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FORORD 
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SAMMENDRAG 

Urbanet Analyse har gjennomført en faglig vurdering av takst- og ruteendringene på linje 
541 og 542, som trafikkerer strekningen Drøbak-Oslo.  

Takstforsøket besto i at enkeltbilletter, upersonlige periodebilletter og personlige 
periodebilletter med abonnement (utenom ungdoms- og studentbilletter) ble rabattert med 
33 prosent. Når vi tar alle billettslag med i beregningen, og tar hensyn til dreiningen av 
billettsalg, har takstforsøket i gjennomsnitt gitt en takstreduksjon på ca 20 prosent.  

I tillegg til at takstene er redusert har det blitt gjennomført omfattende ruteendringer fra 
20. august. Det ble færre linjevarianter og det er innført langt høyere frekvens i rushtid. 

Takstforsøket ble innført 1. februar. Fra 1. februar til 1 august, før tilbudsforbedringene ble 
innført, var passasjerveksten på de to linjene 9,5 prosent. 5,1 prosent av veksten skyldes 
takstforsøket. Tilbudsforbedringen, som ble innført fra 20. august, 2007, har gitt en isolert 
passasjerøkning på 8,9 prosent.  

Totalt har takstreduksjonen og tilbudsforbedringen ført til at en gjennomsnittstrafikant har 
fått en forbedring i tilbudet på 24 prosent. Trafikantnytten av frekvensøkningen er, målt i 
prosent, omtrent like stor som forbedringene som skyldes takstendringene.  

Trafikantnytten sier noe om hvor stor nytte eksisterende trafikanter har av tilbudet. For å 
belyse hvilken effekt endringene i takster og tilbud har for etterspørselen har vi beregnet 
pris- og etterspørselselastisiteter ved å se på forholdet mellom faktisk passasjerøkning og 
prosent endring i takst og tilbud. Disse resultatene viser at prisfølsomheten for takstforsøket 
er -0,25, og tilbudsfølsomheten er 0,68. Det betyr at en tilbudsforbedring på for eksempel 
10 prosent vil gi 6,8 prosent flere passasjerer, mens en tilsvarende takstreduksjon (-10 
prosent) vil gi 2,5 prosent flere passasjerer.  

Vi har også sett på forholdet mellom kostnader for takstreduksjonen og tilbudsforbedringen 
og hvor mange nye trafikanter endringene har generert. Disse beregningene viser at 
takstforsøket har vært nesten 4 ganger dyrere enn tilbudsforbedringen, målt i kroner som er 
brukt for hver ny trafikant.  

Når takstforsket avsluttes kan man forventet en nedgang i passasjertallene på minimum 5 
prosent dersom det ikke gjennomføres andre tilbudsforbedringer som veier opp for 
takstøkningen.  

I den grad det innen overskuelig fremtid vil være behov for å endre frekvensen på linje 541 
og 542, bør dette gjøres samtidig med takstendringen. De negative virkningene av å øke 
taksten og evt. redusere frekvensen kan dempes ved å forbedre andre sider av tilbudet. 
Dette kan for eksempel være bedre informasjon, enkelhet og forutsigbarhet. Det anbefales 
at SL ”tar brodden” av takstøkningene og frekvensjusteringen ved å kommunisere til 
kundene at endringene i rutetidene er justeringer for å gjøre tilbudet enklere for 
trafikantene. 
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1. Bakgrunn 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2007 fattet Fylkestinget i Akershus følgende 
vedtak:  

Det legges fram en sak om et forsøksprosjekt med lave kollektivtakster i Akershus. Forsøket 
skal være en kraftig reduksjon i billettprisen over en tidsbegrenset periode og knyttes til en 
bestemt strekning. Forsøket bør skje i samarbeid med Samferdsels-departementet. Økonomi 
utredes i saken. (Fylkestingssak 43/06, juni 2006) 

Fra 1. februar ble deg igangsatt takstforsøk i Drøbak, mens forsøket ble utvidet til å gjelde 
Aurskog Høland fra 1. april.  

Urbanet Analyse er engasjert for å gjøre en faglig vurdering av takstforsøket, basert på 
foreliggende statistikk og SLs foreløpige oppsummering av forsøket. Vi har konsentrert oss 
om linje 541 og 542 fordi det er disse linjene som er mest ”rendyrket” med i takstforsøket. 
For alle de andre linjene, både i Drøbak og i Aurskog Høland omfatter forsøket et begrenset 
antall holdeplasser langs linjen, noe som gjør det vanskelig å isolere effekten av forsøket. 
Hvis disse skal analyseres nærmere er det nødvendig å ha en mer detaljert gjennomgang av 
passasjerstatistikken, noe vi ikke har hatt mulighet til innenfor rammen av dette prosjektet.  

