for enkelte. De som benytter 
dette mener det er raskeste reisemåte. 

• Mange av de som reiser med ordinære busser gjør dette fordi de må. 
Det er den eneste muligheten de har. 

Dette viser at konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport har stor 
betydning for valg av transportmiddel. 

Fritidsreiser 

På fritidsreiser er kollektivandelen vesentlig lavere og over halvparten av de 
bosatte reiser aldri kollektivt på fritidsreiser. En høyere andel i Asker enn i 
Bærum. 

Bilen er det mest brukte transportmidlet på fritidsreiser men gange er også en 
viktig transportmåte. Hovedårsakene til ikke å reise kollektivt på fritidsreiser er 
noe annerledes enn for arbeids- og skolereiser. Her er det at man har bil en 
årsak i seg selv for 1 av 3.  Neste like mange mener kollektivtransporten ikke er 
tilpasset behovene. 

Inntykket av kollektivtransporten 

I underkant av halvparten av innbyggerne i Asker og Bærum har et positivt 
inntrykk av kollektivtransporten. Her er det geografiske forskjeller og det er 
ulike sider ved tilbudet som er viktige for den totale tilfredsheten. 

Det som er viktigst for totalinntykket er frekvensen. Deretter kommer 
punktlighet, reisetid og ventetiden ved bytte av transportmiddel. 

Blant de som velger å kjøre bil til jobbe er andelen som har et positivt inntykk 
av kollektivtransporten på 34 prosent. Også blant disse er det frekvens, reisetid 
og ventetid ved bytte som er de viktigste for totalinntrykket deres. Samtidig 
som de mener at dyktigheten er lav. 

Hva ønsker trafikantene 

Opinionsundersøkelsen viser at for arbeids- og skolereiser er det viktig å bedre 
frekvensen og reisetidsforholdet bil /kollektivt. Dette vil bedre 
konkurranseforholdet. 

Dette understøttes av resultatene fra samvalgundersøkelsen i Oslo/Akershus i 
2002. Det trafikantene la vekt på utenom prisen ,var flere avganger. I tillegg 
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legger Akershus trafikantene vekt på å få sitteplass og at antallet forsinkelser 
reduseres.  

2.2.4 Utfordringer 

På bakgrunn av både brukere og ikke brukeres vurderinger av tilbudet og deres 
vektlegging av ulike sider ved tilbudet er det viktig å satse på: 

• Økt frekvens 

• Punktlighet/redusere forsinkelsene 

• Redusere reisetiden 

• Redusere byttetiden ved bytte av transportmiddel 

Dette er de viktigste elementene for å gjøre tilbudet mer konkurransedyktig 
overfor bil og er nødvendig for å øke bruken av kollektivtransport i regionen. 
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3 Forslag til alternative rutekonsepter 

Ulike markeder vil kreve ulike rutekonsepter. Gitt de rammene SL har, hvilke 
konsepter bør man satse på, eller hvilke ”blandinger” gir mest nytte for 
trafikantene. I dette kapitlet vil beskrive alternative rutekonsepter som det skal 
beregnes konsekvenser av. Det bør understrekes at dette er konsepter som skal 
utvikles innenfor dagens tilskuddsramme, dvs uten økte ressurser. Det betyr at 
vi også må se på omdisponering av ressursene, ved å flytte ruteproduksjon fra 
et område til et annet.  

 

3.1 Utfordringen er å skape et helhetlig tilbud. 

Utfordringen er å samordne ulike typer tilbud til et helhetlig tilbud. Både for å 
gjøre tilbudet enklere forståelig og dermed senke barrierene for bruk, og for å 
effektivisere tilbudet og dermed ”yte et bedre tilbud til trafikantene for de midler 
man har til rådighet. Å gjøre dette innebærer at man må foreta avveininger 
mellom hvor mange som får et bedre og hvor mange som får et dårligere tilbud. 
Dette er en viktig avveiningsprosess hvor det er ”lett å trå feil”. Erfaringene fra 
Tiltakspakkene for kollektivtransport viser at de byene som har lykkes i 
satsingen nettopp har lykkes i denne omprioriteringen av tilbudet mot store 
trafikkantgrupper mens de som feilet ikke klarte å nå nok nye brukere til å 
oppveie de negative effektene av en omprioritering (Kjørstad og Norheim 2005). 

 

3.2 Ulike strategier har ulike konsekvenser både for 
driften av tilbudet og for trafikantene 

For SL vest-området er det en stor utfordring at tilbudet både skal være rettet 
mot lokale sentra, som f eks Asker og Sandvika samtidig som Oslo er et viktig 
målpunkt for store deler av reisene. Dette gjør utfordringene ved å legge et 
rutenett større enn om man planlegger i en by med klart definert sentrum. 

Man kan tenke seg ulike strategier for utviklingen av rutekonsepter. Disse vil 
alle inneholde elementer av de samme grunnprinsippene men de vil være ”satt 
sammen” på ulike måter. 

3.2.1 Hovedstrategien for rutetilbudet i SL vest-området 

Hovedstrategien for det rutenettet vi tenker oss i SL vest-området er at man 
skal kunne reise ”sømløst” internt i SL vest-området og mellom SL vest-området 
og Oslo. Med et ”sømløst” tilbud mener vi et integrert tilbud det er enkelt å 
orientere seg i og som garanterer at man kan nå alle punkter i SL vest-området 
og Oslo med minimalt med ventetid. Det innebærer, gode knutepunkter med 
takting av rutene i disse knutepunktene, ingen varianter av ”samme rute” og at 
rutene integreres med Oslo Sporveiers ruter. Og ikke minst at man viser at man 
mener alvor ved at det innfres en reisegaranti. 

