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Forord 

Kollektivtransporten i Trondheim utgjør en sentral del av transporttilbudet i Sør-
Trøndelag og er en integrert del av kollektivtilbudet i hele regionen. Trondheim 
kommune har hatt ansvaret for dette kollektivtilbudet de siste fire årene som en 
del av Samferdselsdepartementets forvaltningsforsøk. Ansvaret går nå tilbake til 
fylkeskommunen. 

I den forbindelse ble det arrangert en temadag for fylkesutvalget i Sør-
Trøndelag i juni 2007. Urbanet Analyse ble bedt om å holde to innlegg på dette 
seminaret. De to temaene som ble presentert var: 

1. ”Best-praksis” eksempler fra byer og byområder- med relevante 
eksempler for Trondheim og Trondheimsregionen 

2. Sammenlikning av takster og takstnivå for de fire største byene i Norge 
og andre byer i utlandet 

Det bør understrekes at disse innleggene ikke ga noen ”fasit” på hvordan 
situasjonen er i Trondheim, men primært var ment som innspill til diskusjon og 
forståelse av situasjonen og utfordringene for kollektivtransporten i regionen.  

”Best praksis” er i prinsippet et forsøk på å trekke lærdom fra andre byområder 
som på ulike områder har lykkes i sin kollektivsatsing. Vi har i den sammenheng 
fokusert på sammenliknbare byer som har gjennomført innovative og nye 
satsinger på kollektivtransport, enten organisatorisk eller markedsmessig. 

Det andre temaet  var takstnivå og differensiering i Trondheim sammenliknet 
med resten av regionen og de andre største byområdene i Norge. Det ble lagt 
vekt på følgende områder: 

1. Hva er trafikantenes prisfølsomhet og hvordan varierer denne mellom 
ulike grupper? 

2. Hva slags takstsystemer og typer differensiering har det vært positive 
erfaringer med i Norge og internasjonalt? 

3. Hva er takstnivået i Trondheim sammenliknet med andre byer og hva 
kan optimale takster innebære i form av balansen mellom takster og 
tilbud? 

Det er ikke gjennomført noen ny takstanalyse for Trondheim men foretatt en 
oppsummering av de analysene som er gjort både i Norge og internasjonalt på 
dette området. Dette har vi kombinert med en beskrivelse av takstene i 
Trondheim sammenliknet med andre byer og utviklingen de siste årene.  

Dette notatet gir en mer utfyllende beskrivelse av de to innleggene og drøfter 
mulige strategier som Sør-Trøndelag fylkeskommune kan velge å utvikle 
kollektivtilbudet videre etter. Dette er ideer som evt må utredes mer grundig 
hvis fylkeskommunen velger å gå inn på noen av disse strategiene.  

Innleggene og notatet er basert på tidligere gjennomførte analyser og 
kunnskapsoppsummeringer. I all hovedsak: Hva tiltakspakkene har lært oss 
(Kjørstad og Norheim 2005) og Evaluering av Belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene (Norheim m fl 2007). I den 
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grad det ikke er benyttet referanser i dette dokumentet vil resultatene være 
hentet fra disse to dokumentene. 

Notatet er finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Torbjørn Finstad har 
vært kontaktperson for prosjektet. Han har bidratt med datamateriale, faglige 
innspill og nyttige kommentarer. Urbanet Analyse står ansvarlig for det endelige 
innholdet i notatet. 

 

Oslo, september 2007 

 

Bård Norheim  Alberte Ruud  Katrine Næss Kjørstad 
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1. Status og utviklingstrekk 

Det finnes en rekke planer som gir føringer for areal- og transportpolitikken i 
Trondheim: Transportplan 1995, retningslinjer for parkeringspolitikken, 
Kollektivplan for Trondheimsregionen, Plan for gang- og sykkeltrafikken (1996), 
fylkesdelsplan for transport og utbyggingsmønster (2002-2011), ulike innspill og 
utredninger i forbindelse med Nasjonal Transportplan og kommuneplanens 
arealdel. Hovedpunkter fra planene som berører kollektivtransport kan 
oppsummeres i følgende overordnede strategier:  

• Utbygging av et transporteffektivt utbyggingsmønster med vekt på 
fortetting langs kollektivårer og i kommunesentra og lokalsentra. 

• Lokalisering av virksomheter ut fra transportbehov, med vekt på sentral 
lokalisering av publikumsrettede aktiviteter.  

• Utbedring av infrastrukturen for miljøvennlige transportformer. 

• Økt driftstilskudd til kollektivtransporten.  

• Restriktiv politikk for arbeidsplassparkering i områder med god 
kollektivdekning. 

I tillegg fremheves den nære koblingen mellom kollektivtransportens rolle og 
Midtbyens "levedyktighet". En aktiv Midtby vil være et sentralt element i en 
kollektivvennlig bystruktur, og dermed en betingelse for å kunne tilby et 
konkurransedyktig kollektivtilbud.  

I 2005 opphørte bompengeinnkrevingen i Trondheim. Dette har medført 
tidsforskyvning i biltrafikken, slik at flere biler kjører på dagtid, i rushtiden. 
Veksten i biltrafikken på dagtid er på 9 prosent. Det har ført til forverret 
fremkommelighet i sentrum, noe som også går ut over kollektivtrafikken. I 2004 
vedtok bystyret i Trondheim at gjennomsnittsfarten på de viktigste byrutene 
skulle økes med 25 prosent. Siden den gang er gjennomsnittsfarten i stedet 
redusert med 10 prosent. Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken er derfor 
en stor utfordring for byområdet. 

1.1 Utviklingen i bil- og kollektivreiser 

Etter en nedgang i antall passasjerer fra 2003 til 2004 har det vært en vekst i 
antall kollektivreiser i 2005 og 2006. Veksten har sannsynligvis sin hovedårsak i 
takstreduksjonen i 2004.  

Nedgangen i passasjertallet fra 2002 til 2003 forklares med at en 
frekvensøkning på en del ruter i 2001/2002, delfinansiert gjennom SDs 
Forsøksordning for rasjonell og miljøvennig transport (Tiltakspakkene), ble 
kuttet ut i 2003.  
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Figur 1.1: Antall passasjerer, mill per år og prosentvis endring fra år til år i Trondheim. 
Ekskl skoleskyss. Kilde: Søknader om belønningsmidler Trondheim. 

Biltrafikken i Trondheim, (målt som gjennomsnittlig ÅDT over 16 tellepunkter) 
økte med 5,4 prosent fra 2005 til 2006. Totaltveksten i Trondheim (5,4 prosent) 
har ikke vært vesentlig større enn  biltrafikkveksten ellers i Sør-Trøndelag (5%), 
til tross for bompengesystemets avvikling i 2005.  
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Figur 1.2: Endring i biltrafikken i Trondheim. Kilde: Søknader om belønningsmidler 
Trondheim. 
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Figur 1.3: Gjennomsnittlig vekst og vekst totalt i antall kollektivreiser og bilreiser 2003-
2006 i Trondheim. Prosent. Kilde: Søknader om belønningsmidler Trondheim. 

I perioden 2003 til 2006 har biltrafikken i gjennomsnitt økt med 3,4 prosent, 
mens antall kollektivreiser har økt med 2 prosent. Totalt har veksten i 
biltrafikken vært dobbelt så høy som veksten i kollektivtrafikken i perioden. 

Også i Trondheim har bilholdet økt jevnt i perioden, ca 2 prosent siste år og med 
ca fem prosent fra 2003 til 2006.  

 

Tabell 1.1: Bilhold og utviklingen i bilholdet i Trondheim.  Kilde: Norheim m fl 2007. 
 2003 2004 2005 2006 Endring 

2003-2006 
Personbiler per 1000 innbyggere 386 392 398 405  
Prosentvis endring  1,7 1,4 1,8 4,9 

I henhold til rapporteringen har kollektivandelen i Trondheim ligget stabilt på 
10-11 prosent de siste 10-15 årene. De nasjonale RVUene har en lavere 
kollektivandel. I RVU for 2005 ser kollektivandelen ut til å ha gått ned med 1 
prosentpoeng sammenlignet med 2001, fra 9 til 8 prosent.Tallene er usikre fordi 
RVU 2005 er basert på få Trondheims-reiser (ca 1500). Selv om det er 
usikkerhet knyttet til hvilket nivå kollektivandelen ligger på, er det grunn til å 
anta at kollektivandelen er noe redusert fra 2005 til 2001, fordi biltrafikkveksten 
har vært sterkere enn økningen i antallet kollektivreiser.  

1.2 Organisering og tilskudd til kollektivtransporten 

Gjennom Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering overtok Trondheim 
kommune ansvaret for kollektivtransporten i 2004. Kommunen inngikk en avtale 
med Sør-Trøndelag fylkeskommune om utvidet ansvar for følgende områder: 

• Kollektivtransport 
• Grunnskoleskyss 
• TT-ordningen 
• Fylkesvegnettet 
• Investeringer på "øvrige riksveger" 

Fra 2003 til 2006 økte tilskuddet til ruteselskapene fra nær 21 millioner til 73 
millioner, dvs mer enn en tredobling i tilskudd. Denne økningen er først og 
fremst brukt til satsing på lavere takster. Takstreduksjonen har gitt reduserte 
inntekter, mens økt trafikk på bussrutene har gitt større kostnader. Samtidig har 
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ruteselskapene hatt en kostnadsvekst som vanlige rammeoverføringer ikke har 
dekket.  

Tabell 1.2: Tilskudd til kollektivtransport i Trondheim. Kilde: Rapportering i 2006.  
Kilde: Søknader om belønningsmidler Trondheim. 
  2003 2004 2005 2006 2003-

2006 

Tilskudd til kollektivtransport (mill nok  
1) 

20,9 39,5 61,4 73  

Hvorav midler fra Belønningsordningen  (mill nok) 10,4 10,2 10  

% endring i tilskudd inkl b-o 89,2 55,4 19,0 249,8 

% endring i tilskudd ekskl b-o 39,4 75,8 23,2 201,9 

1) Tilskudd til ruteselskapene, ekskl ren skoleskyss.  

 

1.2.1. Tilskuddet til kollektivtransport har økt mest i Trondheim 

Tilskuddet til kollektivtransport har økt i alle byområder, og i alle byer er 
økningen større enn midlene fra Belønningsordningen skulle tilsi. Inkludert 
midler fra Belønningsordningen har tilskuddet økt med 15 prosent i perioden 
2003-2006, mens tilskuddsandelen er økt med 9 prosent når belønningsmidlene 
holdes utenfor (figur 2.4).  
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Figur 2.4: Endringer i tilskudd med og uten midler fra Belønningsordningen 

Det er store forskjeller mellom byområdene når det gjelder hvor stor del av 
”æren” midlene fra Belønningsordningen har for tilskuddsøkningen. I Bergen, 
Kristiansand og Nord-Jæren utgjør midler fra Belønningsordningen en relativt 
stor del av tilskuddsøkningen, mens Trondheim har økt tilskuddene radikalt 
uavhengig av disse midlene. Her må det imidlertid tas forbehold om at 
beregningene er usikre.  
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1.3 Positiv passasjerutvikling for kollektivtransporten 

Til tross for tunge utviklingstrekk i retning av økt bilbruk, har antallet 
kollektivreiser økt i flere byer. I de seks største byområdene i Norge er 
nedgangen i passasjertallene på begynnelsen av 90-tallet snudd til en relativt 
gunstig passasjerutvikling frem til årtusenskiftet (figur 1.4). Etter nedgangen i 
antall passasjerer i begynnelsen av 2000, har flere byer på ny opplevd en 
markant vekst i antallet kollektivreiser per innbygger.  