I dette notatet belyser vi følgende problemstillinger:  

1 Takstforsøket i Akershus sett i lys av tidligere studier av effekten av takster 
2 Effekten av takstforsøket og frekvensøkningen – sammen og hver for seg.   
3 Hvordan er utviklingen på takstforsøk-linjene i forhold til passasjerutviklingen på  

busslinjer uten takstforsøk?  
4 Hva kan sluttføring av takstforsøket bety for passasjertallet – og hvilke grep kan gjøres 

for å unngå ”backlash”? 

1.1 Takstforsøk og ruteendring i Drøbak 

Takstforsøk fra 1. februar 2007 

Fra 1. februar 2007 ble det igangsatt takstforsøk på strekningen Drøbak-Oslo. SL valgte 
denne strekningen fordi den er en ren busstrekning. Det er lite lekkasje til tog eller båt, noe 
som gjør planlegging og oppfølging av takstforsøket enklere. I hovedsak omfattet forsøket 
linje 541 (Drøbak-Oslo) og 542 (Drøbak-Oslo ekspress), men også linje 543 (Bekkevold-
Oslo) og 914 (Drøbak-Dyrløkke) der disse linjene kjører samme trasé som 541/542.  

Billettene som omfattes av takstforsøket rabatteres med 33 prosent, en kraftig prisreduksjon 
i tråd med fylkestingets vedtak. 

Billettslagene merket med gult i tabellen er billettslag som omfattes av takstforsøket i 
Drøbak/Frogn. Basert på billettsalsgsstatistikk for hele SL-området har SL beregnet at ca 
51,4 prosent av billettslagene (dvs billettinntekter per billettslag) omfattes av takstforsøket. 
Dette gir i så fall en gjennomsnittlig prisreduksjon på 17,1 prosent. Men denne prognosen 
tar ikke hensyn til endringen i salg av ulike billettyper, og det er grunn til å anta at salget av 
enkeltbilletter øker på bekostning av for eksempel kupongkort, som ikke omfattes av 
forsøket. Som vi kommer tilbake til har vi derfor brukt et noe høyere anslag (20,1 prosent), 
basert på SLs vurdering ut fra den faktiske dreiningen av billettsalg på de to linjene i løpet 
av året.  



 

 
10

Tabell 1: Fordeling av billettinntekter per billettslag, prognose per sep 2006. 2. Kilde: SL. 

Type billett Andel av billettinntekter 

Personlig månedsbillett, abonnement 9,20 % 

Personlig månedsbillett, ikke abonnement 21,50 % 

Upersonlig månedsbillett 5,20 % 

Ukebillett 8,00 % 

Ungdoms-/studentbillett 9,70 % 

Kupongkort 17,50 % 

Enkeltbillett 29,00 % 

Sum totalt 100,00 % 

Sum billettslag som omfattes av takstforsøket 51,4 

 

Ruteendring i Drøbak fra 20. august 2007 

I tillegg til at takstene er redusert har det blitt gjennomført omfattende ruteendringer. 
Tradisjonelt har Drøbak hatt et linjenett med svært mange linjevarianter, som er et av de 
mest kompliserte i Akershus. I tillegg kjørte de fleste morgenruter og en del 
ettermiddagsruter til/fra Skøyen, noe som tidvis har ført til store forsinkelser på de to 
linjene. 

Enkelt beskrevet ble det fra 20. august gjennomført følgende endringer: 

√ Det ble færre linjevarianter, som gjør det enklere for trafikantene å orientere seg. 
√ Det er innført langt høyere frekvens i rushtid, fra 20 min til 7,5 min på de tyngste 

rutene. 
√ De fleste avganger ender og starter nå på Jernbanetorget. 

Endringene gir trafikantene et enklere linjenett og høyere frekvens i rushtid, men de som 
tidligere reiste rett til Skøyen må nå bytte på Jernbanetorget. I henhold til SLs statistikk for 
påstigende passasjerer gjelder imidlertid dette en relativt beskjeden andel av trafikantene. 

1.2 Takstforsøk i Aurskog Høland 

Fra 1. april ble det, som resultat av et politisk vedtak, igangsatt takstforsøk også på 
strekningen Aurskog/Høland-Oslo (linje 481, 483, 485, 884 og 885). I Aurskog Høland gis 
det 33 prosent rabatt på alle periodebilletter. Enkeltbilletter er ikke er inkludert i forsøket 
fordi av- og påstigende fra andre kommuner underveis gjør det problematisk for sjåførene å 
håndtere to ”prissystemer” for enkeltbillettsalg. Kupongkort ble ikke rabattert. 

Som nevnt er det vanskelig å isolere effekten av dette forsøket fordi rabatten omfatter få av 
trafikantene som reiser med disse linjene. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om effekten 
av takstforsøket på Drøbak-linjene.  