Uansett hvilken type rutekonsept som velges må denne strategien ligge til grunn 
og de viktigste punktene i denne strategien er: 

• Overordnete ruter (metrobuss + tog og bane). Disse ivaretar hastighet, 
men har lengre holdeplassavstand 

• Sekundære ruter/lokalruter. Disse har større flatedekning  med god 
tilgjengelighet til det overodnete rutenettet 

• Lokale ruter kan igjen suppleres med et mer servicepreget nett 

• Takting av ruter i de viktigste knutepunktene  
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Det innebærer direkte overgang som sikrer ”sømløs/direkte” ruter til alle 
steder 

• Takting av ruter på fellestrekninger for å oppnå så høy frekvens som 
mulig. Men takting av ruter i knutepunktene prioriteres foran takting på 
strekninger 

• Basisnettet som går hele driftsdøgnet og som suppleres med høyere 
frekvens i rushtid 

• Faste traseer og faste holdeplasser for hver enkelt rute, uten 
rutevarianter. Det innebærer at om det er behov for ekspressruter skal 
disse ikke være varianter av en eksiterende rute, men en helt egen rute. 

• God kommunikasjon med markedet som viser at man mener alvor. Dvs 
en reisegaranti som bl a gir rett til drosje hvis de ikke får direkte bytte. 

3.2.2 Det er viktig å ta høyde for at det tar noe tid for markedet å 
tilpasse seg et nytt tilbud 

Den beste måten å gjennomføre en slik total omlegging på er å ”fjerne” alle 
eksisterende ruter. Dette vil være vanskelig for enkelte, men hindrer 
missforståelser ved at ”rute 2 ikke lenger går helt slik rute 2 gjorde før”. 
Samtidig vil en total omlegging føre til en god del støy og ikke minst vil det ta 
noe tid før trafikantene venner seg til det nye tilbudet. Men erfaringer fra 
omleggingen f eks i Stavanger-området viste at selv om det var mye støy rundt 
omleggingen tilpasset trafikantene seg fort til tilbudet. Det tok lengre tid for de 
som ikke reiste kollektivt i utgangspunktet å opparbeide kunnskap om det nye 
rutetilbudet. I denne sammenhengen var det trolig informasjonen som sviktet 
noe. Resultatet av omleggingen som Stavanger-området har bygget videre på 
viser en stor vekst i antallet passasjerer. Erfaringene herfra viser at det er viktig 
at man legger en hovedtrategi i bånn som man kan bygge videre på – uten å 
måtte endre hovedstrategien underveis. 

 

3.3 Oversikt over hvilke rutekonsepter det vil gjøres 
beregninger på 

Vi har vurdert en rekke alternative ruteopplegg innenfor dette prosjektet og i 
tillegg justert forslagene etter diskusjon med oppdragsgiver. Det er totalt 
foretatt beregninger av effekten for 11 konkrete rute-endringer i tillegg til 
referansesituasjonen i 2005 innenfor dette prosjektet. 6 av disse alternativene 
er ulike referanse-alternativer som gir et sammenlikningsgrunnlag for forventet 
effekt av ruteomleggingene, 6 er konkrete ruteomlegginger innenfor dagens 
kostnadsramme. 

3.3.1 Referansealternativene 

Referansealternativer i analysen er todelt.  

Referanse 
• Dagens situasjon (2005) 
• Effekten av ruteendringer aug 2007 
• Effekten av ”Knarbakk” 
 
Oslopakke 3 
• OP3 Ref:  referansealternativet 2028 
• OP3 LF: ”Lokalt forslag 2028” i Oslopakke 3 
• OP3 AK: ”Alternativt konsept” 2028 i Oslopakke 3 

Alle beregningene som omtaler ”referanse” tar utgangspunkt i rutetilbudet 2005. 
I tillegg er det foretatt beregningene for de ruteendringer som ble gjennomført i  
2007 og forslagene til Knarbakk som er endinger som innebærer større økninger 
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i tilskuddene enn det som ligger innenfor rammen av dette prosjektet4. Vi har 
likevel tatt med disse forslagene som et sammenlikningsgrunnlag for å se om de 
”treffer” markedet bedre enn våre forslag. 

Oslopakke 3: Alle Oslopakke 3 alternativene innebærer betydelig større 
ressursinnsats enn det vi har sett på. Samtidig gir de en nyttig referanseramme 
for å anslå hvor store forbedringer dette vil innebære for trafikantene. 
Oslopakke 3 alternativene representerer på mange måter en øvre grense for hva 
en kan forvente av etterspørselseffekter ved positive virkemidler. 

3.3.2 Omlegginger av rutenett 

Utfordringen i SL vest-området er å utforme et rutenett som ”treffer markedet 
og som ikke fører til vesentlig økning i kostnadene. De alternative 
rutekonseptene som vi har sett på innebærer ulike grader av forenkling i 
rutenettet, nye målpunkter i Oslo og effektivisering av knutepunkter. Disse 
alternativene er utviklet i nært samarbeid med SL og justert etter flere runder 
med modellkjøringer. Denne iterasjonsprosessen har vært en viktig del av 
prosjektet. 

Oppstramming  

Oppstramming og forenkling av rutetilbudet er viktig for å kunne effektivisere 
tilbudet og målrette det mot de områder hvor potensialet er størst. Dette kan 
imidlertid gå på bekostning av at enkelte får et dårligere tilbud. I denne 
prosessen er balansen mellom hvor mange som får et bedre og hvor mange som 
får et dårligere tilbud viktig. Hvis man ikke klarer denne balansen er endringene 
ikke verd å gjennomføre. I denne sammenheng betyr det at endringen i GK må 
være positiv og det tilbudet som gir størst endring i GK er det som treffer 
markedet best.  

Felles for de 4 alternative konseptene med en oppstramming av det overordnete 
nettet er et nytt lokalnett. Dette lokale rutenettet er modellert i tett samarbeid 
med oppdragsgiver gjennom en iterasjonsprosess. 

Lokalnett 

For å styrke det lokale tilbudet er det foreslått forenklinger av traseer og 
økningen av frekvensen. De største endringene av lokalnettet er foreslått 
gjennomført i Bærum. I Bærum  øst for Sandvika er det eksisterende nettet 
byttet ut med nettet som består av 5 ruter.  