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

 

Figur 1.4: Utvikling i antall kollektivreiser per innbyger i perioden 1990-2006, i de seks 
største norske byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand-regionen 
og Tromsø). Indeks 1990=1. Kilde: Norheim m fl 2007. 

Det er Stavanger/Sandnes, Kristiansand-regionen og Trondheim som har hatt 
den største økningen. 

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Kristiansan
d

Bergen

Oslo

Stavanger/Sandnes

Trondheim

Tromsø

 
Figur 1.5: Antall reiser per innbygger 1990-2006, fordelt på byområdene. Indeks, 1990=1. 
Kilde: Norheim m fl 2007. 

I 2006 ser bildet ut om vist i figur 1.3. Oslo skiller seg klart ut, med flest reiser 
per innbygger. I hovedstaden foretar innbyggerne i snitt mer enn 300 reiser i 
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året, mens Tromsø ligger på andreplass, med 118 reiser per innbygger. 
Stavanger/Sandnes har færrest kollektivreiser per innbygger.  
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Figur 1.6: Kollektivreiser per innbygger 2006. Kilde: Befolkningsstatistikk fra SSB og tall 
for antall påstigende passasjerer innhentet fra byområdene. Kilde: Norheim m flere 2007.  

 

1.3.1. Økonomisk vekst betyr flere kollektivreiser, men også vekst i bilreisene 

Bedre økonomi fører til flere reiser, noe som også kommer kollektivtransporten 
til gode. En britisk studie tyder på at 10 prosent økning i inntekten, isolert sett, 
gir ca 4 prosent økning i etterspørselen etter kollektivtransport (Dargay & Hanly 
1999). Totaleffekten, medregnet økt bilhold, er derimot negativ. Dette betyr at 
økonomisk vekst kan bidra til å svekke kollektivandelen. Riktignok kan 
økonomisk vekst på kort sikt føre til en høyere vekst i antallet kollektivreiser enn 
i bilreiser, fordi reiseaktiviteten øker raskere enn bilholdet. Men på lang sikt ser 
det ut til at økonomisk vekst fører til en nedgang i antallet kollektivreiser.  

Utviklingen i fire av byene som er med i Belønningsordningen ser ut til å 
bekrefte dette bildet. Veksten i antallet bilreiser er større enn antallet 
kollektivreiser i Bergen, Trondheim og i Kristiansand-regionen. I Oslo og Nord-
Jæren er bildet annerledes. Her har antallet kollektivreiser økt mer enn antallet 
bilreiser. Det er imidlertid bare i Oslo at denne utviklingen gjenspeiles i 
endringer i kollektivandelen når vi ser på tall fra den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (RVU) i 2001 og 2005 (+ noen lokale undersøkelser). I 
Oslo ser kollektivandelen ut til å ha økt fra 2001 til 2005, mens de andre byenes 
kollektivandel har holdt seg på samme nivå - eller er blitt noe redusert - i 
samme periode. Generelt må imidlertid disse tallene fortolkes med forsiktighet 
fordi utvalget i byene der det ikke er gjennomført lokale tilleggsundersøkelser, 
er relativt lite.  

Mye av forklaringen på at kollektivandelen ikke ser ut til å være endret er 
størrelsesfroholdet mellom bilreiser og kollektivreiser. Omfanget av bilreiser er 
såpass stort i forhold til antallet kollektivreiser at det skal en radikal økning av 
antallet kollektivreiser til før den gjenspeiles i endret transportmiddelfordeling. 
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Figur 1.7: Endring i bil- og kollektivreiser. Kilde: Norheim m fl 2007. 

1.3.2. Bilholdet øker  

Med økonomisk vekst øker bilholdet. Bergen har hatt den kraftigste veksten i 
biltilgang per innbygger, hele 10 prosent fra 2003 til 2006. Mens Bergen for få 
år siden lå i den nedre delen av skalaen i forhold til bilhold, er biltettheten i 
denne byen nå størst av de seks byområdene. Oslo har den laveste veksten i 
bilhold, noe som kan være med på å forklare at det relative størrelsesforholdet 
mellom bil- og kollektivreiser har gått i kollektivtransportens favør.  

De seks største byområdene i Norge har gjennomgående lavere biltetthet enn 
andre norske byer. I Tromsø, Kristiansand, og spesielt i Bergen, har biltettheten 
økt mer enn landsgjennomsnittet i perioden 2003-2006. I Oslo er veksten lavere 
enn landsgjennomsnittet, mens Nord-Jæren og Trondheim ligger omtrent på 
snittet. I gjennomsnitt for de seks byområdene som er med i 
Belønningsordningen har økningen i bilholdet vært marginalt høyere enn 
landsgjennomsnittet; 5,7 prosent mot 5 prosent. Det er store forskjeller i 
utviklingen av biltetthet i de andre norske byene. I Fredrikstad har faktisk 
biltettheten gått noe ned, mens Drammen har hatt en kraftig vekst på 10 
prosent.  
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Figur 1.8: Biler per 1000 innbyggere 2006. Prosent endring i biltetthet fra 2003 til 2006. 
Kilde: SSB. 
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2. Strategier for å få flere til å reise kollektivt 

På grunnlag av kollektivsatsinger, spesielt Tiltakspakkene og Forsøksordningen, 
er det trukket en del konklusjoner som kan danne utgangspunkt for strategier 
for å få flere til å reise kollektivt. I tillegg finnes det andre ”best- praksis”-
eksempler som kan være relevante å benytte når man vil legge strategier for 
utviklingen av kollektivtilbudet i Trondheim. Grunnen til at erfaringene fra 
Tiltakspakkene er spesielt relevant, er at disse satsingene er evaluert og de er 
også evaluert samlet. Dermed vil disse konklusjonene være av mer generell 
karakter og kan si noe om forventet effekt av ulike typer tiltak, årsakene til 
effektene og hvilke grupper trafikanter man kan forvente å nå med ulike typer 
tiltak, under ulike rammebetingelser. Det vil si hvilke betingelser som må være 
tilstede for å oppnå effekter. Samtidig er lærdommen fra ”best-praksis”-
eksempler et verdifullt grunnlag for å finne gode løsninger, selv om dette er 
enkeltstående prosjekter/tiltak. Men erfaringene fra evalueringen av 
Tiltakspakkene viser at man ikke uten videre kan kopiere det andre har gjort 
fordi betingelsene for å lykkes ikke nødvendigvis er like i forskjellige byer. Det 
vil si at befolkningsstørrelse, befolkningstetthet, hvilket kollektivtilbud som 
finnes i utgangspunktet, hvilken trafikantsammensetning man har osv…, vil 
påvirke effekten av de tiltak man gjennomfører. 

Lærdommen er derfor ”man kan ikke uten videre overføre tiltak fra en by til en 
annen uten å ta hensyn til lokale forhold” og ikke minst må man se på forskjeller 
og likheter i andre forhold og tiltak som vil påvirke kollektivetterspørselen 
(Kjørstad og Norheim 2005). 

 

2.1 Behov for kontinuerlig produktutvikling 

I forbindelse med evaluering av Tiltakspakkene ble det blant annet gjennomført 
panelstudier i befolkningen, dvs de samme personene ble intervjuet i før- og 
ettersituasjonen om sine reisevaner. Analysene av disse dataene viser at det er 
en negativ trend som hele tiden jobber mot kollektivtransporten. Det betyr at 
det vil være et frafall fra kollektivtransporten om man ikke utvikler og forbedrer 
tilbudet. Tiltakspakkenes største effekt var dermed å demme opp for denne 
negative utviklingen (Kjørstad og Norheim 2005) 

I tillegg til denne negative trenden er det: 

• en økende biltilgang i befolkningen som også fører til færre 
kollektivreiser.  

• også dagens kollektivtrafikanters krav til tilbudet er økende, dvs det 
kreves mer for at de skal være tilfreds med tilbudet og fortsette å 
benytte det. 

• og forbedringer i konkurrerende tilbud – f eks veier, biler osv – stiller 
krav til kvaliteten på kollektivtilbudet. 

Dette betyr at om man ikke gjør noen grep for å holde på de trafikkantene man 
har, vil passasjertallene stadig gå ned. Derfor må man kontinuerlig utvikle 
tilbudet. Ikke minst hvis man ønsker å opprettholde dagens markedsandeler. 
Hvis man i tillegg ønsker å øke markedsandelen må man satse ytterligere. 
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2.2 Bedre kollektivtransport alene er ikke nok 

Bedre kollektivtransport alene er ikke nok hvis man ønsker å øke 
kollektivandelen. Dette viser resultatene fra evalueringene av Tiltakspakkene. 
De positive tiltakene har gitt passasjervekst, men ikke ført til endringer i 
kollektivandelen. Det trengs med andre ord ”drahjelp” for å få full effekt av 
positive kollektivtiltak. Virkemidler som trekker i samme retning som 
kollektivtiltakene. For selv om de positive tiltak i kollsystemet ga flere ”frivillige” 
kollektivtrafikanter så viser analysene at dette er ”utro kunder” som fort 
forsvinner hvis de ikke synes tilbudet er bra nok, eller at andre reisemuligheter 
oppleves som bedre (Kjørstad og Norheim 2005) 

2.2.1. Rammebetingelser i byområdene påvirker kollektivtransporten 

Analyser at internasjonale data fra 50 byområder (UITP-databasen), viser at 
rammebetingelsene i det enkelte byområdet vil spille en stor rolle for 
passasjergrunnlaget for kollektivtransporten. Antall kollektivreiser per innbygger 
øker når befolkningstettheten øker, mens passasjergrunnlaget isolert sett vil 
svekkes når folketallet øker. Det betyr at hvis folketallet øker uten at 
befolkningstettheten øker, dvs hvis byen ”eser utover”, vil markedspotensialet 
for kollektivtransporten svekkes. (Norheim 2005) 

Vi ser også at rammebetingelsene for biltrafikken vil spille en sentral rolle for 
markedspotensialet for kollektivtransporten. Markedspotensialet vil styrkes hvis 
antall parkeringsplasser i sentrum reduseres, eller hvis bensinprisene øker 

Tabell 2.1: Kollektivtransportens markedspotensial med utgangspunkt i data fra UITP-
databasen. Kilde: Norheim (2005) 

 

 

 Kollektivreiser  
per innbygger 

Bilturer  
per innbygger 

Bilhold  
per innbygger 

Kollektivtakster -0,32   

Vognkilometer/innbygger 0,6   

Befolkning -0,21  

Befolkningstetthet 0,36 -0,35 -0,4

Parkeringsdekning -0,16 0,18 0,

Inntekt 0,13  0,33

Bensinpris 0,26 -0,21 

 

 

24 

 

 

 

2.2.2. Reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport er en betydelig 
utfordring 

Jo høyere hastighet på kollektivtransporten, desto bedre tilbud får trafikantene, 
jo lavere blir driftskostnadene og jo større blir kollektivtransportens 
konkurransekraft i forhold til bil. Både bedrifts- og samfunnsøkonomisk kan det 
lønne seg å investere betydelige beløp for å oppnå bedre fremkommelighet. 
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Beregninger for de seks største byområdene i Norge har vist at 20 prosent økt 
framkommelighet for kollektivtransporten kan gi 7 prosent flere passasjerer uten 
økte tilskudd (Norheim 2005).  