1.3 Markedsføring av takstforsøket 

I forkant av begge forsøk ble det gjennomført omfattende markedsføringskampanjer, med 
DM, brev til abonnementer, plakater, annonser og bred mediedekning. I Aurskog Høland ble 
det sendt ut tilbud om en gratis ukebillett per husstand. Her ble også samtlige abonnenter 
kontaktet per telefon som en del av markedsføringskampanjen, noe som var mulig fordi det 
er få abonnenter i området.  
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Brosjyre utgitt i forbindelse med takstforsøket i Drøbak/Frogn 
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2. Tidligere studier av effekten av takster  

Det er flere faktorer som styrer prisfølsomheten, og som gjør det utfordrende å beregne 
forventet effekt av takstreduksjoner. For det første er konkurranseflater mellom 
transportmidler viktig: Hvilken tilgang har trafikantene til bil, hvilke parkeringsmuligheter har 
de i tilknytning til jobben, hvordan er reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport, og 
hvor godt er kollektivtilbudet? Disse faktorene kan variere fra område til område. For det 
andre er trafikantenes vektlegging av pris i forhold til andre kvaliteter ved kollektivtilbudet 
viktig: Hvor mye betyr pris i forhold til for eksempel reisetid eller komfort? Innenfor dette 
prosjektet har vi ikke mulighet til å gå nærmere inn på disse elementene, men det er viktig 
å være klar over at alt dette er med på å påvirke effekten av denne typen forsøk som vi her 
vurderer.  

Trafikantenes følsomhet for endringer av takstene, dvs. trafikantenes prisfølsomhet, er 
undersøkt i en rekke studier. I norske studier er prisfølsomheten i gjennomsnitt funnet å 
være -0,38 (Johansen 2001). Det vil si at dersom takstene økes med 10 prosent, vil det 
medføre en passasjernedgang på 3,8 prosent.  

Tabell 2: Etterspørselselastisiteter for kollektivtransporten gitt endringer i takster og 
rutetilbud. Kilde: Johansen 2001 og Norheim 2005. 

 Pris Tilbud 

Gj.sn norske studier 90-tallet (Johansen 2001) -0,38 0,42 
Konfidensintervall -0,58-(-0,18) 0,16-0,68 
Akershus (Norheim 2005) -0,14 0,68 
Konfidensintervall -0,06- (-0,22) 0,58-0,78 

 

På bakgrunn av analyser av passasjerutviklingen i Akershus har Norheim (2005) funnet en 
priselastisitet på–0,14. Det vil si at 10 prosent økte takster anslagsvis vil gi 1,4 prosent 
færre reisende. Resultatene er imidlertid usikre i og med at det er et stort konfidensintervall 
for prisfølsomheten i denne studien. 

Tilbudselastisiteten, dvs trafikantenes følsomhet for endringer i tilbudet, er i gjennomsnitt 
funnet å være 0,42 i de norske studiene. I Akershus-studien er tilbudsfølsomheten funnet å 
være langt høyere, 0,68 prosent.  

Datagrunnlaget for studiene av prisfølsomhet er i hovedsak effekten av takstøkninger. 
Tidligere ble det antatt at det er en symmetri mellom en økning og reduksjon av takstene, 
dvs at effekten av en økning og en reduksjon av takstene vil være den samme. Men en 
britisk studie har vist at effekten av takstreduksjon er halvparten så stor som effekten av 
takstøkning (Dargay og Hanly 1999). Det vil i så fall bety at en takstreduksjon med 
påfølgende takstøkning kan bety at passasjerbortfallet blir dobbelt så stort som 
passasjerøkningen som følge av takstforsøket. Dette er i så fall av stor interesse for SLs 
takstforsøk siden forsøket etter planen skal avsluttes over nyttår.  

De siste årene er det få byer som har gjennomført takstforsøk, og de dokumenterte 
erfaringene vi kjenner til fra slike forsøk stammer først og fremst fra 90-tallet. En 
litteraturstudie om effekten av ulike typer takstforsøk i Sverige og Norge viste at alle 
takstforsøkene førte til en passasjerøkning på kort sikt (Ruud 2003). Men det er få forsøk 
som er evaluert, noe som betyr at det er få som har dokumentert effekter med 
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overføringsverdi til andre. Det er dessuten ingen av evaluerte forsøkene som er direkte 
sammenlignbare med takstforsøket gjennomført i Akershus, noe som gjør disse av liten 
verdi når det gjelder å vurdere effekten av dette takstforsøket.  
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3. Foreløpige resultater av takstforsøket 

3.1 Passasjervekst både etter takstreduksjon og 
frekvensøkning 

Taktsforsøket ble innført 1. februar 2007, mens ruteendringene skjedde 20. august. Vi har 
derfor skilt mellom utviklingen frem til ruteendringene, og utviklingen etter ruteendringene.  
Siden ruteendringene skjedde 20 dager ut i denne måneden er det vanskelig å skille mellom 
dagene i august der det kun var takstendring og dagene der takstendring er kombinert med 
ruteendring.  I analysene av passasjerutviklingen med takstforsøk/takstforsøk og 
frekvensøkning har vi derfor valgt å se bort fra august. Men i totaltallene for hele perioden 
er august inkludert.  