• En østre ring 

• En vestre ring 

• En sentral ring 

• Bærumsdiagonalen 

• Bekkestua-Fornebu 

Se vedlegg 2 for detaljer om traséene til hver rute.  

Lokalnettet kjøres med 15 minutters frekvens på alle ruter hele dagen. I rush 
kjøres Bærumsdiagonalen, Østre ring og Bekkestua-Fornebu med 7.5 minutters 
frekvens.  

Også i resten av Bærum (vest/nord for Sandvika) og i Asker er det lokale 
rutenettet endret og forenklet noe. Hvilke ruter som er foreslått tatt bort 
framgår i vedlegg 3. Endringen representerer en styrking av aksen Røyken-

                                                

 
4 For disse alternativene er det foretatt en ny koding av rutenettet i EMMA/Fredrik-
modellen. 
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Asker-Oslo, men en svekking av lokaltilbudet ellers. Vedlegget viser, i tillegg til 
frekvensene, kart med avganger/time for hhv referanse og alternativet 
(morgenrush med SL-ruter både i lokal- og stamnett). 

 

 

Figur 3.1: Nytt lokalnett i Asker og Bærum 

 

 

 

Overordnet nett 

Dagens overordnete linjer fra Rykkinn og Lommedalen er strammet opp og 
kjøres til Helsfyr. Det er lagt opp til faste traseer og noe færre holdeplasser enn i 
dag. I tillegg er det lagt ulike traseer i Oslo. Vi har definert ulike varianter av et 
overordnet nett med Oslo-rettede ruter og med ulike trasévalg i Oslo: Ring1, 
Ring 2 og/eller Ring 3. En viktig detalj er at den ene ruten som legges enten på 
Ring 3 eller Ring 2 skal korrespondere med andre overordnete ruter på 
Bekkestua og/eller Lysaker. Ruten fra Asker kjører alltid Ring 1 til Helsfyr og får 
korrespondansepunkt mot Ring 2 eller 3 på Lysaker. Det kjøres en høyfrekvent 
rute mellom Bekkestua og Fornebu som kommer i tillegg til de Oslo rettede 
rutene. 
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Det er regnet på ulike trasealternativer for de overordnete rutene. For alle 
alternativene er i tillegg den samme forenklingen og omleggingen av lokalnettet 
som er nevnt i kapitlet, over lagt inn: 

• R3: I dette alternativet er en rute fra  lagt via Ring 3. Dette gir de 4 
rutene: 
- Rykkinn – Sandvika (E18)- Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Rykkinn  - Bekkestua/Lysaker - Ring 3  - Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Asker – Sandvika (E18) - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

Figur 3.2: Alternativ R3: En Rute fra Rykkinn kjøres Ring 3. 

 

• R2: I dette alternativet er en rute fra Rykkinn lagt via Ring 32 Dette gir 
de 4 rutene: 
- Rykkinn - Sandvika - Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Rykkinn  - Bekkestua/Lysaker -Ring 2  - Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker - Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Asker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

Figur 3.3: Alternativ R2: En rute fra Rykkinn kjøres Ring 2. 
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• L3: I dette alternativet er en rute fra Lommedalen lagt via Ring 3. Dette 
gir de 4 rutene: 
- Rykkinn – Sandvika - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 
- Rykkinn - Bekkestua/Lysaker – Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker - Ring 3 - Helsfyr 
- Asker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

Figur 3.4: Alternativ L3: En rute fra Lommedalen kjøres Ring 3. 

 

• L2: I dette alternativet er en rute fra Lommedalen lagt via Ring 2. Dette 
gir de 4 rutene: 
- Rykkinn – Bekkestua/Lysaker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 
- Rykkinn - Bekkestua/Lysaker – Oslo Sentrum (Ring 1) - Helsfyr 
- Lommedalen – Bekkestua/Lysaker - Ring 2 - Helsfyr 
- Asker - Oslo Sentrum (Ring 1) – Helsfyr 

 

 

Figur 3.5: Alternativ L2: En rute fra Lommedalen kjøres Ring 2. 

 

Dette tilbudet kjøres med 15 minutters frekvens både i rush og på dagtid. Merk 
at Røyken-Asker-Helsfyr er en ny rute som erstatter dagens tilbud fra Asker. 
Ruten kjører ikke oppom Sandvika bussterminal, men benytter et stopp på E18.  
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For stamrutene i det overordnede nettet er framføringshastigheten økt med 5% i 
forhold til snitthastigheten for bussruter på samme lenker i referanse 2005. 
Dette er beregnet/anslått ut fra at de nye overordnete rutene skal ha færre 
stopp enn dagens ruter. 

 

Figur 3.6. Traseer i det nye rutenettet. Blå er traseer for lokalruter og røde er overordnete 
ruter. 

Mating til tog 

Dette alternativet består av en justering av referansesituasjonen (2005). 
Dagens lokaltilbud er beholdt mens alle Oslo-rettede ruter terminert ved 
nærmeste togstasjon i Bærum/Asker. Dette gjelder rutene som er listet opp i 
tabellen nedenfor. Merk at beskrivelsene (headingene) ikke er endret for de 
avkortede rutene. 