Hvis det skal være et reelt konkurranseforhold mellom bil og kollektivtransport, 
bør ikke reisetiden med kollektivtransport være mer enn dobbelt så lang som 
reisetiden med bil (Bovy m fl 1991). Beregninger basert på reisemønsteret til 
kollektivtrafikanter i Drammensområdet viser at ca en tredjedel av turene ble 
foretatt på strekninger hvor reisetidsforholdet oppfyller disse kriteriene 
(Stangeby og Norheim 1995, Norheim m fl 1994). I tillegg viser beregningene at 
det er på de korteste reisene konkurranseforholdet er dårligst. Da er 
konkurransen både mot gange og sykkel, og ikke minst mot bil, stor. 
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Figur 2.1: Reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil, akkumulert andel for 
kollektivtrafikantene i Drammensregionen og i Danmark. Kilde: Stangeby og Norheim 
1995 og ALTRANS 2000. 

I danske studier kommer kollektivtransporten enda dårligere ut, her er det bare 
10 prosent av reisene som har et reisetidsforhold mellom kollektivtransport og 
bil som er 2 til 1 eller lavere (ALTRANS 2000).  

Selv om reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil varierer fra sted til 
sted, viser resultatene at det er få av kollektivreisene som konkurrerer 
tidsmessig med bilreisene. Utfordringen er å øke kollektivtransportens 
konkurransekraft ved å gjøre gapet minst mulig mellom tiden det tar å reise 
kollektivt og tiden det tar å bruke bil. Det kan gjøres ved å forbedre 
fremkommeligheten, men også ved å øke frekvensen og ha et mer effektivt 
transportsystem.  

Når man vil bedre konkurranseforholdet for å redusere forskjellene mellom å 
reise med bil og å reise kollektivt, må man først og fremst identifisere hvor 
kollektivtransporten kan konkurrere. Hvor og på hvilke strekninger er dette 
mulig med tiltak som f eks økt frekvens og eller bedre fremkommelighet. 
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2.3 Målrettet satsing gir effekt 

Først noen ord om hvilke tiltakspakker som har hatt størst effekt.  

Evalueringen av Tiltakspakkene viser at det er i de byområdene hvor man satte i 
verk de mest omfattende og målrettede tiltakene man har lykkes i å få 
passasjervekst. I disse områdene ble store kundegrupper tilgodesett med et 
bedre tilbud på bekostning av noen få som fikk et dårligere tilbud. Denne 
omfordelingen ble oppnådd gjennom målrettet satsing og prioritering mot større 
trafikantgrupper. En effektivisering av tilbudet vil i de aller fleste tilfeller føre til 
at noen får et dårligere tilbud. Derfor er ballansen med hensyn til hvor mange 
som får et bedre og hvor mange som får et dårligere tilbud viktig, og en 
forutsetning for å lykkes. 

2.3.1. Økt frekvens er det enkelttiltaket som gir størst effekt 

Det er forskjeller på effekten av ulike typer tiltak. Økt frekvens er det 
enkelttiltaket som gir flest nye passasjerer, og som også gir størst utslag på 
trafikantenes totale vurdering av tilbudet. (Norheim og Kjørstad 2004) 

Økt frekvens gir også andre positive effekter som: 

• Økt fleksibilitet og redusert planleggingsbehov 
• Redusert reisetid 
• Redusert ulempe ved bytte 
• Kollektivtransportens konkurransekraft i forhold til bil øker 

Det er ikke gitt at man i enhver sammenheng skal øke frekvensen. Effekten er 
avhengig av at tilbudsforbedringen står i forhold til markedet. Hvis ikke kan det 
bli et dyrt tiltak. Det er derfor viktig viktig å ”rydde opp i rutestrukturen” slik at 
man kan satse på enkelte hovedlinjer med høy frekvens. Dette betyr igjen en 
omprioritering av tilbudet til trafikksterke strekninger hvis man skal holde seg 
innenfor gitte budsjettrammer. Dublering av avganger kan med fordel omgjøres 
til økt frekvens uten kostnadsøkninger. 

2.3.2. Bedre fremkommelighet reduserer ikke bare reisetiden 

En studie fra Oslo-området viser klart hvordan kollektivandelen øker med 
hastigheten på kollektivtransporten (Engebretsen 2003). Dette understreker 
viktigheten av å øke fremkommeligheten. 
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Figur 2.2: Kollektivandel avhengig av hastigheten for kollektivtransporten i Oslo-regionen. 
Kilde: Engebretsen 2003. 

I tillegg vil god fremkommelighet gi økt pålitelighet eller regularitet. Dette er 
også med på å styrke kollektivtransporten. Ikke bare for trafikantene som reiser 
i rushtida, men også for dem som reiser på andre tidspunkter. Fordi rutetabellen 
som regel planlegges ut fra det tidsrommet på døgnet hvor fremkommeligheten 
er dårligst, fører fremkommelighetstiltak i rushtida til at rutetabellen også kan 
strammes inn utenfor rushtida.  

Bedret fremkommelighet for buss og trikk er blant de mest lønnsomme 
tiltakene. Det er beregnet at 20 prosent økt hastighet i rushtiden kan gi fem 
prosent reduserte kostnader for kollektivtransporten. (Norheim 2005) 

I 2005 opphørte bompengeinnkrevingen i Trondheim. Dette har medført 
tidsforskyvning i biltrafikken og 9 prosent vekst i biltrafikken på dagtid. Det har 
ført til forverret fremkommeligheten i sentrum, noe som også går ut over 
kollektivtrafikken.  

 

2.4 Viktig å ha kunnskap om markedet 

Vi vet hvilke tiltak som virker – men betingelsene for å oppnå resultat er 
avhengig av lokale forhold.  

Kollektivtrafikantene er ingen homogen masse. Det betyr, satt på spissen, at et 
gjennomsnittstilbud ”ikke treffer noen”. En del trafikanter er villig til å betale 
mye for å få et høyfrekvent tilbud med god standard, mens andre legger mest 
vekt på at det skal være billig å reise. Når tilbudet skal utvikles er det derfor 
viktig å vite hvem kollektivtrafikantene er, og også hvem det er man henvender 
seg til for å få flere til å reise kollektivt.  

2.4.1. Kvinner og unge i flertall blant kollektivtrafikantene, men forskjeller 
mellom byområder 

De som reiser kollektivt, bruker tilbudet ofte. Nær 70 prosent av 
kollektivtrafikantene reiser daglig, og her er ikke forskjellen spesielt stor mellom 
byområdene.  
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Passasjerundersøkelser i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, 
Tromsø og Grenland viser at de under 26 år utgjør en relativt stor andel – ca 45 
prosent - av kollektivtrafikantene i dag, samlet sett. 
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Figur 2.3: Aldersfordeling, passasjerundersøkelser i Oslo, Bergen, Trondheim, 
Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Grenland ifbm evaluering av Belønningsordningen og 
Tiltakspakkene. N=9417. Kilde: Norheim m fl 2007. 

Men det er forskjeller mellom byene, og spesielt Oslo skiller seg ut. Mens bare 
hver femte kollektivtrafikant i Oslo er yngre enn 26 år, tilhører hver andre 
kollektivtrafikant i Trondheim denne aldergruppen. Trondheim har spesielt 
mange trafikanter i aldergruppen 18-25 år. Også Kristiansand og Stavanger har 
mange unge trafikanter, mens i Kristiansand er det en stor andel som er under 
18 år.  

Tabell 2.2: Aldersfordeling og andel menn blant kollektivtrafikanter i ulike byområder. 
Kilde: Data fra Tiltakspakkene (1) og Belønningsordningen (2). 
  Under 

18 
18-25 

år 
26-45 

år 
46-66 

år 
67år + Total Andel 

menn 
Trondheim (1) 6 42 24 20 8 100 33 

Tromsø (1) 10 26 36 25 3 100 25 

Kristiansand (1) 27 15 22 28 8 100 32 

Grenland (1) 22 28 23 21 5 100 40 

Stavanger (2) 16 30 37 17 1 100 37 

Oslo (2) 2 18 52 25 3 100 49 

Bergen (2) 4 34 38 21 3 100 35 

Total* 15 28 31 21 4 100 36 

*Total er basert på flere undersøkelser i samme byer enn vist i tabellen.  

Pensjonistene utgjør en noe større trafikantgruppe i Trondheim og Kristiansand 
enn i de øvrige byene. Men sannsynligvis er det generelt en større del av 
trafikantene som er over 67 år enn det som kommer frem av tallene, for 
erfaringsmessig er det færre i denne gruppen som svarer på slike undersøkelser. 

Brukerundersøkelsene viser at bare 36 prosent av kollektivtrafikantene er menn. 
Men også her varierer tallene i de ulike byene. I Oslo er andelen menn oppe i 50 
prosent, mens bare hver fjerde passasjer i Tromsø er mann og hver tredje 
passasjer i Trondheim.  
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Oppsummert: Kollektivtrafikanter i Trondheim sammenliknet med andre 
byområder i Norge: 

• Mange i alderen 18-25 år : Ca 40 prosent – mot 30% i snitt 

• Mange studenter og skoleelever, og flere skolereiser enn gjennomsnittet 
• Mange med førerkort: Ca 70% - mot 50% i snitt  
• Få med bil i husstanden: Ca 50% - mot 70% i snitt 

Ser vi på kollektivtrafikantene i forhold til befolkningen er det blant de voksne, 
26 år og oppover, det store markedet finnes. Dette er den desidert største 
gruppen i befolkningen og samtidig de som reiser minst kollektivt. Samtidig skal 
man ”pleie” og ta vare på de unge trafikantene. Dette er morgendagens voksne 
og det er viktig at også disse har et godt tilbud slik at de vil fortsette å reise 
kollektivt også senere i livet. 

 

2.5 Potensiale for vekst finnes først og fremst blant ”av og til”-
brukerne 

Evalueringen av Tiltakspakkene viser at det er de marginale kollektivtrafikantene 
som er viktigst for vekst i passasjertallet (Kjørstad og Norheim 2005). Dette 
skyldes blant annet at: 

• De faste kundene har mindre muligheter til å øke bruken enn ”av og til”-
brukerne. ”Av- og til” -brukerne har en viss kjennskap til 
kollektivtilbudet, og dermed lavere barrierer mot å reise kollektivt eller 
kollektivt oftere enn de som aldri reiser kollektivt. 