 

Tabell 3: Passasjertall før og etter innføring av takstreduksjon og frekvensøkning, 
prosentvis endring. Kilde: SL.  

 2006 2007 % endring 
Kun takstforsøk (1. 2 – 31. 7)    
Linje 541/542 409 776 448 784 9,5 
SL buss totalt 12 997 920 13 565 247 4,4 
Isolert passasjervekst linje 541/542   5,1 
Frekvensøkning og takst (1.9 – 31.10)     
Linje 541/542 155 894 182 838 17,3 
SL buss totalt 5 355 071 5 529 623 3,3 
Isolert passasjervekst linje 541/542   14,0 
Hele perioden (1.2 – 31. 10)    
Linje 541/542 640 859 720 110 12,4 
SL buss totalt 20 477 702 21 327 935 4,2 
Isolert passasjervekst linje 541/542   8,2 

I perioden da det kun var takstforsøk, fra 1. februar til 31. juli, var passasjerveksten på linje 
541/542 9,5 prosent sammenlignet med samme perioden i 2006. For SL-bussene for øvrig 
har passasjerveksten vært på 4,4 prosent i samme periode. Passasjerveksten på linje 541 
og 542 ligger 5,1 prosent over snittet for SL totalt, og det er denne forskjellen vi regner som 
den ”isolerte” effekten av takstforsøket. 

Vi regner gjennomsnittlig prisreduksjon for å være 20,1 prosent, basert på SLs egne 
beregninger for de to linjene. I perioden der det kun var takstforsøk var den isolerte 
passasjerveksten 5,1 prosent, noe som, enkelt regnet, gir en prisfølsomhet på ca 0,25. 
Resultatet ligger dermed omtrent midt mellom prisfølsomheten i Akershus-studien (Norheim 
2005) og den gjennomsnittlige prisfølsomheten som er funnet i norske studier (Johansen 
2001)  

Det kan selvsagt være andre faktorer som kan ha betydning på resultatet på akkurat disse 
linjene. Men siden vi ser på en begrenset periode og det ikke er gjennomført ruteendringer i 
denne perioden, er det grunn til å anta at forskjellen mellom SL totalt og disse linjene i 
hovedsak skylder takstforsøket.   

20. august ble det gjennomført ruteendringer. Målt i kjørte rutekilometer er økningen i 
tilbudet ca 13 prosent når vi sammenliger september 2007 med samme måned i 2006.  

I de to månedene etter frekvensøkningen, september og oktober, var passasjerveksten på 
hele 17,3 prosent på de to linjene, mens den var 3,3 prosent for SL forøvrig. Når vi tar 
hensyn til passasjerutviklingen for SL totalt er den isolerte effekten av takst-
/frekvensøkningen 14 prosent.  
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Hvis vi forutsetter at effekten av takstreduksjonen har holdt seg stabil i løpet av forsøket, er 
den isolerte effekten av frekvensøkningen en passasjervekst på 8,9 prosent (dvs 14 prosent 
- 5,1 prosent). Det ser altså ut til at effekten av frekvensøkningen er høyere enn effekten av 
takstreduksjonen.  

Når vi regner med en økning i rutekilometer på 13 prosent, og forutsetter at den isolerte 
effekten av frekvensøkning er 8,9 prosent,  blir tilbudsfølsomhet på 0,68. Dette er faktisk 
identisk med resultater fra tidligere beregninger av tilbudsfølsomheten i Akershus (se tabell 
2). 

Vi må understreke at det er usikkerhet knyttet til disse beregningene fordi vi ikke med 
sikkerhet kan si om noe av passasjerøkningen kan skyldes en mer langsiktig effekt av 
takstreduksjonen, eller en synergigevinst av takstreduksjon kombinert med frekvensøkning. 
Tilbudsfølsomheten ligger imidlertid nær opp til tidsserieanalyser basert på 
passasjerutviklingen i Akershus, der det har vært mulig å isolere effekten av 
tilbudsforbedring fra effekten av prisendring (Norheim 2005). Dette kan indikere at det er 
en selvstendig effekt av frekvensøkningen vi kan spore i disse tallene. 

3.2 Endret trafikantnytte og etterspørselseffekt av endringene 

I det følgende vil vi se nærmere på etterspørselseffekten av hhv takstreduksjonen og 
frekvensøkningen. Vi vil bruke et regneeksempel for å illustrere hvordan man kan beregne 
forventet effekt når tilbudet endres, både ved prisreduksjon, frekvensøkning eller begge 
deler.  

Det er komplisert å bruke en nettverksmodell for å spore etterspørselseffekten av takst- og 
ruteendringene på de to linjene, av to grunner.  For det første er ruteendringene delvis 
basert på effektivisering av linjenettet, og i stor grad er konsentrert om rushtidsavgangene. 
Det betyr at et vanlig brukt mål som antall rutekilometer før og etter frekvensøkningen ikke 
på en god nok måte gjenspeiler den egentlige tilbudsforbedringen for trafikantene (dvs 
trafikantnytten).  