Tabell 3.1: Ruter som er avkortet til nærmeste togstasjon i alternativet Mating 

Kode Beskrivelse

E12101 Sandvika-Oslo bt

E12103 Oslo bt-Sandvika

E12201 Evje-Jernbanet

E13101 Bekkestua-Oslo bt

E13103 Hosle sent-Oslo bt

E13104 Oslo bt-Bekkestua

E13201 Loenaas-Jernbanet

E14302 Gullhaug-BA-Oslo bt

E14304 Gullhau-Vika-Oslo bt

E14305 Oslo-BA-Gullhaug

E14307 Oslo bt-Vika-Gullhau

E14401 Bærums V-Jernbanet

E15103 Rykkinn-R1-Oslo bt

E15104 Oslo bt-R1-Rykkinn

E15201 Rykkinn-R1-Jernbanet

E15202 Jernbanet-R1-Rykkinn

E16402 Tanum-R1-Jernbanet

E24201 Nesoya-R1-Oslo bt

E25105 Holmsbu-R1-Oslo bt

E25201 Røyken-R1-Oslo bt

E25203 Oslo bt-R1-Røyken

E26102 Asker-R1-Oslo bt

E26107 Oslo bt-R1-Asker

E26201 Røyken-Majorstua  
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4 Analyser av alternative rutekonsepter 

Tradisjonelle bruk av nettverksmodellene har en tilnærming som i hovedsak 
svekker effekten av tiltak for å effektivisere rutenettet dersom man velger å 
kjøre med standard forutsetninger som anbefales av Prosam. For det første er 
byttetiden beregnet under forutsetning at rutetidene ikke er koordinert. I tillegg 
er gangtiden vektlagt nesten dobbelt så høyt som reisetiden på transport-
middelet, mens senere analyser kan tyde på at de vektlegges omtrent likt. Vi 
har i disse analysene både sett på tradisjonelle forutsetninger og beregnet 
effekten av et mer koordinert rutetilbud. 

De generaliserte reisekostnadene danner basisen i modellberegningene av 
etterspørsel etter kollektivreiser og overført trafikk. I disse modellberegningene 
vil vi ta utgangspunkt i passasjertall som kommer frem via EMMA/FREDRIK og 
beregne endringer i generaliserte reisekostnader i ulike soner, og på ulike lenker 
og reiserelasjoner. 

• Effekten i forhold til konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport, 
dvs. økningen i andel av innbyggerne som får et reisetidsforhold bedre 
enn 2 for de ulike rutekonseptene. 

• Effekter i forhold til generalisert reisekostnad, dvs. hvor mange prosent 
kollektivtilbudet blir forbedret ved de ulike rutekonseptene. 

4.1 Testing av alternative konsepter 

Analysen fokuserer på å studere to typer effekter av et endret rutetilbud: 

1. Overordnet: Endring i GK for reiserelasjoner når vi ser på 
kollektivtilbudet som et samlet system av buss, bane, tog, trikk og båt. 
Endringer i GK på dette nivået beskriver endringene som kan forventes i 
form av økt/redusert kollektivandel mellom soner. 

2. Underordnet: Endring i trafikantenes rutevalg mellom reiserelasjoner 
som følge av endring i rutetilbudet for buss. Her kan det være større 
eller mindre grad av dynamikk, men i utgangspunktet ingen streng 
sammenheng mellom beregnet GK på reiserelasjoner. 

I testingen av de ulike alternativene deles disse inn i tre ulike grupper 
alternativer: 

• Modifisering av referansesituasjonen 2005 
- Rutendringer 2007 
- ”Knarbakk” 

• Alternative rutekonsept  
- oppstramming 
- Rendyrket mating til tog 
4 varianter med lytt lokalnett og ulike trasser i Oslo 

• Alternativene i Oslopakke 3 arbeidet. 

Inndeling av alternativer og resultater gjøres tredelt. Ruteendringer 2007 og 
endringene i ”Knarbakk” dreier seg kun om modifisering av referansesituasjonen 
2005, og representerer ikke alternative tanker om konsept for ruteopplegg. 
Effektene av disse ruteendringene behandles i et innledende avsnitt om 
referansesituasjonen.  

Neste avsnitt tar for seg beregningene med de alternative rutekonseptene. Disse 
skiller seg vesentlig fra rutekodingen i referanse. I siste avsnitt ser vi på 
effektene av alternativene i Oslopakke 3-arbeidet. Dette er analysert tidligere i 
Oslopakke 3-analysene til Statenes vegvesen, men nå ser vi på effektene 
innenfor metodikken i vår analyse. Disse alternativene er tatt med for å gi et 
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sammenlikningsgrunnlag, og danner et bakteppe med tanke på effekter og 
kostnadsnivå for de alternative rutekonseptene. 

Fokus i analysen er som kjent å beregne hvordan de ulike rutekonseptene 
”treffer” markedet. Dette kvantifiserer vi ved å se på forskjeller i generalisert 
reisekostnad (GK) for de reisende, gitt dagens reisemønster for bil- og 
kollektivreiser. Samtidig vil overordet reisemønster endre seg i framtiden, mest 
på grunn av arealbruksutviklingen. Et ruteopplegg for dagens situasjon vil treffe 
markedet på en annen måte i framtiden. Dette analyserer vi ved å benytte 
beregnet reisemønster for referansesituasjonen i 2028. 

Endring i generalisert reisekostnad for et alternativ henger sammen med endring 
i kollektivandel. En elastisitet for generalisert reisekostnad på -0.6 betyr at en 
endring i GK på for eksempel -5 prosent for en reiserelasjon gir en økning på 3 
prosent i antall kollektivreiser. For rutekonsepter som er vesentlig forskjelling fra 
referanse kan det være relativt store geografiske forskjeller i endret GK (og som 
en følge av endret flatedekning vil noen alltid kunne få et dårligere tilbud). 

I tillegg til endringen i overordnet kollektivandel vil hvert alternativ kunne gi en 
vridning i arbeidsdelingen mellom buss, bane, tog og trikk. Målet om høyere 
kollektivandel anses som viktigere enn å maksimere antall busspassasjerer. I de 
detaljerte resultatene ser vi både på endring i kollektivreiser totalt og endring i 
passasjerer for ulike driftsarter. 

Det er foretatt en rekke analyser og beskrivelser av disse endringene. Detaljerte 
oversikter finnes i veldegg 1- 6.  

• Vedlegg 1: Tabeller som viser endring i GK for morgenrushet for de 11 
alternativene sammenliknet med 2005 morgenrush. I tillegg kart som 
viser endring i ”opplevd GK” til/fra soner. 