• ”Hard core”-bilister er vanskelig å nå. De stiller store krav til 
kollektivtilbudet, og de påvirkes lite av tilbudsforbedringer alene. 

Resultater fra Tiltakspakkene viste at de som i utgangspunktet reiste kollektivt 
relativt ofte eller av og til i større grad enn de som sjelden reiste kollektivt, økte 
sin bussbruk som følge av endringene i tilbudet. Og den største økningen var i 
gruppen som tidligere kun benyttet kollektivtransport av og til men som etter 
tilbudsendringene reiste kollektivt ukentlig eller oftere. De som i utgangspunktet 
reiste kollektivt sjelden, hadde i mindre grad økt sin reiseaktivitet med buss. 
Samtidig viste resultatene at andelen som aldri reiser kollektivt ikke endret seg. 
(Kjørstad og Norheim 2005) 

For å få flere trafikanter bør man derfor konsentrere oppmerksomheten mer mot 
de som reiser kollektivt av og til, og som dermed har en viss kjennskap til 
tilbudet. Å utvikle et best mulig tilbud for dagens ”av og til”-trafikanter vil være 
den mest effektive strategien for å få flere nye reisende. Siden potensialet for 
passasjervekst er størst i gruppen som reiser kollektivt av og til, bør tilbudet 
utvikles slik at det blir enklere å benytte kollektivtransport for de som ikke 
nødvendigvis er faste kollektivtrafikanter, men som ønsker å veksle mellom 
ulike transportmidler, avhengig av reiseformål eller reisedag. Det må med andre 
ord bli enklere å være ”vekselbruker”, og da er det viktig å ha kjennskap til hva 
som kjennetegner denne gruppen. 
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Tabell 2.3: Reisefrekvens blant innbyggerne i Tiltakspakke-områdene. 
Reisevaneundersøkelser/panel 1996-2000.Kilde: Kjørstad og Norheim 2005b 

Byene som har flest daglige trafikanter har også flest ”av og til”-brukere. Dette 
har trolig sammenheng med at de også har et bedre tilbud som dermed gjør det 
enklere å reise kollektivt også for dem som reiser kollektivt en gang i blant. 
Disse byene har derfor det største potensialet for vekst i kollektivtransporten. 
Larvik og Trondheim kan brukes som eksempler på at markedspotensialet er 
ulikt. I Larvik er det få som reiser kollektivt jevnlig, og svært mange som aldri 
benytter kollektivtilbudet. Det betyr at markedspotensialet i større grad må 
hentes ut blant de som i dag ikke reiser kollektivt. Det krever en annen 
tilnærming enn for eksempel i Trondheim, der det er mange som reiser 
kollektivt jevnlig, og der gruppen som reiser kollektivt av og til utgjør 36 
prosent. Trondheim har dermed et større potensielt markedssegment, som det 
er enklere å nå, enn Larvik (Ruud m fl (red) 2005). 
 
 
Tabell 2.4: Brukerprofiler. Ukentlig bruk av tre transportmidler i ni byområder i 
sommerhalvåret. Reisevanerundersøkelser i Tiltakspakke-områdene. Prosent. Kilde: Vibe 
m fl 2005 

 
At markedspotensialet i Trondheim er større enn i mange andre norske byer, 
vises også i en analyse av hvordan trafikantene veksler mellom ulike 
transportmidler. I Trondheim er det færre som kun bruker bil, og flere som 
veksler mellom bil og kollektivtransport, enn gjennomsnittet for byområdene 
som er med i analysen. Den delen av markedet som er lettest å nå er dermed 
relativt stor i Trondheim sammenliknet med andre norske mellomstore byer. 
Utfordringen er å vite hva disse trafikantene ønsker av tilbudet for å reise mer 
kollektivt.  
 

 Daglig eller 2-4 
dager i uka  

Minst 1 dag i mnd  Sjeldnere enn 1 
dag i mnd /aldri 

Kollektivandel 

Larvik 14 22 63 4 
Tønsberg 22 28 50 6 
Sarpsborg/Fredrikstad 17 24 60 7 
Gjøvik 20 22 59 - 
Ålesund 27 27 46 8 
Drammen 24 24 52 9 
Kristiansand 30 34 37 12 
Hundvåg 33 38 29 15 
Trondheim 35 36 29 15 
Antall reiser 2528 2901 4835 23 831  

 

 
Bare 
bil 

Bare 
sykkel

Bare 
buss 

Bil og 
sykkel 

Bil og 
buss 

Sykkel 
og buss Alle tre 

Ingen av 
dem Sum 

Tønsberg 27  5  4  39  5  4  10  5  100  
Hundvåg 26  2  9  24  14  8  14  2  100  
Nedre Glomma 30  3  4  44  5  4  8  3  100  
Drammen 32  2  6  35  8  4  9  3  100  
Larvik 32  5  4  43  3  4  6  4  100  
Trondheim 23  5  5  29  15  4  17  3  100  
Ålesund 36  1  7  29  10  5  10  2  100  
Gjøvik 34  3  6  38  7  2  6  4  100  
Kristiansand 27  5  6  31  11  6  12  3  100  
Sum 29  4  5  35  9  5  10  3  100  
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2.6 Frem og tilbake er ikke like langt 

Evalueringen av Tiltakspakkene viste at den negative effekten av et dårligere 
tilbud er større enn den positive effekten av et bedre tilbud (Norheim og 
Kjørstad 2004). Særlig gjelder dette reisetid og frekvens. Det er altså en 
asymmetri mellom effekten av tilbudsforbedringer - og forverringer. En 
forverring av tilbudet kan ha nesten dobbelt så store utslag på etterspørselen 
som en forbedring. Det er altså grunn til å slå fast at ”frem og tilbake ikke er 
like langt”. Det er derfor viktig ikke å sette i verk tiltak som sannsynligvis må 
tas bort igjen når en forsøksperiode er over, enten det dreier seg om 
frekvensøkning eller takster. For effekten av en reduksjon i tilbudet i et stramt 
budsjettår kan ikke uten videre tas igjen ved å øke tilbudet tilsvarende det neste 
året. Det betyr at stabilitet, forutsigbarhet og langsiktig planlegging er svært 
viktig (Norheim og Kjørstad 2004). 
Samtidig er det svært viktig med en kontinuerlig videreutvikling av 
kollektivtilbudet. Norheim og Renolen (1997) har for eksempel beregnet at hvis 
kollektivtransporten ”stagnerer”, det vil si beholder rutetilbud, vognpark og 
takster på det nivået som er i dag, vil de ti største byområdene oppleve en årlig 
nedgang i antall kollektivpassasjerer på 1,6 prosent. Men likevel gir kunnskapen 
om denne asymmetrien grunnlag for å understreke at en bør kjenne markedet 
godt, og ha en del kunnskap om effekten av ulike tilbudsendringer, før 
endringene iverksettes.  
Det betyr at: 

• Stabilitet er viktig - hyppige endringer fører til passasjerbortfall  

• Å ta bort et tilbud, for senere å gjeninnføre det, kan bli en dyr fornøyelse 
– for de tapte trafikantene er vanskelige å få tilbake 

• Når tilbudet utvikles betyr dette at man bør ha langsiktige planer – slik 
at man unngår for mye prøving og feiling 

• Det tar tid å få folk til å endre reisevaner 

 
Figur 2.4: Utviklingen i antall kollektivreiser per innbygger pr år i Trondheim. 
Kilde: Trondheim kommunes rapportering ifbm Belønningsordningen og SSB 
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Endringer som har skjedd i Trondheim er et godt eksempel på hvordan 
tilbudsøkninger – og deretter tilbudskutt – kan føre til en negativ utvikling som 
det tar lang tid å snu. I forbindelse med Tiltakspakkesatsingen ble frekvensen i 
Trondheim økt på en del sentrale ruter. Dette førte umiddelbart til en vekst i 
antall passasjerer på 2,4 prosent fra 2000 til 2001, og ytterligere vekst fra 2001 
til 2002. Men så måtte tilbudet kuttes. Konsekvensen av dette var at 
passasjertallet gikk ned i 2003. Siden den gang har passasjerutviklingen gått i 
positiv retning, ikke minst på grunn av takstreduksjonen i 2004 – men likevel er 
Trondheim ennå ikke på nivå med 2002 – målt i passasjerer per innbygger. Selv 
uten forbedringer i tilbudet burde det vært en viss vekst i passasjertallet siden 
det har vært en befolkningsøkning i regionen. Men ser vi i forhold til 
innbyggertallet er altså ikke antallet passasjerer på samme nivå som i 
2001/2002. For å opprettholde kollektivandelen burde Trondheim ha hatt  
320 000 flere reiser i året hvis nivået fra 2002 skulle vært opprettholdt. Det 
betyr 880 flere reiser per dag 
 

2.7 Oppsummering 

For å nå en målsetting om stabil eller økt kollektivandel må man være villig til å 
styre utviklingen gjennom en balansert bruk av positive og negative virkemidler. 
Men innføres restriksjoner på bilbruk må disse kompenseres med positive tiltak. 
Byene må ikke bli utilgjengelige med bil, men det må være bedre tilgjengelighet 
med kollektivtransport enn med bil i de mest sentrale strøk, slik at 
konkurranseforholdet vris i kollektivtransportens favør. 

Videre må en bevisst arealutvikling som bygger opp under kollektivsystemet. 
Det vil si fortetting og bygging ved knutepunkter og strekninger hvor 
kollektivtransporten kan konkurrere. Hvis byene får ”ese” ut og det bygges ut i 
randsonene til byene uten at det er langs gode kollektivårer, vil dette føre til økt 
biltrafikk. 

I denne sammenheng er en målretting av kollektivtilbudet viktig. Dette vil gi 
større effekter enn generelle tiltak. Man må identifisere områder og sterkninger 
der kollektivtransport et relevant alternativ. Det vil si en konsentrasjon om 
tilbudet der det har et potensial. Her må man styrke kollektivtransportens 
konkurransekraft gjennom å bedre reisetidsforholdet. De tiltakene som først og 
fremst er viktige i denne sammenheng er frekvens og fremkommelighet. 

For å kunne gjøre de rette grepene til rette tid og på rette plass, er det 
imidlertid viktig å ha god lokal markedskunnskap. I tillegg må man ha 
langsiktige planer, slik at man holder tilbudet så stabilt som mulig og ikke 
gjennomfører endringer som man etter kort tid må ta bort igjen. Når et tilbud er 
etablert er det viktig å holde tilbudet så stabilt som mulig. For det tar tid for 
trafikanten å opparbeide seg kunnskaper om tilbudet. 
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3. Erfaringer med lave takster 

3.1.1. I Oslo, Bergen og Trondheim er takstene er høyere enn i europeiske 
byer 

Takstene spiller en sentral rolle for kollektivtrafikken. Takstene er både et 
virkemiddel for å skaffe flere passasjerer, og en finansieringskilde for å 
opprettholde et godt tilbud.  