For det andre gjelder ikke takstforsøket alle billettslag. Med unntak av enkeltbilletter har vi 
ikke nøyaktige tall for hvordan salget av de ulike billettslagene er fordelt på de to linjene 
verken før eller etter takstforsøket. Dermed er det problematisk å angi en gjennomsnittspris 
som gjenspeiler den ”egentlige” gjennomsnittlige takstreduksjonen. Basert på den totale 
billettsalgsstatistikken har SL før takstforsøket utarbeidet en prognose som tilsier at ca 50 
prosent av solgte billetter omfattes av forsøket. Men fordelingen mellom billettslagene er 
sannsynligvis endret etter at takstforsøket ble igangsatt fordi trafikantene bytter fra ikke-
rabatterte til rabatterte billettslag. En indikasjon på dette er at økningen i solgte 
enkeltbilletter er på 22 prosent i perioden 1. februar til 31. juli, langt høyere enn 
passasjerøkningen i samme periode.  

I stedet for å beregne etterspørselseffekten på et aggregert nivå, som vil ha mange 
usikkerhetsmomenter i seg, har vi valgt å bruke et konkret eksempel på en 
”gjennomsnittstrafikant” som reiser fra Dyrløkke holdeplass i rushtiden for å illustrere 
hvordan tilbudsforbedring – og forverring kan tenkes å slå ut på etterspørselen (se tabell 4). 
Vi har valgt Dyrløkke fordi det er en sentral holdeplass, med mange påstigende passasjerer. 
Tall fra SL viser at ca 16 prosent av passasjerene på linje 541/542 starter reisen fra 
Dyrløkke holdeplass.  

0) I førsituasjonen antar vi at gjennomsnittlig gangtid er 7 min til denne holdeplassen. I 
henhold til rutetabellen tar reisen fra Dyrløkke til Oslo S 43 minutter. Det er 20 minutter 
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mellom avgangene, og gjennomsnittsprisen per reise (én vei) med månedsbillett er 35 
kroner (dvs 44 reiser per månedbillett).  

1) Fra 1. februar reduseres prisen på månedskortet med 33 prosent, noe som betyr at 
prisen per reise reduseres til 23 kroner. For øvrig er tilbudet det samme.  

2) Fra 20. august forbedres tilbudet slik at frekvensen øker fra 20 min mellom hver avgang 
til 7,5 min mellom hver avgang. Prisen er fremdeles 33 prosent redusert i forhold til 
utgangspunktet. Gangtid og reisetid er den samme.  

3) Fra nyttår avsluttes takstforsøket. Vi har lagt inn to scenarier for hva som kan skje: 
Frekvensen opprettholdes (7,5 min), eller  

4) frekvensen reduseres noe (til 10 min). Frekvensen er betydelig forbedret i forhold til 
utgangspunktet, men altså redusert i forhold til 20. august. Gangtid og reisetid er den 
samme.  

Ulike deler av en reise medfører ulik grad av belastning for trafikantene. I såkalte ”stated 
preference”-undersøkelser beregnes trafikantenes verdsetting av ulike deler av reisen. Vi har 
brukt de samme verdsettinger som er benyttet i et annet SL-prosjekt (Kjørstad og Norheim 
2007) for å illustrere en ”gjennomsnittlig” månedsbillett brukers kostnader knyttet til en 
rushtidsreise fra Dyrløkke holdeplass.  

Tabell 4: Kjennetegn ved en gjennomsnittsreise fra Dyrløkke holdeplass med månedsbillett 
i rushtiden før takstforsøket, etter takstforsøket og etter frekvensøkningen. 

 Før 
(0) 

Takst-
forsøk  

(1) 

Takstfors
øk + økt 
frekvens 

(2) 

Takstfors
øk slutt, 
økt frekv 

(3) 

Takstforsøk
slutt, 10 
min frekv 

(4) 

Verdsetting
(kr/min),  

Gangtid  7 min 7 min 7 min 7 min 7 min 1,50 
Reisetid 43 min 43 min 43 min 43 min 43 min 0,75 
Min mellom avgangene 20 min 20 min 7,5 min 7,5 min 10 min 0,90 
Pris per reise 
(m.kort/44)* 

35 kr 23 kr 23 kr 35 kr 35 kr  

*Vi forutsetter 44 reiser per månedsbillett 

Foruten taksten består kostnaden i dette eksempelet av reisetid, minutter mellom 
avgangene (frekvens) og gangtid.  Dette gir i sum trafikantenes ”pris” for reisen de foretar.1 
Jo høyere pris, jo dårligere er tilbudet. Reduksjon i prisen vil være en forbedring av tilbudet. 
En forbedring av tilbudet gir en økt etterspørsel etter kollektivtransport, mens en forverring 
gir redusert etterspørsel.  