• Vedlegg 2: Kart over det nye rutetilbudet samlet og rutene hver for seg 

• Vedlegg 3: Oversikt over ruter og frekvenser i de ulike alternativene 

• Vedlegg 4: Kart som viser avganger/time for 

• Velegg 5: Effekter på antall påstigende, passasjerkilometer og 
produksjon for alle alternativene 

• Vedlegg 6: Differanseplott for tilbudet (Ref 2005 – alternativ R2) i rush 
og dagtid for alternativ. Differanseplott antall påstigende for 
alternativene R2 og R3 mote Ref 2005. 

Hovedresultatene beskrives under. 

 

4.2 Endringer i GK 

4.2.1 Referanse 

Referansealternativer i analysen er både 

• Dagens situasjon 
• Effekten av ruteendringer aug 2007 
• Effekten av ”Knarbakk” 

 

Tabell 4.1 Effekten av kortsiktige endringer av dagens situasjon. Endret GK. 

Alt. Beskrivelse Rush

07 Ruteendringer 2007 -0.7 %

Kna Ruteendringer Knarbakk -2.6 %  
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Effektene av ruteendringer 2007 og ”Knarbakk” viser seg i en reduksjon i GK på 
henholdsvis 0,7 prosent og 2.6 prosent for reiser i/til/fra Asker og Bærum, for 
morgenrushtimen. Merk at ”Knarbakk” representerer en vesentlig høyere 
ruteproduksjon. 

Spesielt ”Knarbakk”-alternativet er noe komplekst siden det inneholder 
utvidelser av rushtiden for en del ruter. Dette betyr en vridning i hvordan 
rushtime og dagtime må veies sammen til et døgnbilde. I denne analysen er det 
ikke lagt vekt på å vurdere dette, og dagtimen er ikke behandlet. Tabell 4.1 
fungerer som en indikasjon av nivået på disse tilbudsendringene. 

 

4.2.2 Alternative rutekonsepter 

I alternativene har vi forsøkt å tilpasse ruteoppleggene innenfor dagens rammer, 
det vil si kostnadsnivået for Referanse dagens situasjon 2005 

• Rendyrket mating til tog for alle Oslorettede ruter. Lokalnettet som i Dagens 
situasjon (Ref 2005) 

• R3: Nytt lokalnett i Vest, og nytt overordnet nett hvor alle ruter går helt til 
Helsfyr. En rute fra Rykkinn betjener Ring 3 

• R2: Nytt lokalnett i Vest, og nytt overordnet nett hvor alle ruter går helt til 
Helsfyr. En rute fra Rykkinn betjener Ring 2 

• L3: Nytt lokalnett i Vest, og nytt overordnet nett hvor alle ruter går helt til 
Helsfyr. En rute fra Lommedalen betjener Ring 3 

• L2: Nytt lokalnett i Vest, og nytt overordnet nett hvor alle ruter går helt til 
Helsfyr. En rute fra Lommedalen betjener Ring 2 

Alle disse har et bedre utgangspunkt for å få til mer effektive bytter, fordi de er 
mer knutepunktsbaserte enn dagens tilbud samtidig som de er enklere. Derfor 
er det fra disse fem konseptene avledet fem nye: der vi ser på potensialet for, 
og effektene av, kortere byttetid / direkte overgang. Med vesentlig færre ruter 
bør disse ruteoppleggene som helhet være mindre følsomme for problemer med 
framkommelighet og punklighet, samtidig som det med en enklere rutestruktur 
er lettere å få til direkte overgang på tidtabellene.  

Vi forutsetter ikke ”direkte bytte”, men beveger oss noe mot et slikt prinsipp ved 
å forutsette at ventetidsfaktoren for de som bytter kan reduseres fra 1/2 til 1/3 
av tiden mellom avgangene på ruten det byttes til. Hvis man bytter til en rute 
med 15 minutters frekvens betyr dette at man får redusert byttetiden fra 7,5 til 
5 minutter. Vi tenker oss faktoren 1/3 som et snitt for alle byttepunktene i 
systemet. Dette kan være sammensatt av en lavere faktor på de tyngste 
knutepunktene og en høyere ved de mindre viktige overgangspunktene. 

Alternativet med mating til tog gir ca 3 prosent dårligere tilbud for trafikantene. 
Det skyldes i første rekke at framkommeligheten til jernbanestasjonene er for 
dårlig slik at vi ikke har regnet med koordinerte bytter. Vi vil komme tilbake til 
denne problemstilingen i analysene av mer effektive bytter. Denne analysen 
viser imidlertid at vårt forslag til rutenett vil gi relativt små etterspørselseffekter 
hvis det er dårlig koordinering i knutepunktene. Samtidig må det sees i lys av at 
dette skal være en omfordeling innenfor gitte økonomiske rammer. Effekten er 
omtrent på nivå med den ruteomleggingen som ble gjennomført i 2007. 
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Tabell 4.2:  Endret GK for alternative rutekonsepter. Reiser til/fra/i vest. 

  Endret generalisert kostnad 

Alt. Beskrivelse Rush Dag Døgn 

M Mating til tog 3,6 % 2,6 % 3,1 % 

R3 -Ring 3-Helsfyr 0,9 % -2,9 % -0,9 % 

R2 -Ring 2-Helsfyr 0,8 % -2,9 % -1,0 % 

L3 Lommedalen-Ring 3-Helsfyr 1,4 % -2,5 % -0,5 % 

L2 Lommedalen-Ring 2-Helsfyr 1,1 % -2,5 % -0,6 % 

L og R Snitt rute-endringer 1,1 % -2,7 % -0,7 % 

  Endret antall passasjerer 

M Mating tog -2,2 % -4,1 % -3,4 % 

R3 -Ring 3-Helsfyr -0,6 % 4,6 % 2,9 % 

R2 -Ring 2-Helsfyr -0,5 % 4,6 % 2,9 % 

L3 Lommedalen-Ring 3-Helsfyr -0,8 % 4,0 % 2,4 % 

L2 Lommedalen-Ring 2-Helsfyr -0,7 % 4,0 % 2,4 % 

L og R Snitt rute-endringer -0,6 % 4,3 % 2,7 % 

 

Vi ser at alternativet R2 kommer best ut. Dette er alternativet der ring 2 
betjenes med rute fra . Tabellen nedenfor viser hvordan endret GK fordeler seg 
mer detaljert geografisk for dette alternativet. Med ”Fokus” menes her 
studieområdet for analysen, det vil si reisene til/fra og i Asker og Bærum. Vi ser 
at ruteopplegget har gitt et noe dårligere tilbud internt i Asker, og fra Asker mot 
Oslo. Dette rushtidstilbudet er imidlertid noe billigere enn referanse 2005. 