Er det billig eller dyrt å reise kollektivt i Norge? Mange som reiser kollektivt i 
europeiske byer opplever at takstnivået er langt lavere enn det vi er vant til her 
i landet. Men det er store variasjoner i kjøpekraft og kostnadsnivå, noe som 
betyr at priser i et land ikke kan sammenlignes med andre land uten å ta hensyn 
til forskjeller i kjøpekraft. I Norheim m fl 2005 er det benyttet data fra UITP-
databasen for å sammenligne de norske byenes takstnivå med noen europeiske 
byer, der vi tar hensyn til kjøpekraft.1 Figur 3.4 gir en oversikt over hvordan 
takstnivået i ulike byer avviker fra gjennomsnittet.  

Resultatene viser at takstnivået i mange norske byer er høyt sammenlignet med 
europeiske byer, også når vi tar hensyn til kjøpekraft. Tre av de norske byene 
har høyere takster enn gjennomsnittet av europeiske byer, og også høyere 
takster enn de andre nordiske hovedstedene. Gjennomsnittsprisen per 
passasjerkm er 60 prosent høyere i Oslo og 40 prosent høyere i Bergen og 
Trondheim enn snittet av europeiske byer. I Kristiansand og Stavanger ligger 
prisen noe lavere enn snittet for europeiske byer, noe som har sammenheng 
med at det på Nord-Jæren og i Kristiansand-regionen har relativt høye tall for 
gjennomsnittlig reiselengde (hhv 14 km og 11 km, mot 5 km i Oslo).  

 

 

                                               
 
1 Dataene for de europeiske byene er fra 2001, Tallene gir derfor et bilde av europeiske 
takster i 2001 (korrigert for kjøpekraft og prisutvikling) sammenlignet med norske takster 
i 2006. 
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Figur 3.1: Gjennomsnittspris per passasjerkm. Norske byer er priser i 2006, europeiske 
byer er priser i 2001, korrigert for kjøpekraft og prisvekst. Indeks, snitt Europa=1. Kilde: 
Norheim m fl 2007. 

Tall fra 2006 viser gjennomsnittsprisen per kollektivreise (dvs inntekt per 
påstigende passasjerer) varierer fra 8 kr i Oslo, til nesten 15 kr i Bergen. Prisen 
for voksen enkeltbillett er høyest i Kristiansand, og lavest i Oslo. 
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Figur 3.2::Gjennomsnittspris per kollektivreise og pris for enkeltbillett voksen, i nær- sone. 
2006. Kilde Norheim m fl 2007.  
* Kristiansand-regionen har en sentrumssone som har lavere pris (17 kr), men den er ikke 
sammenlignbar med de andre. I denne oversikten brukes derfor sone 2.  

3.1.2. Takstene har blitt lavere 

Tall for prisutviklingen viser at det har blitt billigere å reise kollektivt i alle 
byområder som har mottatt belønningsmidler mellom 2003-2006, med unntak 
av Tromsø. Prisen for å reise kollektivt økte i alle byer i perioden 1986-1996, 
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mens prisene ble noe redusert fra 1996 til 2003. Fra 2003 til i dag har de fleste 
byer hatt en mer markant reduksjon av prisene (Norheim m fl 2007). 

Midlene fra Belønningsordningen har vært en viktig finansieringskilde for 
takstreduksjonen i byene. Til sammen har i overkant av 100 millioner kroner av 
midlene gått til ulike former for taksttiltak, fra målrettede prisreduksjoner på 
enkelte billettyper til generell takstfrys eller takstreduksjon.  
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Figur 3.3: Prosent endring i pris per passasjerkm 1986-2009. Kilde Norheim m fl 2007 

3.1.3. Det har relativt sett blitt billigere å reise kollektivt 

Fra 1986 og frem til årtusenskiftet økte prisen på kollektivreiser relativt sett mer 
enn konsumprisindeksen. Takstene var da ca 20 prosent høyere enn de var i 
1986. Men prisen på bensin har også økt, og i perioder langt mer enn 
kollektivtakstene. I 2000 lå bensinprisen ca 40 prosent høyere enn nivået i 1986 
og i 2006 er den ca 60 prosent høyere. 

Totalt sett har derfor kollektivtransporten blitt relativt sett billigere de seneste 
årene, både i forhold til den generelle prisnivået, og særlig i forhold til 
bensinprisen. Prisforholdet mellom kollektivtakster og bensinpris har endret seg 
med nesten 40 prosent i kollektivtransportens favør fra 1986 til 2006. En stor 
del av endringen har skjedd etter årtusenskiftet, og den kan forklare mye av den 
positive passasjerutviklingen vi har observert for kollektivtransporten de seneste 
årene.  
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Figur 3.4: Relativ utvikling i takster og bensinpriser for de 6 største byområene i Norge 
1986-2006 Indeks 1986=100 faste priser. Kilde: Norheim m fl 2006x. Beregninger basert 
på opplysninger fra selskapene og statistikk fra Norsk petroleumsinstitutt 

 

3.1.4. Rammebetingelsene er endret i perioden 

I analyser av Belønningsordningen (Norheim m fl 2007) er det fokusert på de 
viktigste endringene i perioden 2003-2006.  

• Endrede takster  
• Endringer i bensinpriser 
• Forskjeller i parkeringsdekning 

Bensinprisene har økt kraftig i den perioden for Belønningsordningen, og i faste 
priser er økningen på 38 prosent. Dette vil isolert sett gi 7,3 prosent flere 
kollektivreiser per innbygger, og 5,6 prosent færre bilturer per innbygger (tabell 
3.1). Samtidig er det også andre faktorer som kan ha endret seg i den samme 
perioden. Tabellen kan derfor ikke tolkes som at bil- og kollektivreiser har 
endret seg så mye, men hvor mye endringen hadde vært ”alt annet likt”.  

 

Tabell 3.1: Isolert effekt av økte bensinpriser i perioden. 38 prosent økt realpris. Kilde: 
Norheim m fl 2007 
 Relativ effekt av 

bensinprisøkning 
Kollektivreiser/innbygger 7,3 % 

Bilturer/innbygger -5,6 % 

Takstene har også endret seg mye i perioden. Ca 30 prosent av 
belønningsmidlene er brukt til å sette ned eller ”fryse” takstene. I tillegg er det 
brukt lokale midler på reduserte takster, slik at den reelle takstreduksjonen har 
vært på 6 prosent i snitt. Dette har ført til at det relative prisforholdet mellom 
kollektivtransport og bil er redusert med nesten 50 prosent i perioden, og langt 
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mer for noen av byene. Tabell 3.1 viser beregninger for de isolerte effektene av 
denne prisendringen. I snitt er det forventet å gi 9,3 prosent flere kollektivreiser 
per innbygger og 7 prosent færre bilturer. Effekten er størst Stavanger/Sandnes 
og Bergen, men forskjellene er ikke så store. 

I Norheim m fl 2007 er det også forsøkt å beregne den isolerte inntektseffekten 
av denne prisvridningen for kollektivtransporten2. Disse beregningene viser at 
det endrede prisforholdet har bedret inntektsgrunnlaget for kollektivtransporten 
med rundt 100 mill kr årlig. Den isolerte effekten av bensinprisøkningen er på 
hele 170 mill kr, men takstreduksjonene har bidratt til å dempe denne 
inntektseffekten. Dette er en positiv inntektsspiral som både har gitt en positiv 
passasjerutvikling i mange av byene, og økonomisk rom for å forbedre tilbudet. 
Det er flere av byene som har pekt på denne sammenhengen og i 
Stavanger/Sandnes har inntektsøkningen fra flere passasjerer blitt benyttet 
direkte til å øke tilskuddene i regionen. Den positive passasjerutviklingen i 
perioden har i like stor grad sammenheng med denne prisutviklingen som med 
Belønningsordningen.  

Tabell 3.2: Isolert effekt av endret prisforhold i perioden. 38 prosent økt realpris og ulike 
takstendringer. Etterspørselseffekter som angitt i tabell 1. Kilde: Norheim m fl 2007 

Relativ 
takstendring 

Endret etterspørsel 
Reiser per innbygger 

Inntektseffekt kollektivt 
Mill kr per år 

  

2003-2006 Kollektivt Bil Takster Bensin Sum 

Trondheim -7 % 9,6 % -7,3 % -10 15 5 

Oslo -1 % 7,7 % -5,9 % -10 103 94 

Kristiansand -5 % 8,9 % -6,8 % -3 7 3 

Stavanger -17 % 13,3 % -9,8 % -16 10 -6 

Bergen -10 % 10,7 % -8,0 % -26 28 1 

Tromsø 4 % 6,1 % -4,7 % 3 8 11 

Gjennomsnitt -6 % 9,3 % -7,0 % -63 170 108 

 

En annen faktor som betyr mye for etterspørselen etter bil og kollektivtransport, 
er parkeringsdekningen i sentrum. Her er det særlig Oslo og Kristiansand som 
skiller seg ut, med en lav parkeringsdekning i Oslo og en høy parkeringsdekning 
i Kristiansand. I følge denne analysen har det bare vært marginale endringer i 
antall parkeringsplasser i sentrum av disse byene, men her er rapporteringen 
mangelfull. Det er derfor ikke grunnlag for å anslå effekten av evt endringer på 
reisemiddelfordelingen og inntektsgrunnlag. Rapporten illustrerer imidlertid hvor 
mye dette har å si for det finansielle grunnlaget i hver av byene ved å se på 
effekten av at de to ytterpunktene, Oslo og Kristiansand, får en 
parkeringsdekning som er lik snittet i de 6 største byene (tabell 4.5). I snitt er 
parkeringsdekningen ca 28 prosent i de norske byene, mens Oslo ligger på ca 9 
prosent og Kristiansand på ca 52 prosent. Det betyr at vi her ser mer enn en 
fordobling av antall parkeringsplasser i Oslo, og omtrent en halvering i 
Kristiansand. Så store endringer er kun ment som en illustrasjon på hvor mye 
det ”koster” for Kristiansand å ha en så god parkeringsdekning og hvor mye 
Oslo ”sparer” i form av redusert tilskuddsbehov. Denne tabellen viser at 
Kristiansand ville fått ca 8 mill kr i redusert tilskudd hvis de fikk en 
parkeringsdekning på linje med de andre byene, og Oslo vill fått ca 200 mil kr i 

                                               
 
2 Dette er vel og merke bare endringer i billettinntekter, mens endrede dieselpriser og 
dermed driftskostnadene for busselskapene vil dempe denne effekten noe. 
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økt tilskuddsbehov. Dette kan også sees motsatt; det koster kollektivtransporten 
i Kristiansand ca 8 mill kr i året å ha en såpass lite restriktiv parkeringspolitikk, 
mens Oslo sparer ca 200 mill kr.  