I eksempelet vi bruker gir førsituasjonen en generalisert reisekostnad (gk) på 96 kr (tabell 
5). Vi vil omtale dette som trafikantenes totale ”pris” for denne reisen.  

 

 

                                               

 

1 Betegnes som ”generalisert kostnad”, eller gk. 
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Tabell 5: Verdsetting av reisen (kr) og etterspørselseffekt med ulike varianter avtakst- og 
tilbudsendring, gitt en rushtidsreise fra Dyrløkke holdeplass med månedsbillett.  

 Før  Takstforsøk 
(1) 

Takstforsøk + 
7,5 min 

frekvens (2) 

Takstforsøk 
slutt, 7,5 min 

frekv (3) 

Takstforsøk 
slutt, 10 
min frekv 

(4) 
Reisekostnader (kr)      

Reisetid  32 32 32 32 32 

Takst 35 23 23 35 35 

Min mellom avgangene 
(frekvens) 

18 18 7 7 9 

Gangtid 11 11 11 11 11 

Trafikantenes ”pris” for 
reisen (gk) 

96 84 73 85 87 

Endret generalisert 
kostnad/”pris” (%) 

 
    

Fra førsituasjonen  -13 % -24 % -11 % -9 % 
Endret etterspørsels-
effekt  (%)* 

     

Fra førsituasjonen  5 % 10 % 5 % 4 % 
*Forutsatt gk-elastisitet på -0,4.2 

Når takstene reduseres (1), endres gk med 13 prosent, til 84 kr. Det vil si at tilbudet for vår 
”gjennomsnittstrafikant” forbedres med 13 prosent. Etterspørselen forventes å øke med 5 
prosent som følge av tilbudsforbedringen, noe som omtrent tilsvarer den faktiske (isolerte) 
passasjerøkningen på linje 541 og 542.  

Når frekvensen øker i tillegg (2), vil gk reduseres med ytterligere 13 prosent, dvs en 
tilbudsforbedring ca 24 prosent i forhold til førsituasjonen. Da forventes etterspørselen å øke 
med ytterligere 5 prosentpoeng, eller ca 10 prosent i forhold til førsituasjonen. Dette 
anslaget ligger lavere  den faktiske (isolerte) passasjerøkningen på linjene, som er 14 
prosent. Men siden økningen kun er basert på statistikk for 2 måneder må vi fortolke disse 
resultatene med forsiktighet.  

Hva skjer når vi så øker takstene? Når vi øker takstene, men opprettholder frekvensen på 
7,5 min mellom hver avgang, blir tilbudet forverret med 16 prosent, men det er fremdeles 
bedre enn førsituasjonen (-11 prosent). Det betyr at frekvensøkningen isolert sett har gitt 
en forbedring i tilbudet på 11 prosent. Denne tilbudsforbedringen forventes å gi 5 prosent 
økt etterspørsel sammenlignet med førsituasjonen.  

SL har drøftet å redusere frekvensen når takstforsøket opphører på grunn av forventet 
passasjernedgang når takstene økes. Hvor mye dårligere tilbud betyr dette for trafikantene? 
Våre beregninger, med utgangspunkt i gjennomsnittstrafikanten fra Dyrløkke holdeplass, 
viser at tilbudet blir 2 prosent dårligere. Sammenlignet med 7,5 min frekvens forventes 
etterspørselen å reduseres med 1 prosent. Men den forventes likevel å øke med 4 prosent 
sammenlignet med situasjonen før ruteendringene.    

                                               

 
2 Elastisiteten for Generaliserte kostnader (GK) er en vektet sum av takster, reisetid i 
transportmidlet, gangtid og ventetid (frekvens). Ulike individer kan ha ulike verdsettinger 
av tid, og ett og samme individ kan ha ulik tidsverdi i ulike situasjoner.  Endringer i GK før 
og etter et tiltak gir et bilde av hvilken verdi et tiltak har for en trafikant. Kilde: Norheim 
og Ruud 2007. 
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I tillegg til at beregningene er basert på en gjennomsnittstrafikant fra en gitt holdeplass, er 
det også viktig å påpeke at vi i disse beregningene heller ikke har lagt inn forbedringer 
knyttet til redusert forsinkelse eller gevinsten ved at tilbudet blir enklere for trafikantene. 
Disse faktorene bidrar sannsynligvis til at etterspørselseffekten blir høyere. Samtidig er det 
noen som har fått et bytte siden avgangene ikke lenger går helt til Skøyen, noe som kan 
bidra til å redusere effekten noe. Men siden dette gjelder relativt få trafikanter vil det neppe 
ha noen stor betydning for den totale etterspørselseffekten. 