 

Tabell 4.3:. Endret GK for alternativ R2 døgn. 

Asker Bærum Oslo SUM

Asker 2.9 % 0.1 % 2.8 % 2.0 %

Bærum 1.3 % -1.9 % -2.1 % -1.6 %

Oslo 0.1 % -3.4 % -0.1 % -0.4 %

1.7 % -2.2 % -0.2 % -0.4 %

Vest Oslo SUM

Vest -0.1 % -0.9 % -0.4 %

Oslo -2.6 % -0.1 % -0.4 %

SUM -1.0 % -0.2 % -0.4 %

Internt Vest -0.1 % Fokus

Til/Fra Oslo -1.6 % -0.97 %  

 

4.2.3 Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er en omfattende satsing på forbedring av kollektivtilbudet 
kombinert med ulike nivåer på betaling av bompenger inn til sentrum av Oslo. 
Alternativene i Oslopakke 3 er 

• Referanse 2028 
• ”Lokalt forlag” 2028 
• ”Alternativt konsept” 2028 
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I våre analyser konsentrerer vi oss om kollektivdelen av disse forslagene, dvs 
hvor mye blir tilbudet forbedret for trafikantene og hva vil den isolerte 
etterspørselseffekten være. Dette er derfor ikke den totale etterspørselseffekten 
av Oslopakke 3, men bare de effektene som kommer fra et forbedret 
kollektivtilbud. Disse analysene viser at de planene som ligger i referanse-
alternativet 2028 bare vil gi en marginal forbedring i tilbudet på 0,8 prosent 
redusert generalisert kostnad5. Dette er ulike tiltak som kan tas innenfor 
ordinære budsjetter og som ikke trenger tilleggsfinansiering ved bompenger. 
Disse endringene er omtrent på nivå med de rute-endringene som er foreslått 
over. Dette gir en isolert passasjervekst for kollektivtransporten på 1,9 prosent.  

Det alternativet som ble fremforhandlet på politisk nivå (lokalt forlag) gir en 
reduksjon i generalisert kostnad på 2,8 prosent mens alternativt konsept har 
drøyt 5 prosent reduksjon i de generaliserte kostnadene. Disse forbedringene gir 
isolert sett hhv 4 og nesten 7 prosent flere passasjerer.  

Disse beregningene kan oppfattes som den ”øvre rammen” for hva det er mulig 
å oppnå med forbedringer i kollektivtilbudet. Men det er vel og merke et anslag 
som ikke tar hensyn til effekten av restriktive tiltak eller evt kvalitative 
forbedringer som ikke ligger inne i modellberegningene. Dette gjelder også 
effekter av et enklere tilbud eller komfort-elementer.  

 

Tabell 4.4: Endret GK for alternativene i Oslopakke 3 (sammenliknet med referanse 2005).  

Alternativ  Endret generalisert kostnad  

  Rush Dag Døgn 

28 REF Referanse OP3  2028 0,2 % -1,8 % -0,8 % 

28 LF Lokalt forslag OP3 2028 -2,4 % -3,3 % -2,8 % 

28 AK Alternativt konsept OP3 2028 -5,2 % -5,5 % -5,3 % 

  Forventet etterspørselseffekt 

  Rush Dag Døgn 

28 REF Referanse OP3  2028 -0,1 % 3,0 % 1,9 % 

28 LF Lokalt forslag OP3 2028 1,4 % 5,3 % 4,0 % 

28 AK Alternativt konsept OP3 2028 3,1 % 8,7 % 6,9 % 

 

4.2.4 Mer effektive bytter 

I nettverksmodellen (og generelt i Emma/Fredrik) forutsettes det at ventetiden 
ved bytte er halve frekvensen av ruten det byttes til6. Tabell 4.5 viser hva som 
kan oppnås på endret GK dersom denne antakelsen kan endres til 1/3 eller 
1/10. Disse analysene viser at en effektivisering av knutepunktene, slik at det 

                                                

 
5 Merk at GK for alternativene i 2028 er beregnet med utgangspunkt i at forutsatte 
infrastrukturtiltak for 2028 også er gjennomført i de ulike alternativene. Det betyr 
sannsynligvis at tilbudsbedringer er noe overvurdert i forhold det som ville vært faktum 
dersom rutene i de tre scenariene hadde vært forsøkt kodet inn på dagens nettverk 
(referanse 2005). Dette forholdet skal imidlertid ikke være kritisk for sammenlikningen av 
effekter. 

 

6 Metoden for beregningen er å skalere beregnet byttetid i etterkant av datauttak fra 
Emma. Det vil si at rutevalget i seg selv ikke påvirkes (å implementere denne antakelsen i 
nettverksmodellen vil være en større jobb). Skaleringen av byttetid gjøres for alle 
byttepunkter, men i praksis vil det være punktene med de største byttevolumene som 
dominerer effekten. 
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blir tilnærmet direkte bytte, vil kunne gi ca 7 prosent reduksjon i de 
generaliserte reisekostnadene. Dette er en betydelig forbedring og faktisk større 
enn det som er beregnet for Oslopakke 3. Samtidig vil også Oslopakke 3 få en 
ytterligere effekt av bedre koordinering i knutepunktene. Men den ytterligere 
effekten på GK i Oslopakke 3 er lavere enn i Rutendring-alternativene. Det betyr 
at av fremkommelighetstiltak har større effekt i Rutendring-alternativene enn i 
Oslopakke3, se figur 4.1 og 4.2. 