Tabell 3.3: Isolert effekt av endret parkeringsdekning i Oslo og Kristiansand. Beregnet 
effekt av å endre parkeringsdekningen slik at den blir lik gjennomsnittet i de 6 norske 
byområdene. Kilde: Norheim m fl 2007 
 Endret 

parkeringsdekning 
Kollektivt Bil Tilskuddsbehov 

Oslo 230 % -14.4 % 11.3 % 202.1 

Kristiansand -50 % 9.4 % -6.0 % -8.4 
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4. Trafikantenes prisfølsomhet 

Det er mest vanlig å måle kollektivtrafikantenes prisfølsomhet i form av 
priselastisiteter. Dette er et mål på prosentvis endring i etterspørselen for hver 
prosent takstene øker. En priselastisitet på -0,3 betyr at for hver prosent prisene 
øker, går etterspørselen ned med 0,3 prosent. Lite prisfølsomme trafikanter har 
en priselastisitet nær null (.-0,1 til -0,2), og svært prisfølsomme trafikanter har 
en prisfølsomhet på rundt -1,0. 

Johansen (2001) har laget en oppsummering av en rekke norske analyser (tabell 
4.1). Denne gjennomgangen konkluderer med at priselastisiteten i gjennomsnitt 
lå på -0,38 med et standardavvik på 0,1. I den samme gjennomgangen fant han 
en tilbudselastisitet på 0,42, dvs at 10 prosent økt frekvens vil gi 4,2 prosent 
flere passasjerer. Og krysspriselastisiteten mht bensin er anslått til 0,2, dvs at 
10 prosent økte bensinpriser vil gi ca 2 prosent flere kollektivreiser.  

Denne oversikten viser for det første at 10 prosent forbedring i rutetilbudet vil gi 
større effekt enn 10 prosent lavere takster, men forskjellene er ikke store. 
Samtidig vil bensinprisen også påvirke antall kollektivreiser. Med de for tiden 
rekordhøye bensinprisene vil dette være en stor usikkerhet når det gjelder 
passasjerutviklingen framover.  

 

Tabell 4.1: Etterspørselselastisiteter for lokal kollektivtransport, analyser basert på norske 
data. Kilde: Johansen 2001  

 

En større internasjonal gjennomgang av analyser for lokal kollektivtransport ga 
en priselastisitet på -0,41, hvor snittet var på -0,35 for undersøkelser utenfor 
Storbritannia (tabell 4.2). Hovedgrunnen til at prisfølsomheten i Storbritannia er 
større enn i andre land er hovedsakelig at de har høyere takster. Den samme 
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undersøkelsen konkluderte med at prisfølsomheten økte med økende takster, 
men det var ikke klare mål på hvor mye. Busspassasjerene hadde svakt høyere 
prisfølsomhet enn snittet, og undersøkelser utenfor Storbritannia lå på -0,38. 

Tabell 4.2: Oppsummering av priselastisiteter for kollektivtrafikanter (korttidseffekter) 
Kilde: TRL 2004 
Område Buss Metro Lokaltog Totalt 
Storbritannia -0,42 -0,30 -0,58 -0,44 
Andre land -0,38 -0,29 -0,37 -0,35 
Totalt -0,42 -0,29 -0,50 -0,41 

 

4.1 Priselastisiteten er større på lang enn kort sikt 

Trafikantenes prisfølsomhet for kollektivtrafikk avhenger av en rekke forhold. 
Grovt sett kan den forklares ved å se på trafikantenes valgsituasjon: Trafikanter 
med tilgang til bil eller mulighet til å endre reisemål har høyere prisfølsomhet 
enn trafikanter som ikke har alternative reisemåter. Det skal mindre økninger i 
takstene til før trafikanter med alternative reisemåter lar være å reise kollektivt. 
På kort sikt gir et kollektivsystem med omtrent like godt tilbud som bilen flere 
og mer prisfølsomme trafikanter enn et tilbud med lavere standard. 

Goodwin (1992) anslår priselastisiteten for kollektivtrafikanter i byområder på 
kort sikt til å ligge rundt -0,3 . På lang sikt påvirker takstendringer valg av 
bosted, arbeidssted og ikke minst anskaffelsen av bil. Den langsiktige pris-
følsomheten er derfor større enn effekten det første året. I løpet av en 
fireårsperiode er priselastisiteten anslått til -0,55, og total langsiktig effekt er 
anslått til -0,65. 10 prosent takstreduksjon på lang sikt gir ca 6,5 prosent 
økning i kollektivtransporten. 

Også innenfor den norske Forsøksordningen er de langsiktige effektene av 
takstrabattene større enn de kortsiktige. Sammenliknet med det første året viser 
alle takstforsøkene som er evaluert høyere salgstall noen år etter innføringen 
(Renolen 1994). Dette gjelder også for andre typer kollektivtiltak, som f eks økt 
frekvens eller kortere reisetid. De langsiktige effektene er større enn de 
kortsiktige. Det betyr at avveiningen mellom lavere takster eller økt rutetilbud 
ikke vil avhenge av om vi har kort eller lang tidshorisont. Men det vil påvirke 
inntektseffekten og tilskuddsbehovet på kort og lang sikt. 
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Figur 4.1: Effekten av en takstendring over tid, målt ved priselastisiteten. Kilde: Goodwin 
1992  
 
 

4.2 Store variasjoner i prisfølsomhet mellom ulike grupper og 
på ulike reiser 

Forsøksordningen viser at det er store variasjoner i prisfølsomhet mellom ulike 
grupper og på ulike reiser, avhengig av hvorfor, når og hvor vedkommende 
reiser. Kjennetegn ved området som dekkes av kollektivtilbudet, selve tilbudet 
og hvilke trafikantgrupper en retter seg mot påvirker prisfølsomheten. Dette er i 
samsvar med internasjonale undersøkelser av trafikantenes prisfølsomhet 
(Goodwin 1988). De viktigste variasjonene er: 

• Rushtrafikantene er minst prisfølsomme. 
Trafikantenes valgfrihet er sterkt begrenset i rushtida. Rushtidsreiser er i 
hovedsak arbeidsreiser som foretas i en begrenset tid på døgnet. Mangel 
på parkeringsplasser og store køproblemer på vegene gjør at bilen er et 
mindre aktuelt transportmiddel. Arbeidsreisende er derfor blant de minst 
prisfølsomme trafikantene. Generelt er prisfølsomheten for 
rushtidsreisende ca halvparten av hva den er for reisende utenfor 
rushtida. 

• Fritidsreisende er langt mer prisfølsomme enn arbeidsreisende. 
Reiser i fritida er mer fleksible enn arbeidsreiser, både når det gjelder 
muligheten for ikke å reise, og hvilket transportmiddel som kan brukes. 
Gang/sykkel er en viktig konkurrent til kollektivtransporten på korte 
fritidsturer. Det samme er bil på lengre reiser. 

• Barn og ungdom er mer prisfølsomme enn voksne trafikanter. 
Gang og sykkel er ofte et alternativ til kollektivtransporten på barn og 
unges fritidsreiser som i stor grad foregår i lokalmiljøet. 

• Bilhold øker prisfølsomheten 
Tilgang til bil påvirker i sterk grad valgfriheten for kollektivtrafikantene 
og øker prisfølsomheten. Bilistenes valgfrihet kan likevel være 
begrenset, ikke minst på arbeidsreiser hvor mangel på parkeringsplasser 
og store køproblemer på vegene reduserer mulighetene for bruk av bil. 
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• Lavinntekstgrupper er minst prisfølsomme 
Isolert sett øker lav inntekt prisfølsomheten. Men det er også en sterk 
sammenheng mellom inntekt og tilgang til bil. Lavinntektsgrupper er 
mindre prisfølsomme enn de med høy inntekt pga færre muligheter til å 
velge transportmiddel. 

• Prisfølsomheten er størst ved et godt kollektivtilbud 
Effekter av takstendringer avhenger av hvor mange som opplever 
kollektivtilbudet som et "reelt" alternativ til bil eller gang/sykkel. Er 
kollektivtilbudet godt, med hyppige avganger og rask framføring, er det 
forholdsvis mange som kan skifte til kollektivtransport uten store 
tidstap. 

• Prisfølsomheten er størst ved de korteste og de lengste reisene 
Prisfølsomheten avhenger av hvor langt man skal reise. På de korteste 
turene er gang/sykkel er viktig alternativ, mens på lengre reiser er bilen 
alternativet til kollektive transportmidler. 

 

I en oppdatert oversikt over trafikantenes prisfølsomhet (Balcom 2006) er det 
forsøkt å anslå hvor store variasjoner det er mellom ulike trafikantgrupper. Når 
det gjelder reiser i og utenfor rush er det relativt entydige resultater i retning av 
dobbelt så høy prisfølsomhet utenfor rush som i rushperioden. 

Tabell 4.3: Oppsummering av forskjeller i priselastisitet mellom rush og øvrige reiser Kilde. 
(1) Linsalata og Pham 1991 (2) Cummings m fl 1989 (3) O’Mahony m fl 1995 (4) TRL 
2004  
 Rush Øvrige 

reiser 
Øvrige/rush Kilde 

Washington -0.32 -0.73 2.3 (1) 

Michigan -0.29 -0.49 1.7 (1) 

Portland -0.2 -0.58 2.9 (1) 

san Francisco -0.14 -0.31 2.2 (1) 

Los Angeles -0.21 -0.29 1.4 (1) 

Chicago -0.19 -0.44 2.3 (2) 

Dublin -0.27 -0.72 2.7 (3) 

Brussels -0.56 -1.26 2.2 (3) 

UK Buss -0.26 -0.48 1.8 (4) 

UK Metro -0.26 -0.42 1.6 (4) 

UK lokaltog -0.34 -0.79 2.3 (4) 

Snitt -0.28 -0.59 2.1  

Tabell 4.4 viser en analyse av Preston (1998) som skiller mellom reiser med 
ulike billettslag. Dette er effekten på mellomlang sikt og for det meste togreiser. 
Dette gir totalt sett en høyere priselastisitet. Disse analysene gir i snitt ca 
halvparten så høy prisfølsomhet for enkeltbillettbrukere som for 
periodekortbrukere. Dette kan i utgangspunktet virke som et merkelig resultat 
siden kontantkortreisende er mer sporadiske trafikanter. Men hovedgrunnen er 
trolig at det faktum at de bruker enkeltbillett og ikke de ulike rabatterte 
billettene, viser at de i mindre grad fokuserer på prisen. De mest prisbevisste 
passasjerene vil i større grad reise med rabatterte billetter.  
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Tabell 4.4: Variasjoner i prisfølsomhet avhengig av billettslag og aldersgruppe Kilde 
Preston 1998 
Trafikantgruppe sesong enkeltbillett Enkeltbill./sesong 

Voksne byreiser -0.74 -0.28 0.4 
Voksne togreiser -1.02 -0.59 0.6 
Barn togreiser -1.18 -0.47 0.4 
Snitt -0.98 -0.45 0.5 

I den samme analysen av Preston (1998) er det også skilt mellom 
aldersgrupper. Denne analysen ga en priselastisitet for barn på -0,4 mens den lå 
på -0,28 for voksne og pensjonister (tabell 5.6). Det betyr at barn er ca 40 
prosent mer prisfølsomme enn øvrige trafikanter. Andre undersøkelser kan tyde 
på det motsatte, men litt lavere prisfølsomhet for barn. Dette vil i hovedsak 
avhenge av hvem det er som betaler billettene, barna eller foreldrene. Det er 
derfor litt mer usikkert hvilke forutsetninger som bør legges inn i disse 
analysene. 

