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Forord 

Kollektivtransport bidrar til å redusere miljøforurensningen, lokalt og globalt, 
fordi den erstatter mange reiser som ellers ville blitt foretatt med privatbil. 
Urbanet Analyse har på oppdrag av Transportbedriftenes Landsforening (TL) 
utarbeidet et notat om kollektivtransportens miljømessige betydning. 
  
I dette notatet har vi tatt utgangspunkt i potensialet for økt kollektivtransport 
som ligger i endrede finansielle og strukturelle rammebetingelser, samt 
nøkkeltall for utslipp fra de ulike transportmidlene. Vi har foretatt en beregning 
av de miljømessige gevinstene ved en slik overføring av bilreiser til 
kollektivtransport.  
 
Beregningene er basert på effekten av endringer i kollektivtransportens 
rammebetingelser som er funnet  i to tidligere studier:  
 

• Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder (TØI rapport 829/2006) 
• Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer 

framover (Urbanet Analyse rapport 2/2006) 
 
 
 
 
 
 
Oslo 11. september 2007 
 
 
 
 
 
Bård Norheim       Alberte Ruud 
 
 
 
 



 
 

Urbanet Analyse notat 3/2007 
 

Kollektivtransportens miljømessige betydning 
 

5

1. Innledning 

Nærmere 80 prosent av befolkningens samlede reisemengde foretas med bil 
(Denstadli m fl 2006). I byområdene skaper bilbruk omfattende problemer for 
miljø og sikkerhet, samtidig som trengselen på vegnettet reduserer 
transportstandarden og byenes funksjonsdyktighet. Bilkøer koster bedrifter og 
enkeltpersoner store summer i året i form av tidstap, høyere kjørekostnader, og 
dårligere miljø.  

Tall fra 2005 viser at veitrafikken står for 52 prosent av klimagassutslippene I 
de seks største norske byene (figur 1.1). 

 

Skip, fly og motorredskap
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Oppvarming/ kjøling
29 %

Veitrafikk
52 %

 

Figur 1.1: Klimagassutslipp i de seks største norske byene (Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger, Kristiansand, Tromsø). 2005. Kilde: Selvig 2007. 
 

Fra 1990 til 2005 har klimagassutslippene fra mobile kilder økt med 22 prosent 
(figur 1.2). Dagens utslippsnivå i byene er høyere enn det nivået som kan sies å 
være et bærekraftig nivå i et langsiktig og globalt perspektiv (Selvig 2007).  
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*Fyring i landbasert næringsliv og privat. 
Figur 1.2: Endring i norske utslipp av klimagasser 1990-2005. Kilde: www.miljostatus.no 
 

Personbilen står i dag for en overveiende del av energiforbruk og utslipp fra 
persontransporten, både absolutt og per personkilometer. Tall fra SSB viser at 
lette kjøretøy (personbiler/små varebiler) står for 43 prosent av CO2-utslippene 
fra mobile kilder, mens tunge kjøretøy (godstransport/kollektivtransport) står 
for 16 prosent av utslippene (figur 1.3). 
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Figur 1.3: CO2 - utslipp til luft 2005, fordeling på mobile kilder. Kilde: www.ssb.no, besøkt 
11/9-2007.   

En bilreise vil i gjennomsnitt kreve ca 80 prosent mer energi enn en bussreise 
og rundt tre ganger så mye energi som T-bane- eller togreiser. Overføring av 
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reiser fra bil til kollektivtransport kan bidra til å redusere både den globale og 
lokale forurensningen av lufta. Hver trafikant tar mindre plass i trafikken, og 
utslippet av avgasser og støy per trafikant reduseres.  

En analyse av kollektivtransporten i Oslo viste at et bedre kollektivtilbud både vil 
gi flere kollektivtrafikanter, og redusert biltrafikk (Norheim 2006). I en analyse 
av optimale insentiver i de seks største byområdene ble det funnet store 
samfunnsøkonomiske gevinster og potensial for å øke passasjertallet ved å 
målrette økte tilskudd gjennom en resultatavhengig tilskuddsordning på tvers av 
byområdene (Norheim 2005).  