Det bør understrekes at effektiviseringseffektene ikke er ment som en teoretisk 
størrelse, men viser viktigheten av en kombinert satsing hvor vegvesenet støtter 
opp under satsingen med framkommelighetstiltak frem til knutepunktene. En 
slik satsing vil kunne innebære et betydelig løft for kollektivtilbudet i Akershus 
vest og bety at de utvikler et mer effektivt og moderne rutetilbud på linje med 
gode eksempler fra sentral-Europa. Ruteendring-alternativene med effektive 
knutepunkter vil gi bedre effekt enn den mer kostnadskrevende satsingen i 
Oslopakke 3 uten effektivisering. 

Fordi Ruteendrings-alternativene har en enklere rutestruktur med færre linjer og 
få knutepunkter vil det være lettere å få til en koordinering i disse altenativene 
enn i Oslopakke 3.  

 

Tabell 4.5: Effekt på GK ved antakelser om kortere byttetid. Døgn. Reiser til/fra/i vest. 

Alt. Beskrivelse 1/2 1/3 1/10 

M Mating til tog 3,1 % 0,2 % -3,8 % 

R3 -Ring 3-Helsfyr -0,9 % -3,5 % -6,9 % 

R2 -Ring 2-Helsfyr -1,0 % -3,5 % -7,0 % 

L3 Lommedalen-Ring 3-Helsfyr -0,5 % -3,1 % -6,6 % 

L2 Lommedalen-Ring 2-Helsfyr -0,6 % -3,2 % -6,7 % 

R og L Snitt rute-endringer -0,7 % -3,3 % -6,8 % 

 

Vi har også beregnet etterspørselseffekten av en slik satsing. Gevinsten av å 
forsøke å oppnå mer effektive bytter kan være stor. For alternativet med mating 
til tog er forventet etterspørselseffekt 5,6 prosent mens det for de ulike 
ruteomleggingene ligger på i overkant av 10 prosent. Det bør understrekes at 
dette er en effekt som primært skyldes den kombinerte satsingen på 
framkommelighetstiltak. Uten denne satsingen er etterspørselseffekten i 
overkant av 2 prosent. 

 

Tabell 4.6:. Beregnet etterspørselseffekt for reiser til/fra/i vest 

  Ikke 
korrdinert 

(½) 

Delvis 
koordinert 

(1/3) 

Direkte 
bytte 
(1/10) 

M Mating tog -3,4 % 0,4 % 5,6 % 

R3 -Ring 3-Helsfyr 2,9 % 6,2 % 10,7 % 

R2 -Ring 2-Helsfyr 2,9 % 6,2 % 10,7 % 

L3 Lommedalen-Ring 3-Helsfyr 2,4 % 5,7 % 10,2 % 

L2 Lommedalen-Ring 2-Helsfyr 2,4 % 5,8 % 10,3 % 

L og R Snitt rute-endringer 2,7 % 6,0 % 10,5 % 

 

Tabellene 4,7 og 4.8, viser hvordan effekten av forutsetning om lavere ventetid 
ved bytte varierer mellom ulike alternativer. Utgangspunktet forutsetter ventetid 
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ved bytte = 1/2 frekvensen av transportmiddelet det byttes til, og vi ser på 
effekten av å redusere denne til 1/3 og 1/10. 

Vi ser at slik effektivisering slår bedre ut for ruteendringene (R3/R2/L3/L2) enn 
for både Oslopakke 3 alternativene og ruteendringene 2007/Knarbakk. 
Alternativet ”Mating til tog” viser imidlertid det største potensialet, noe som ikke 
er uventet siden alternativet i utgangspunktet har økt bytteandelen mest i 
forhold til referansesituasjonen. 

 

Tabell 4.7: Ytterligere reduksjon i GK som følge av ventetid ved bytte redusert til hhv 1/3 
og 1/10. Døgntrafikk. Reiser til/fra/i Vest. 

Døgn 1/3 1/10 

Mating tog 2.9 % 6.9 % 

Snitt ruteendringer 2.6 % 6.1 % 

Oslopakke 3: Referanse 2.4 % 5.7 % 

Oslopakke 3: Lokalt forslag 2.3 % 5.4 % 

Oslopakke 3: Alternativt konsept 2.2 % 5.1 % 

 

Tabell 4.8: Ytterligere reduksjon i GK som følge av ventetid ved bytte redusert til hhv 1/3 
og 1/10. Rushtrafikk. Reiser til/fra/i Vest. 

Rush 1/3 1/10 

Ruteendringer 2007 2.4 % 5.7 % 

Knarbakk 2007 2.3 % 5.4 % 

Mating tog 2.8 % 10.0 % 

Snitt ruteendringer 2.5 % 5.9 % 

Oslopakke 3: Referanse 2.3 % 5.4 % 

Oslopakke 3: Lokalt forslag 2.2 % 5.1 % 

Oslopakke 3: Alternativt konsept 2.0 % 4.7 % 

 

Figur 4.1 viser forskjellene i effektene på etterspørselen med og uten effektive 
byttepunkter.  
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Figur 4.1: Etterspørselseffekter med og uten effektivisering i knutepunkter. 
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4.3 Forenklet beregning av kostnadsforskjeller 

Kostnad pr passasjer er en nøkkelstørrelse ved sammenlikning av alternativene. 
Vi gjør ingen nøyaktig kostnadsanalyse her, men setter opp en kalkulasjon som 
gir en sortering av alternativene etter endret kostnad pr passasjer. 

Kostnad pr passasjer knyttet til produksjon er 

 

rutekmkostnad
timerpassasjere

timerutekm
k /

/

/
⋅=  

 

Når vi videre ser på relativ forskjell ka/kref mellom alternativer kanselleres 
kostnad/rutekm i uttrykket. Endring i rutekm/t / passasjerer/time blir dermed et 
utrykk for endret kostnad pr passasjer (uten hensyn til endret vognbehov og 
liknende). 