 

Tabell 4.5: Variasjoner i prisfølsomhet avhengig av alder Kilder: Preston 1998, Goodwin 
1988, Luk og Hepburn 1993 
 Voksne Barn Honnør Bran vs øvrig 

UK Bus (1998) -0.28 -0.4 -0.29 1.40 

UK Bus (1988) -0.3 -0.18 -0.35 0.54 

Australia (1993) -0.28 -0.11 -0.19 0.47 

Snitt -0.29 -0.23 -0.28 0.81 

En oversikt av Halcrow Fox (1993) (tabell 4.6) antyder  at arbeidsreiser er ca 40 
prosent mindre prisfølsomme enn øvrige reiser. Det finnes analyser som er langt 
mer detaljert på reiseformål, men som samtidig er vanskeligere å overføre til 
norske byer. Men de fleste ligger uansett innenfor dette intervallet når det 
gjelder arbeidsreiser.  

Tabell 4.6: Priselastisitet for ulike reiseformål og inntektsgrupper  
Kilde Halcrow Fox 1993 
 Inntektsnivå 

Reiseformål lav Middels høy 

Arbeidsreise -0.3 -0.33 -0.45 

Andre reiser -0.5 -0.6 -0.7 

Forholdstall arbeid/øvrig 0.6 0.6 0.6 

 

4.3 Oppsummert erfaringer med variabel prisfølsomhet etter 
trafikantgrupper 

Basert på denne gjennomgangen anbefales det å benytte en gjennomsnittlig 
priselastisitet på -0,38 hvis en skal beregne effekten av endrede takster. Dette 
er litt høyere enn det som har vært et nøkkeltall og anbefalt nivå for 
priselastisiteter i mange år (Fakta om kollektivtransport 1995). Men nyere 
forskning tyder på at denne prisfølsomheten er på vei til å øke. Isolert sett vil 
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dette trekke i retning av noe lavere inntektseffekt og større passasjerbortfall ved 
takstendringer. 

Samtidig kan det tas hensyn til variasjoner i prisfølsomheten hvis det planlegges 
å endre takstene i varierende grad (tabell 5.8). I tilfelle bør en ta utgangspunkt i 
at:.  

• Rushtidsreiser er mindre prisfølsomme enn øvrige reiser 
• Barn/ungdom er mindre prisfølsomme enn voksne/honnørreisende 
• Enkeltbillettreisende er mindre prisfølsomme enn periodekort og 

rabattkortreisende 
• Skole/arbeidsreiser er mindre prisfølsomme enn andre reiser 

Tabell 4.7: Forutsetninger i variasjoner i prisfølsomhet som anbefales å benyttes i 
beregningene av takstendringer Elastisiteter og forholdstall mellom ulike grupper 
Prisfølsomhet  

 Elastisitet 

Elastisitet kort sikt -0.38 

Elastisitet lang sikt -0.65 

Variasjon mellom trafikantgrupper Forholdstall 

Øvrige reiser vs rush 2.1 

Barn vs voksne/honnør 1.4 

Periodekort/rabattkort vs enkeltbillett 2.2 

Øvrige reiser vs skole/arbeidsreiser 1.7 

 

 

4.4 Utviklingen i Trondheim 

Vi har tatt utgangspunkt i disse erfaringstallene for å se nærmere på utviklingen 
i Trondheim, både når det gjelder faktisk utvikling i antall reiser, og i hvilken 
grad endringer i bensinprisene eller takstene har bidratt til å forklare denne 
utviklingen (tabell 4.8). Denne tabellen viser at de viktigste takstendringene 
som har skjedd i perioden 2000 – 2007, er takstrabatten i 2004, utvidelsen av 
studentrabatten, og semesterkortet. På markedssiden er flytting av kommunen 
til sentrum, distriktsvise skoleinntak og forsøk med nye ruter av det viktigste. I 
tillegg til at bensinprisene er endret relativt mye i perioden.   
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Tabell 4.8: Oversikt over antall reiser fordelt på kortslag og totalt. Kilde: Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

 Antall 
reiser 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) 

utvikling 
00-07 % 

Enkeltbillet
t 5404 5480 5494 4976 5133 5678 5854 6175 14 
Klippekort 1747 1627 1605 1394 1314 1385 1440 1450 -17 

Månedskort 8493 8882 9194 9605 9524 9626 9961 10830 28 

Sum 15644 15989 16293 15975 15971 16689 17255 18455 18 

takstutvikl. 20 kr 

1/7--- 22 
kr. samme 
økn. alle 
billetter 

1/8 
studentraba
tt på mnd 
kort øker 
fra 20 til 
40% 

1/1 ----25 
kr. Samme 
økning på 
alle billetter

1/9----22 
kr. Ingen 
endring på 
månedskort  

1/9 
sem.kort 
for 
studenter 
og ungdom 
ca 10% 
rabatt   

annet   

utv. 
Rutetilbud 
som forsøk   

Geografisk 
inntak på 
vg skole 
Byåsen vg 
skole åpner 

1.1 
bomringen 
fjernet 

Tr.h-komm 
flytter til 
sentrum 
uten p.plass 
for ansatte  

(*) Prognoser basert på første tertial 2007 

 

Vi har laget et anslag på hvor mye takstene har økt i snitt per år, basert på de 
opplysningene som ligger i tabellen. Etter våre beregninger økte prisene med 
drøyt 10 prosent i 2003 og ble redusert med ca 9 prosent året etter, korrigert 
for generell prisstigning. For de andre årene har det vært mindre endringer. På 
grunnlag av disse endringene i takstene har vi laget en prognose for den isolerte 
effekten på antall passasjerer av disse prisendringene. Vi benytter da en 
priselastisitet på -0,38 på kort sikt (1 år), og ytterligere -0,1 de to påfølgende 
årene. Elastisiteten på mellomlang sikt (3 år) blir da -0,58 eller ca 50 prosent 
over den kortsiktige effekten. Disse beregningene gir en isolert effekt av de 
store takstøkningene i 2003 på ca 4 prosent passasjernedgang og 2.2 prosent 
økning året etter når prisene ble redusert. 

Tabell 4.9: Beregnet takstendring for Trondheim basert på de takstendringene som er 
gjennomført i perioden 
År Kommentar Endring i 

faste priser 
Isolert 

etterspørselseffekt 
2001 10% takstøkning halveis i året 1.9 % -0.7 % 

2002 studentrabatt halve året + rest 
takstøkning 

2.9 % -1.3 % 

2003 Samme økning alle billetter 10.9 % -4.3 % 

2004 Reduksjon enkeltbilletter og 
klippekort 

-8.7 % 2.2 % 

2005 uendret -1.6 % 0.5 % 

2006 semesterkort 1/3 av året -2.4 % 2.0 % 

2007 rest semesterkort -1.5 % 1.0 % 

 

Figur 4.2 viser relativ utvikling i antall reiser i Trondheim fra 2000 og frem til i 
dag. Tallene for 2007 er basert på 1. tertial, og er derfor usikre. Disse tallene 

Markedseffektiv kollektivtransport. 
Utfordringer og muligheter i Trondheimsregionen. 

37



Urbanet Analyse Notat 1/2007 
 

inkluderer ikke skoletransport. I de offisielle tallene for Trondheim benyttes det 
75 reiser per månedskort som et snitt. Dette er trolig for høyt. Vi har derfor 
justert tallene noe ned ved å benytte 50 reiser per månedskort som snitt. Det 
gir bare marginale endringer i passasjerutviklingen. Frem til 2006 har antall 
kollektivreiser økt med nesten 10 prosent og hvis prognosene for 2007 holder vil 
økningen være på hele 15 prosent frem til 2007.  
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Figur 4.2: Utvikling i antall passasjerer 2000-2007 Indeks 2000=100. tall for 2007 er 
prognoser basert på billettsalg 1. tertial. Figuren viser estimert antall reiser basert på hhv 
75 og 50 reiser per månedskort 

Det vil være av interesse å teste om disse priselastisitetene som er oppsummert 
tidligere i dette notatet kan overføres til Trondheim. Vi har da benyttet 
priselastisiteter på kort og lang sikt som skissert over, og i tillegg en 
bensinpriselastisitet på 0,21.  

Tabell 4.10: Endring i bensinpris og kollektivtakster og etterspørselseffekter av 
endringene. 
 bensinpris effekt takster effekt Sum 

2001 -12.2 % -3.8 % -0.7 % -0.7 % -5.3 % 

2002 -5.6 % -1.7 % -1.1 % -1.3 % -4.1 % 

2003 0.2 % 0.1 % -3.9 % -4.3 % -8.1 % 

2004 5.9 % 1.7 % 3.5 % 2.2 % 7.4 % 

2005 7.9 % 2.3 % 0.6 % 0.5 % 3.4 % 

2006 5.4 % 1.6 % 0.9 % 2.0 % 4.5 % 

2007 -0.4 % -0.1 % 0.6 % 1.0 % 1.4 % 

Figur 4.3 viser hvordan prognoser og faktisk endring samsvarer. Som vi ser er 
det en del avvik, men størst i hver ende av perioden. I 2001 og 2002 var faktisk 
antall passasjerer høyere enn beregnet. Dette skyldes økt frekvens med støtte 
fra Tiltakspakkene. Denne økte frekvensen ble fjernet i 2003. Passasjertallene 
for 2007 er beregnet ut fra de første månedene av året, og anslaget for 
passasjerer i 2007 kan være for høyt. Dermed vil usikkerheten være så stor at 
man ikke kan trekke noen klare konklusjoner. Disse avvikene kan både skyldes 
de andre endringene som er referert i tabellen over (tabell 4.9), og at 
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prisfølsomheten for Trondheim avviker fra andre områder. Vi har testet 
alternative nivåer på prisfølsomheten uten at dette ga noen merkbar bedre 
føyning.  
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Figur 4.3: Beregnet og faktisk endring i antall  kollektivreiser i Trondheim Prosent 
Priselastisitet på -0,38 på kort sikt, passasjertall for 2007 er anslag    

Fjerningen av bompengeringen i 2006 ga ingen synlige utslag på 
passasjertallene. Dette skyldes blant annet at bomringen bare dekker et lite 
snitt, og dermed en liten andel av det totale kollektivmarkedet. 
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5. Optimalt kollektivtilbud 

I dette kapitlet har vi sett på hva som er et samfunnsøkonomisk optimalt 
kollektivtilbud for noen norske byer, og hvilket tilskuddsbehov dette vil kreve. 
Dette er basert på en analyse for de 4 største byområdene basert på nøkkeltall 
for 2000-2002 (Norheim 2005). Disse analysene viser at et samfunnsøkonomisk 
optimalt kollektivtilbud for disse 4 byene ville kreve ca 1 mrd kroner i økte 
tilskudd, noe som er mer enn en fordobling fra dagens nivå. Økningen er størst i 
Oslo, hvor en også har de største køproblemene på vegene, mens Stavanger vil 
ha et tilskuddsbehov omtrent på dagens nivå. 