I dette notatet er det nevnte analysene videreført med et eget miljøregnskap. Vi 
har tatt utgangspunkt i potensialet for økt kollektivtransport som ligger i 
endrede finansielle og strukturelle rammebetingelser, samt nøkkeltall for utslipp 
fra de ulike transportmidlene, og foretatt en beregning av de miljømessige 
gevinstene ved en slik overføring av bilreiser til kollektivtransport.  

I våre beregninger tar vi utgangspunkt i tall hentet fra Selvig(2005) når det 
gjelder klimagassutslipp fra bil og buss.  
 
Tabell 1.1: Gjennomsnittlige utslippsfaktorer for dagens kjøretøypark (2005) vektet mot 
samlet trafikkarbeid. Kilde: Selvig 2005. 

Type transportmiddel Klimagasser CO2 -ekv. (g/km) 

Person og lette varebiler, vei 204.093 
Buss 744.844 

Godstransport på vei 622.85 

Grenseverdi buss/bil km 3.6 

 
At grenseverdien mellom buss og bil er 3,6 betyr at en buss slipper ut 3,6 
ganger så mye klimagasser (CO2-ekvivalenter, målt i g/km) som en bil. Det vil 
si at klimagassutsluppet er mindre per km dersom fire personer kjører buss i 
stedet for at de bruker hver sin bil.  
 
Det er mer usikkert hvordan vi skal håndtere trikk og T-bane i et slikt CO2-
regskap avhengig av hvor ”ren” strøm som produseres. I EU er det benyttet et 
anslag på 0,357 kg CO2-ekvivalenter per kWh (Selvig 2007). Vi har benyttet 
dette tallet for å omregne utslippene fra T-bane og trikk i Oslo. 
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2. Miljøgevinsten av endrede rammebetingelser 

2.1.1. Miljøregnskap for beregninger knyttet til studie av 
kollektivtransport i nordiske byer 

Urbanet Analyse har foretatt en komparativ analyse av kollektivtransporten i de 
største nordiske byområdene, sammenlignet med en del europeiske byer, for å 
kunne analysere kollektivtransportens markedspotensial og utviklingstrekk 
framover. Spørsmålet er hvor stor kollektivandel det er rimelig å forvente, gitt 
de rammebetingelsene kollektivtransporten jobber innenfor. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Oslo Sporveier. Grunnlaget for 
analysene er UITP’s ”Millennium Cities Database” (MCD) som er samlet inn i med 
data fra 1995 og 2001. De nordiske byene som er med i databasen er 
Helsingfors, Stockholm, København og Oslo/Akershus.  

Data fra 2005 i Oslo er sammenliknet med gjennomsnittet i MCD-databasen 
(tabell 2.1). Resultatene viser at takstnivået for Oslo Sporveier i 2005 var ca 60 
prosent høyere enn snittet i Europa, mens ruteproduksjonen (vkm/innbygger) 
bare var marginalt lavere. De største avvikene var for øvrig inntektsnivået som 
lå 30 prosent høyere, parkeringsdekningen i sentrum som lå 60 prosent lavere 
og andelen jobber i sentrum som lå ca 30 prosent lavere i tillegg til 
innbyggertallet selvfølgelig. Det er også noe lavere bil/mc tetthet enn snittet for 
de europeiske byene.  

Tabell 2.1: Kjennetegn ved transporttilbudet i Oslo og beregnet avvik fra de europeiske 
byene (2001-utvalget) 

 Faktor 2005 Avvik fra snitt Europa 
2001 

Takst pr km 1.6 64 % 

Vkm/innbygger 75 -4 % 

Bosatte og arbeidsplasser per hektar 69 -3 % 

Innbyggere (1000) 530 -72 % 

Bilkostnader kr per km 4.3 -4 % 

Inntekter per innbygger (1000) 362 31 % 

Parkeringstetthet (pr 1000 
arbeidsplasser) 

88 -61 % 

Andel jobber I sentrum 14 -29 % 

Bil/Mc tetthet (pr 1000 innbyggere) 411 -13 % 

 

Med utgangspunkt i disse avvikene ble det beregnet hvor mye det vil ha å si for 
bruken av kollektivtransport i Oslo (tabell 2.2). Resultatene viser at bruken av 
kollektivtransport i Oslo ville økt med over 20 prosent hvis takster og 
ruteproduksjon var på nivå med snittet av de andre byene i MCD-databasen. Det 
er særlig takstnivået, hvor Oslo ligger ca 60 prosent høyere enn de europeiske 
byene, som påvirker denne effekten. 