 

Tabell 4.9: Nettverksmodellens nøkkeltall for SL-rutene i de ulike alternativene, og 
forenklet beregning av forskjeller i kostnad pr passasjer. 

Ruter Påstign./t Rutekm/t Vognbehov Pass.km/t B/A ∆kost/pass

A B

Morgenrush Ref 58      7 344        2 508        121           80 087      0.341

2007 Ruteendr. 58      7 490        2 725        130           80 516      0.364 7 %

Knarbakk 60      9 504        3 842        167           103 441    0.404 18 %

Mating 58      5 628        1 686        95             40 735      0.300 -12 %

R3 39      8 372        2 486        99             88 915      0.297 -13 %

R2 39      8 598        2 454        100           88 459      0.285 -16 %

L3 39      8 539        2 486        99             88 827      0.291 -15 %

L2 39      8 774        2 454        99             88 758      0.280 -18 %

Dagtime Ref 38      1 211        925           56             11 493      0.764

Mating 38      865           647           48             5 544        0.747 -2 %

R3 34      1 983        1 873        73             19 697      0.944 24 %

R2 34      2 067        1 841        74             19 581      0.891 17 %

L3 34      2 023        1 873        73             19 813      0.926 21 %

L2 34      2 095        1 841        73             19 646      0.879 15 %

Døgn Ref 48 830      24 951      515 362    0.511

Mating 36 790      16 975      259 109    0.461 -10 %

R3 61 690      32 381      641 546    0.525 3 %

R2 63 660      31 908      638 102    0.501 -2 %

L3 62 925      32 381      642 269    0.515 1 %

L2 64 820      31 908      640 244    0.492 -4 %  

I tabellen er døgnproduksjon etablert med vekting 7/8 for rush/dag, mens 
døgnetterspørsel er etablert med vekting 5/10 av de to trafikksituasjonene. 
Merk at antall påstigninger her er brukt som tilnærming til ”antall passasjerer” 
(bytteandelen varierer svært lite for R3/R2/L3/L2). Merk dessuten at 
passasjerendringene kun representerer rutevalgseffektene. Etterspørselseffekter 
som følge av endret GK i alternativene er ikke tatt med her. Denne forenklingen 
er akseptabel fordi andre størrelser tyder på at dette ikke vil påvirke 
sorteringen, og det er sortering etter kostnadsforskjell pr passasjer som er 
poenget i denne forenklede kostnadsberegningen. GK-endringene er relativt 
små/like for R3/R2/L3/L2 (-0,5 til -1 prosent). 

Vi ser at kostnad pr passasjer reduseres med 2-4% i alternativene R2/L2, mens 
den økes noe for R3/L3. Matealternativet gir den største kostnadsreduksjonen pr 
passasjer, men dette er også alternativet som gir største økning (forverring) i 
GK. 
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4.4 Effekter i framtidig marked 

Effekter for framtidig situasjon 2028 er beregnet ved å benytte reisemønster 
(bil+kollektivt) for referanse 2028 som utgangspunkt for vekting av GK. Dette 
reisemønsteret representerer de overordede endringene som følge av 
arealbruksutvikling og andre prognoseparametere som 
befolkningsammensetting og inntektsutvikling. 

På denne måten kan vi vurdere om et kollektivtilbud ”treffer” markedet dårligere 
eller bedre i 2028 sammenliknet med 2005. 

 

Tabell 4.10 Tilpassing til prognosesituasjonen 2028. Differanse i GK-effekt ift 2005. 

Alt. Beskrivelse Rush Dag Døgn

07 Ruteendringer 2007 0.1 %

Kna Ruteendringer Knarbakk 0.2 %

M Mating tog -0.4 % -0.5 % -0.5 %

28 REF Referanse OP3  2028 -0.2 % -0.6 % -0.5 %

28 LF Lokalt forslag OP3 2028 0.1 % -0.4 % -0.2 %
28 AK Alternativt konsept OP3 2028 -0.6 % -1.1 % -0.9 %

R3 Rykkinn-Ring 3-Helsfyr -0.4 % 0.0 % -0.3 %

R2 Rykkinn-Ring 2-Helsfyr -0.4 % 0.0 % -0.3 %

L3 Lommedalen-Ring 3-Helsfyr -0.5 % -0.1 % -0.4 %
L2 Lommedalen-Ring 2-Helsfyr -0.4 % -0.1 % -0.4 %  

 

Tabellen over viser ytterligere endring i GK som er representert i endret 
overordnet reisemønster fra 2005 til prognosesituasjonen 2028. Alle 
alternativene treffer markedet omtrent like godt eller bedre i 2028 
sammenliknet med 2005. 

Merk at Ruteendringer 07/Knarbakk treffer markeder noe dårligere i rushtiden.  

 

Tabell 4.11. Additiv tilleggseffekt (%) for etterspørsel for reiser til/fra/i vest, som følge av 
endring til framtidig reisemønster. 

Alt. Beskrivelse Rush Dag Døgn

07 Ruteendringer 2007 0.0 % 0.0 %

Kna Ruteendringer Knarbakk -0.1 % 0.0 %

M Mating tog 0.3 % 0.8 % 0.6 %

28 REF Referanse OP3  2028 0.1 % 1.0 % 0.7 %

28 LF Lokalt forslag OP3 2028 -0.1 % 0.6 % 0.4 %

28 AK Alternativt konsept OP3 2028 0.4 % 1.8 % 1.3 %

R3 Rykkinn-Ring 3-Helsfyr 0.2 % 0.0 % 0.1 %

R2 Rykkinn-Ring 2-Helsfyr 0.2 % 0.1 % 0.1 %

L3 Lommedalen-Ring 3-Helsfyr 0.3 % 0.2 % 0.2 %
L2 Lommedalen-Ring 2-Helsfyr 0.3 % 0.2 % 0.2 %  
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