Vi har i denne beregningen heller ikke tatt hensyn til en eventuell asymmetri i effekten av 
takstendringer. Som tidligere nevnt er det i en britisk studie funnet at prisfølsomheten ved 
en taktsøkning er dobbelt så høy som effekten av en takstreduksjon. Dersom dette er tilfelle 
for takstforsøket på Drøbak-linjene, kan prisfølsomheten ved en takstøkning forventes å 
være -0,50. Det betyr i så fall et passasjerbortfall på 10 prosent, dvs et passasjerbortfall 
som er 5 prosentpoeng høyere enn det vi beregnet i tabell 5.  

Det gjenstår å se om det vil være tilfelle at passasjerbortfallet er større etter takstøkningen 
enn passasjerøkningen da takstforsøket startet.. Mye vil avhenge av hvordan takstøkningen 
håndteres overfor trafikantene. Noen mulige strategier kan være: 

√ Tilbudsforbedringer, spesielt frekvensøkning, har en positiv effekt som kan oppveie 
noe av den negative effekten av taktsøkning, men det forutsetter at det liggger en 
langsiktig strategi bak tilbudsforbedringen. Frekvensøkningen på Drøbak-linjene 
har gitt det store flertall av trafikanter et enklere og bedre tilbud, og vil kunne 
motvirke den negative effekten av en takstøkning.  

√ Enklere tilbud. For å demme opp for negative reaksjoner av takstøkningen bør det 
vurderes om tilbudet kan forenkles ytterligere. En eventuell reduksjon av tilbudet til 
10 min frekvens bør kommuniseres som en forenkling av et allerede godt tilbud.  

√ Gradvis avslutning av forsøket? I Trollhättans kommun, som hadde sterkt 
rabatterte periodebilletter i en begrenset periode (10 mnd) i 1994, ble 
takstøkningen gjeninnført gradvis over flere år. Det viste seg at den gradvise 
gjeninnføringen av normalt takstnivå ikke ga passasjerbortfall. Men siden dette kun 
er erfaring fra ett begrenset forsøk er det grunn til å være varsom med å trekke 
sikre konklusjoner. Det kan like godt hende at et stort prishopp alt i alt er bedre 
enn flere drypp av taktsøkning som er høyere enn resten av Akershus over en 
lengre periode, med all negativ medieomtale det kan medføre.  

 

3.3 Frekvensøkning er mer kostnadseffektivt enn 
takstreduksjon 

Ved å benytte etterspørselseffekten i tabell 3 kan vi beregne hva tiltakene koster per ny 
passasjer. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for dette regnestykket:  

√ Takstreduksjonen har gitt en isolert passasjerøkning på 5,1 prosent. 

√ Frekvensøkningen har gitt en isolert passasjerøkning på 8,9 prosent.  

√ Bruttokostnaden for frekvensøkningen, dvs kostnaden når inntekter fra 
passasjerene ikke er medregnet, er 4 millioner per år. Dette tallet baserer seg på 
at SL budsjetterer med netto kostnad på 2 mill kr, og forutsetter at inntektene 
utgjør 50 prosent av kostnadene. 

√ Kostnaden for takstforsøket, her regnet som  tapte billettinntekter, er 3,8 millioner 
per år. Her har vi tatt utgangspunkt i et grovt anslag fra SL om 
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gjennomsnittsinntekt per passasjer på linje 541 og 542 før og etter takstforsøket, 
dividert med passasjertall før og etter forsøket.3  

Disse beregningene viser at økt frekvens koster ca 24 kroner per ny passasjer, mens 
kostnaden for takstreduksjonen er 87 kr per ny passasjer. Takstreduksjonen er altså nesten 
4 ganger så dyr som frekvensøkningen, målt i kostnad for hver ny passasjer.  

Når vi ser på takstreduksjonen og frekvensøkningen samlet, har endringene kostet 51 
kroner per ny passasjer.  

 

Tabell 6: Beregninger av kostnad per hver nye passasjer for henholdsvis takstforsøket, 
frekvensøkningen som disse endringene samlet sett.  
 Kroner Nye 

passasjerer 
Takstforsøket – isolert effekt   
Nye passasjerer som følge av takstendring  44 027 
Passasjerinntekter uten endring (28,1 kr pr reise) 24 258 140  
Totale passasjerinntekter 2007 (22,5 kr pr reise) 20 414 385  
Inntektstap som følge av takstendring 3 843 755  
Kostnader per ny passasjer ved takstreduksjon 87,3  
   
Frekvensendring – isolert effekt   
Brutto kostnader for frekvensøkningen 4 000 000  
Nye passasjerer som følge av frekvensøkning  76 832 
Inntekt av de nye passasjerene (uten takstendring) 2 158 974  
Merkostnader som følge av frekvensøkningen 1 841 026  
Kostnader per ny passasjer ved frekvensøkning 24,0  
   
Takst og frekvens   
Nye passasjerer som følge av takst-og frekvensendring  120 859 
Kostnader ved tiltakene 6 115 034  
Kostnader per ny passasjer ved takst- og frekvensendring 51,0  

 
Våre beregninger gir kun en vurdering av kostnadene knyttet til takstreduksjon og 
frekvensøkningen. Vi har ikke beregnet den samfunnsøkonomiske nytten av disse 
tilbudsendringene. Tidligere studier har vist at økte tilskudd til SL vil gi en betydelig 
samfunnsøkonomisk gevinst (Norheim 2005). Men den samfunnsøkonomiske gevinsten har 
sammenheng med hvilke tiltak som gir mest igjen for hver krone som benyttes, og 
resultatene våre tyder på at frekvensøkningen er en langt mer kostnadseffektiv måte å nå 
nye passasjerer på enn takstreduksjon.  