På den annen side er rammebetingelsene for bilbruk mer restriktive i Oslo, og da 
særlig i forhold til parkeringsdekning i sentrum som er 60 prosent lavere enn 
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byene i Europa. Disse forholdene bidrar til dempe forskjellene i forhold til de 
europeiske byene. Totalt sett ville en endring i parkeringsdekning og øvrige 
rammebetingelser for bilbruk på nivå med de europeiske byene bidratt til å 
redusere bruken av kollektivtransport med 7 prosent i Oslo.  

Når det gjelder egenskapene ved bystrukturen er det i sum bare marginale 
forskjeller mellom Oslo og byene i Europa.  

Tabell 2.2: Beregnet endring i reiser med kollektivtransport gitt samme kollektivtilbud og 
bystruktur som i Europa. Kilde: Norheim 2006. 

  Endret antall 
kollektivreiser 

Kollektivtilbud 
21.5 % 

Bystruktur 
-0.6 % 

Rammebetingelser for 
bil -7.0 % 
Sum 

13.8 % 
Estimert reisefrekvens 360 

Samlet sett viser denne oppsummeringen at kollektivtransporten i Oslo kunne 
hatt nesten 14 prosent flere passasjerer hvis rammebetingelsene var på nivå 
med snittet av de andre byene. Dette ville tilsvare en økning fra 310 
kollektivreiser per innbygger per år til 360 turer per år.  

Samlet gir disse endrede rammebetingelsene for kollektivtransporten en 
reduksjon i utslippene på ca 14 000 tonn per år i Oslo (figur 2.1). Disse 
beregningene er basert på 164 mill kollektivreiser per år og 43 prosent av de 
nye passasjerene overført fra bil og 4 prosent økt ruteproduksjon. Samtidig er 
det en mer restriktiv parkeringspolitikk i Oslo sammenliknet med resten av 
Europa som gjør at denne prognosen også innebærer flere parkeringsplasser i 
sentrum. Dette gir isolert sett 5 000 tonn i økte CO2-utslipp. Eller motsatt, Oslo 
sparer ca 5 000 tonn i klimagasser årlig pga de relativt få parkeringsplassene de 
har i sentrum.  

Totalregnskapet for et transporttilbud i Oslo blir dermed på ca 8 000 tonn i 
reduserte utslipp i året og ca 14 000 tonn fra endringer i kollektivtransporten.  
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Figur 2.1: Endringer i klimagassutslipp (tonn co2-ekvivalenter) med rammebetingelser 
som snittet av Europeiske byer 
 

En sentral forutsetning for miljøeffekten er hvor stor andel av veksten i 
kollektivtransporten som overføres fra biltrafikk. Vi har brukt tall fra 
Tiltakspakkene/Forsøksordningen, som er basert på at 43 prosent av de nye 
trafikantene selv har oppgitt at de ville reist med bil uten det nye rutetilbudet. 
Det er dermed knyttet en viss usikkerhet til denne forutsetningen.  

Graden av overføring av biltrafikk vil være avhengig av hvilke sider av tilbudet 
som utvikles, og i hvilke områder dette skjer. Erfaringer fra tidligere viser for 
eksempel at takstreduksjon i liten grad tiltrekker seg bilister (Norheim og Ruud 
2007). Da det danske Teknologirådet beregnet effekten av gratis offentlig 
transport i Danmark, ble det forutsatt en overføring fra biltrafikk på bare 25 
prosent (Det danske Teknologirådet 2006). Høystandard ekspressbussruter 
rettet mot arbeidspendlere har vist seg å ha en høyere tiltrekningskraft på 
tidligere bilister, og i slike tilfeller kan det være grunn til å legge inn mer 
optimistiske forutsetninger om overført biltrafikk.  