De økte tilskuddene blir benyttet til å finansiere 14 prosent lavere takster og ca 
70 prosent økt frekvens, mens vognstørrelsen reduseres med rundt 30 prosent. 
Disse endringene er beregnet å kunne gi 27 prosent flere passasjerer og en 
samfunnsøkonomisk gevinst på ca 1 mrd kroner. 

En markedsøkonomisk optimalisering vil ikke legge vekt på overført trafikk i 
rushtida, som er den mest kostnadskrevende delen av tilbudsforbedringene. 
Dermed vil en slik optimalisering kreve mindre tilskuddsøkning, men fremdeles 
over 250 mill kroner mer enn i dag. Dette er en svært viktig konklusjon fra disse 
analysene. I et samfunnsøkonomisk regnskap betyr de eksterne kostnadene fra 
biltrafikken mye, men ikke på langt nær så mye som nyttegevinsten hos de 
eksisterende trafikantene. Dette gjelder særlig i norske byområder med relativt 
mange trafikanter og ikke så store eksterne kostnader fra biltrafikken. 

Et markedseffektivt kollektivtilbud vil i langt større grad innebære en 
takstfinansiert tilbudsforbedring, med nesten 90 prosent økte takster i rushtida 
og 45 til 77 prosent økt frekvens. Denne tilbudsforbedringen vil gi 17 prosent 
flere passasjerer og ca 550 mill kroner i samfunnsøkonomisk gevinst.  

Disse analysene viser også at det er mulig å utvikle et kollektivtilbud uten 
tilskudd, men med nesten 70 prosent høyere takster og 14 prosent lavere 
frekvens. Totalt sett ville dette gi 21 prosent færre passasjerer og et 
samfunnsøkonomisk tap på 1,4 mrd kroner årlig. Dette viser at det er mulig å 
utvikle et kollektivtilbud ut fra rene bedriftsøkonomiske kriterier og uten 
tilskudd, men med et betydelig samfunnsøkonomisk tap. Det betyr at de 900 
mill kroner som spares årlig i tilskudd til kollektivtransporten, vil ha en motpost i 
form av økte køkostnader på vegene og et dårligere og dyrere tilbud til 
kollektivtrafikantene. 

Figur 5.1 viser hvordan tilbudet bør utvikles avhengig av om det er samfunns-
økonomiske, markedsøkonomiske eller bedriftsøkonomiske kriterier som legges 
til grunn. Den mest markante forskjellen er at en bedriftsøkonomisk optimalise-
ring ikke legger vekt på trafikantenes nytte, og dermed gevinstene ved økt fre-
kvens. Dermed vil en frekvensøkning på over 50 prosent, ut fra samfunnsøkono-
miske kriterier, snus til en nedgang på 16 prosent. En bedriftsøkonomisk 
optimalisering vil legge vekt på store busser med lav frekvens, mens en 
samfunnsøkonomisk optimalisering vil legge vekt på små busser med høy 
frekvens. Samtidig vil en bedriftsøkonomisk optimalisering utvikle 
kostnadsbaserte takster, nesten 70 prosent høyere enn i dag.  

En markedsøkonomisk optimalisering, dvs et best mulig tilbud til dagens trafi-
kanter, vil ligge mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk optimalise-
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ring. Det vil innebære en takstfinansiering av et bedre tilbud, med høyere fre-
kvens. Det vil gi litt lavere frekvensøkning og passasjerøkning enn ved en sam-
funnsøkonomisk optimalisering, men også betydelig lavere tilskuddsbehov.  

Innenfor dagens tilskuddsrammer er det mulig å få 13 prosent flere passasjerer 
med en slik takstfinansiert tilbudsforbedring, og med en samfunnsøkonomisk ge-
vinst på nesten 400 mill kroner årlig.  

 

Figur 5.1: Sammenheng mellom endring i takster, rutetilbud og passasjerer for et 
samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk optimalt tilbud. Kilde: Norheim 2005 

 

Det er mulig å gjøre tilsvarende analyser for Trondheim med dagens 
passasjergrunnlag og rutetilbud. Men det krever mer oppdaterte tall og en 
utvidet analyse. I denne omgang er disse analysene tilstrekkelig til å konkludere 
med at et samfunnsøkonomisk optimalt tilbud i Trondheim vil innebære: 
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1. Frekvensen på tilbudet bør øke og dette bør finansieres med økte 
tilskudd.  

2. Samtidig vil et optimalt tilskudd innebære at også takstene bør 
reduseres. 

3. Hvis det ikke er midler til å øke tilskuddene bør takstene øke for å kunne 
finansiere et bedre tilbud/økt frekvens. 

Markedseffektiv kollektivtransport. 
Utfordringer og muligheter i Trondheimsregionen. 

41



Urbanet Analyse Notat 1/2007 
 

Litteratur 

ALTRANS 2000 
Transportvaner og kollektiv trafikforsyning. Faglig rapport fra DMU, nr. 320. 
Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet 2000 

Bovy, P. m fl 1991 
Substitution of travel demand between car and public transport : a discussion of 
possibilities. University of Sussex, England. Paper on PTRC 19th summer annual 
meeting, 1991. 

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

Dargay, Mark and Joyce Hanly 1999 
Bus Fare Elasticities. Report to the Department of the Environment, Transport 
and the Regions. ESRC Transport Studies Unit University College London, 
December 1999. 

Engebretsen, Øystein 2003 
Byreiser. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 766/2003. 

Goodwin, Phil 1992 
 “Review of New Demand elasticities with Special reference to Short and Long 
Run Effects of Price Changes.” Journal of Transport Economics Vol. 26, No. 2, 
May 1992, pp. 155-171. 

Goodwin, Phil B 1988 
Evidence on car and public transport demand elastisities 1980-88. University of 
Oxford, Transport Studies Unit. Report 246. 

Halcrow Fox, Accent Market Research and the University of Leeds 1993 
London Congestion Charging: review and Specification of model elasticities. A 
report commissioned by the Department of Transport, London.  

Johansen, Kjell W 2001 
Etterspørselselastisiteter for kollektivtransport. Oslo, Transportøkonomisk 
institutt. TØI rapport 505/2001. 

Kjørstad, Katrine N  og Bård Norheim 2005. 
Hva tiltakspakkene har lært oss. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 
810/2005. 

Norheim, Bård, Alberte Ruud, Jomar L. Langeland, Hans Petter Duun og Katrine 
N. Kjørstad 2007 
Evaluering av Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre 
bilbruk. Juni 2007. 

Norheim, Bård 2005 
Samfunnsøkonomisk analyse av kollektivtransportens inntektsgrunnlag. 
Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 4. Oslo, 
Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 767/2005.  

Norheim, Bård og Katrine N. Kjørstad 2004 
Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000. Kollektivtrafikantenes vurdering 
av tiltakene og endret bruk av buss. Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI 
rapport 736/2004    

Norheim, Bård og Heidi Renolen 1997 
Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94. Hvilke faktorer kan forklare 

Markedseffektiv kollektivtransport. 
Utfordringer og muligheter i Trondheimsregionen. 

42



Urbanet Analyse Notat 1/2007 

forskjellene mellom de ulike byregionene? Oslo, Transportøkonomisk institutt. 
TØI rapport 362/1997. 

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

Preston, John 1998 
Public Transport elasticities: Time for a re-think? Universities’ Study Transport 
Group (UTSG) 30th Annual Conference, January, Working Paper 856. Oxford 
University Transport Studies Unit.  

Stangeby, Ingunn og Bård Norheim 1995 
Fakta om kollektivtransport. Erfaringer og løsninger for byområder. Oslo, 
Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 307/1995. 

Ruud, Alberte, Nils Fearnley, Katrine N. Kjørstad og Trine Hagen (red) 2005 
Kollektivtransportmarkedet i by. Fakta og eksempler. Oslo, Transportøkonomisk 
institutt. TØI rapport 811/2005 

TRL 2004: 
Balcombe (red) m fl 2004 
The demand for public transport: a practical guide. TRL, report TRL593. First 
published 2004.  

 

 

Markedseffektiv kollektivtransport. 
Utfordringer og muligheter i Trondheimsregionen. 

43



Urbanet Analyse Notat 1/2007 
 

Vedlegg 1 Billettpriser 

ENKELTBILLETTER  Voksen  
Honnør  
Barn  
Midtby 

kr 22 
kr 11 
kr 11 
kr 15 

KLIPPEKORT  Voksen 30 klipp 
Voksen 12 klipp 
Honnør 10 klipp 
Barn 10 klipp 

kr 560 
kr 225 
kr 110 
kr 110 

MÅNEDSKORT 
Ubegrenset antall reiser  
pr. måned 

Universal voksen 
1/2 måned voksen 
Student (t.o.m. 29 år) 
Ungdom  
Honnør 
Pluzz**  
Barn 
Utvidet skolekort* 
Fylkeskort *** 
Semesterkort student/ungdom**** 

kr 685 
kr 365 
kr 410 
kr 410 
kr 275 
kr 100 
kr 275 
kr 195 
 
kr 1.550 

DØGNBILLETT 
Ubegrenset antall reiser  
i 24 timer 

 kr 55 

NATTBUSS innen Trondheim kommune 
til Klæbu 
til Byneset (gjelder Flakkråa - Spongdal) 

kr 50 
kr 70 
kr 70 

FAMILIEBILLETT Full pris for en voksen, for de øvrige som inngår i billetten gis 50 
% rabatt på ordinær billettpris.  
Minstepris er kr 40.  
Avrundes til nærmeste 5-kroner. 

FAMILIEDØGNBILLETT
Ubegrenset antall reiser  
i 24 timer 

Dobbel pris av vanlig familiebillett.  
Minstepris er kr 80.  
Avrundes til nærmeste 5-kroner. 

* UTVIDET 
SKOLEKORT 

Vårsemesteret 2007 (gjelder tom 30. juni)  
Pr måned 
Utvidet skolekort gjelder for deg med berettiget 
skoleskyss. 

kr 750 
kr 195 

** PLUZZ  
(f.o.m. 4 t.o.m. 15 år) 

Kortet må alltid kjøpes sammen med månedsmerke 
for universal voksen. Tilbudet gjelder for foreldre og 
barn i samme husstand. Kan kjøpes til flere barn i 
husstanden (eks. en universal voksen + 2 pluzz). 

kr 100 

*** FYLKESKORT Pr måned 
Reis så mye du vil med alle kollektivselskap i fylket. 

kr 800 

****SEMESTERKORT 
Student/ungdom 

Gjelder fra 13. august tom 23. desember 
Student (t.o.m 29 år) og ungdom  
(f.o.m 16 år t.o.m 19 år) 

kr 1.550 
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