 

                                               

 
3 Dette er et grovt anslag, der bl a økt kapasitetsbehov og kostnader knyttet til 
markedsføring av forsøket ikke er inkludert. Takstforsøket har totalt kostet ca 10 mill 
kroner når alle kostnader og alle linjer som er med i forsøket inkluderes. Den reelle 
kostnaden per ny passasjer er dermed langt høyere enn det som fremkommer av våre 
resultater.  
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4. Konklusjoner og anbefalinger 
Våre konklusjoner og anbefalinger baserer seg på de foreløpige resultatene av takstforsøket. 
Vi tar forbehold om at forutsetningene kan ha endret seg når forsøket avsluttes ved nyåret.  

4.1.1. Oppsummering 

• Trafikantene på linje 541 og 542 har fått et vesentlig bedre tilbud. 
Ruteforbederingene som ble gjennomført i august 2007 har gitt trafikantene et 
vesentlig bedre tilbud. Trafikantnytten av frekvensøkningen er, målt i prosent, 
omtrent like stor som forbedringene som skyldes takstendringene. Totalt har 
takstreduksjonen og tilbudsforbedringen ført til at en gjennomsnittstrafikant har 
fått en forbedring i tilbudet på 24 prosent.  

• Etterspørselseffekten av takstforsøket er omtrent som forventet  
Korrigert for den generelle passasjerveksten for SL totalt er den ”isolerte” effekten 
av takstforsøket på ca 5 prosent, noe som gir en prisfølsomhet på -0,25. Dette 
resultatet ligge midt mellom gjennomsnittsnivå for en rekke norske studier (-0,38) 
og en analyse av tidsseriedata for Akershus (-0,14).  

• Frekvensøkningen har gitt en isolert passasjerøkning på 8,9 prosent, noe som gir 
en tilbudsfølsomhet på -0,68. Dette resultatet samsvarer godt med tidligere 
analyser av tilbudsfølsomhet i Akershus. 

• At prisfølsomheten for takstforsøket er -0,25, og tilbudsfølsomheten 0,68 betyr at 
etterspørselseffekten av tilbudsforbedringen er 2,6 ganger så stor som effekten av 
reduserte takster.  Det vil si at en tilbudsforbedring på 10 prosent gir en 
passasjervekst på 6,8 prosent, mens en tilsvarende takstreduksjon (- 10 prosent) 
gir en passasjervekst på 2,5 prosent.   

• Tilbudsforbedringen har vist seg å være en mer kostnadseffektiv enn 
takstreduksjonen.  Takstforsøket har vært nesten 4 ganger dyrere enn 
tilbudsforbedringen, målt i kroner som er brukt for hver ny trafikant.  

• Når takstforsket avsluttes kan man forventet en nedgang i passasjertallene på 
minimum 5 prosent dersom andre tilbudsforbedringer ikke veier opp for 
takstøkningen. Dersom det er en asymmetri mellom takstøkning og takstreduksjon, 
kan nedgangen i passasjertallet være 10 prosent.  

4.1.2. Anbefalinger 

• Gjør alle endringer på en gang. 
Frekvensen på linjene er såpass høy at ytterligere frekvensøkning trolig har liten 
effekt. SL må muligens redusere frekvensen noe, fra 7/8 minutters rute til 10 
minutters rute. Dette vil gi noe passasjerbortfall, men bortfallet vil være 
beskjedent. Erfaring fra andre steder viser at hyppige endringer er med på å skape 
usikkerhet blant trafikantene, og bør derfor unngås. I den grad det innen 
overskuelig fremtid vil være behov for å endre frekvensen bør dette gjøres 
samtidig med takstendringen. 

• De negative virkningene av å øke taksten og eller frekvensen kan 
dempes ved å forbedre andre sider av tilbudet. 
Dette kan for eksempel være bedre informasjon, enkelhet og forutsigbarhet. Med 
10 minutters frekvens vil det være enklere å gi god informasjon om tilbudet, 
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forutsatt at avgangene er faste. Det anbefales at SL ”tar brodden” av 
takstøkningene og frekvensjusteringen ved å kommunisere til kundene at 
endringene i rutetidene er justeringer for å gjøre tilbudet enklere for trafikantene. 
Samtidig bør det utarbeides informasjonsmateriell som på en enkel måte 
kommuniserer endringene til trafikantene.  
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