For å illustrere hvordan forutsetingen om overført biltrafikk i stor grad påvirker 
miljøeffekten (klimagassutslipp) har vi sett på samlet endring i klimagassutslipp 
dersom hhv 25, 43 og 75 prosent av de nye kollektivreisene er overført fra 
biltrafikk (figur 2.2).  
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Figur 2.2: Sum - endringer av klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), gitt ulike 
forutsetninger om overført biltrafikk til kollektivtransporten.  
 
Vi ser da at den mest pessimistiske forutsetningen om overført biltrafikk betyr 
en samlet utslippsreduksjon av CO2-ekvivalenter på 1 732 tonn, mens den mest 
optimistiske forutsetningen betyr en samlet utslippsreduksjon i CO2-ekvivalenter 
på 19 767 tonn. 

2.1.2. Miljøregnskap for beregninger av optimale tilskudd til byområder 

Bekken og Norheim (2006) har beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av 
at kollektivtransporten fikk en tilskuddøkning på 150 millioner kroner (tabell 
2.3). Disse beregningene viser at 150 millioner kroner i økte tilskudd vil gi ca 10 
prosent flere passasjerer og en samfunnsøkonomisk gevinst på drøyt 900 mill 
kr. Dette er en gevinst som oppnås hvis alle byene får 16 prosent økt 
tilskuddsramme, og disse midlene fordeles etter samfunnsøkonomiske kriterier. 
På grunnlag av beregningene blir det anbefalt en passasjeravhengig 
insentivordning med 10 kr for dimensjonerende rushreiser og 5 kr for motrush 
og øvrige reiser (Bekken og Norheim 2006). 
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Tabell 2.3: Endring i antall passasjerer og samfunnsøkonomiske gevinster av tilnærmet 
optimale passasjeravhengige insentiver. Samlet tilskudd 150 millioner. 

 Prosent 
Antall passasjerer  
Rush 14 
Motrush 2 
Øvrige reiser 10 
Sum endret ant passasjerer 10 

 Mill nok/år 
Vognkm 75.3 
Passasjerer 226.4 
Endret ant passasjerer 22.6 
Redusert biltrafikk 9.5 
Redusert bilkm 57.0 
Økt ruteprod kollektivt (setekm) 3.9 

 
Et miljøregnskap for denne tilskuddsøkningen avhenger av hvor mye 
ruteproduksjonen øker og hvor mange bilister som trekkes over på 
kollektivtransporten. I følge beregningene fra denne analysen øker 
ruteproduksjonen med hele 48 prosent, men med mindre busser slik at setekm 
bare øker med 5 prosent. I våre beregninger har vi tatt utgangspunkt i at 
utslippene reduseres proporsjonalt med vognstørrelsen. 
 
I analysene er det beregnet 10 prosent flere passasjerer og vi forutsetter at 43 
prosent av disse kommer fra bil. Dette er basert på nøkkeltall fra tiltak innenfor 
forsøksordningen for kollektivtransport, og hvor resten av de nye trafikantene er 
gående, syklister og folk som ellers ikke ville reist. Vi benytter samme 
gjennomsnittlige reiselengde for bil og kollektivtransport (6 km) for å beregne 
reduksjon i klimagassutslippene.   
 
Disse beregningene viser at dette økte tilskuddet gir en nedgang i Co2-utslipp 
fra biltrafikken på ca 12.000 tonn per år (figur 2.3). Samtidig er dette et tilbud 
hvor også ruteproduksjonen øker relativt mye, slik at utslippene fra 
kollektivtransporten øker med nesten 9.000 tonn. Netto-effekten av denne 
satsingen blir dermed snaut 3000 tonn per år. 
 
For å belyse spennvidden i disse beregningene har vi også tatt med ett annet 
alternativ hvor vi ikke beregner Co2-utslipp fra trikk og T-bane. Dette 
alternativet gir større reduksjon i CO2-utslipp på nesten 10.000 tonn.  
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Figur 2.3: Endringer i klimagassutslipp (tonn co2-ekvivalenter) med 150 mill kr i økte 
tilskudd til de 6 største byområdene, med flat fordeling på 16% til alle byene 
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