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1 Bakgrunn og formål 
Følsomhetsanalysene er en oppfølging av prosjektet og rapporten ”Komfort Vest”. 
Hensikten er at dette arbeidet skal gjøre den allerede foretatte modelltestingen mer direkte 
anvendelig når anbudet for vest skal utformes. Det vil si å gå mer i detalj enn det som er 
gjengitt i ”Komfort Vest”, samt å forfølge spesielle problemstillinger og utfordringer. 
 
Det har ligget en utfordring i at grepene, analysene og konklusjonene i hovedprosjektet er 
mer generelle/overordnede/konseptbaserte enn det som er idéelt i forbindelse med videre 
praktisk nyttiggjøring. På den annen side er et av hovedpoengene i hovedrapporten at 
nettopp overordnede grep er nødvendige for å oppnå signifikant tilbudsbedring for store 
trafikantgrupper. 
 
I følsomhetsanalysene sammenliknes det med basissituasjonen og/eller med ruteendringer i 
hovedprosjektet ”Komfort Vest” (vanligvis ”R2”- tilbudet). Se de to figurene nedenfor. 
 

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

 
Lokalrutene i Bærum øst for Sandvika foreslås erstattet med  
 En østre ring samt en vestre ring med senter i Bekkestua 
 En sentral ring 
 Bærumsdiagonalen (Sandvika-Østerås/Eiksmarka) 
 Bekkestua-Fornebu 
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Figur 1-2 Traseer i det nye rutenettet. Blå er traseer for lokalruter og røde er overordnete ruter. 
 
 

2 Om arbeidsform og prosess 
Følsomhetsanalysene er støttet på en møteserie der medarbeidere i Utviklingsavdelingen og 
Produksjonsavdelingen hos SL/Ruter har deltatt. Gjennom å diskutere deler av 
kollektivtilbudet mer i detalj har målet vært å komme fram til følsomhetstester som gir et 
mer konkret grunnlag forut for utarbeiding av neste anbud. Møtene har hatt en ”løs form”, 
med henblikk på å få fram flest mulig relevante innspill og forslag til hva som bør 
følsomhetstestes eller vurderes nærmere.  
 
Møte 1 den 8.4.2008 

• På dette møtet ble viktigste resultatene fra rapport ”KomFort Vest” presentert 
• Foreløpig foreslåtte punkter for følsomhetsanalyse ble diskutert, og deretter ble det 

diskutert forslag til nye/justerte følsomhetsanalyser 
 
Møte 2: den 29.4.2008 

• Presentasjon av resultatene av de foreliggende følsomhetsanalyser (gjennomført 
etter møte 1). 

• Behov for å ”spisse” eller nyansere noen av alternativene vurderes 
 
Møte 3: den 9.6.2008  

• Presentasjon og diskusjon av endelige resultater 
• Disposisjonen på sluttrapporten. 
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Merk at forlagene til følsomhetstester som har kommet fram er basert på hele gruppens 
meningsutveksling. 
 

3 Metode, modellverktøy og måling av effekter 
Resultatene beregnes og presenteres uten antakelser om bytteeffektivisering. Effekten av 
dette er omtalt i hovedrapporten. Metode og bruk av verktøy er også beskrevet utfyllende 
der. 
 
Merk ellers at vi regner en GK (generalisert reisekostnad)-elastisitet på -1.0. I testene 
nedenfor angis forventet etterspørselseffekt for kollektivreiser med utgangpunkt i dette. Vi 
har med andre ord at en bedring av tilbudet med 1% (endring GK -1%) svarer til 1% 
økning i kollektivreiser. 
 
Effektene er målt og studert på 4 ulike måter: 
 
1. Numerisk - På overordnet nivå 
 
Med utgangspunkt i Vestområdet (definert ved Asker og Bærum) ser vi på endret GK og 
etterspørsel for kollektivreiser ”i”, ”til/fra”, ”til/fra/i”, ”i Asker” og ”i Bærum”. Effektene 
vil på dette nivået ofte være svært små i %, men merk at det er prosenter som skal kobles til 
store reisevolumer. 
 
2. Numerisk - På delområder i vest 
 
Har studeres GK for reiserelasjoner på samme måte som over, men Bærum er delt i fem 
området (fire kvadranter samt et område rundt Bekkestua i midten). 
 
3. Grafisk - Ved nettutlegging i Emma 
 
Dette gjøres fortrinnsvis for å studere rutevalgseffekter, som i utgangspunktet er helt 
løsrevet fra GK-betraktninger. 
 
4. Grafisk - Ved fargede grunnkretsflater som viser forskjeller i GK 
 
Dette egner seg godt for å vise ”hvem” som får et bedre tilbud og hvem som får et 
dårligere som følge av ulike omlegginger. 
 
For alle de fire målemetodene bør det vanligvis skilles på effekt beregnet for rushtid og 
utenom rush, og for sammenveiing til døgn. 
 

4 Forutsetninger og resultater 
Mange av testene tar utgangspunkt i alternativet ”R2” fra hovedanalysen. Koden ”R2” 
refererer her til at det er hovedruten fra Rykkinn som betjener Ring 2 fram til Helsfyr i 
Oslo. Se for øvrig kartene på side 15 i hovedrapporten for en beskrivelse av de andre 
hovedvariantene (R3, L2 og L3). Inndelingen i de fire hovedalternativene for ”stamlinjer” 
tar utgangspunkt i spørsmålet om det er Ring 2 eller 3 som skal trafikkeres (2/3), og 
spørsmålet om hvilken stamlinje som skal gjøre dette (R/L). 
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Figur 4-1 Hovedalternativ R2 
 
Lokalnett er ikke vist i denne skissen. Merk for øvrig at rute 753 mellom Lommedalen og 
Sandvika her kjører parallelt med den grønne hovedruten mellom Lommedalen og 
Triangelen.  
 
Andre følsomhetstester tar utgangspunkt i basissituasjonen 2005. Forutsetninger og 
resultater for de ulike testene er forsøkt organisert på en hensiktsmessig måte gjennom 
avsnittene nedenfor.  
 

4.1 Justering av basissituasjonen 
En av følsomhetsanalysene handler om ruteopplegg for betjening av Bærums 
Verk/Lommedalen. I forbindelse med dette arbeidet ble det oppdaget at rute 143/144 ikke 
er kodet helt rett i Emma/Fredriks 2005-situasjon (at eksakt kjøremønster avviker fra 
virkeligheten enkelte steder må imidlertid forventes). Disse rutene skal kjøre ”en sving” om 
Helsetveien/Linderudveien, mens de i kodegrunnlaget kjører direkte til/fra Bærums Verk 
før/etter Triangelen. Samtidig er de terminert litt for tidlig øst for Gullhaug. For at testen i 
neste avsnitt skal være konsistent ved sammenlikning med basissituasjonen er dette rettet 
opp. Sammenliknet med basissituasjonen i hovedprosjektet ”Komfort Vest” får vi dermed 
noe kortere gangtider ved Gullhaug, men noe lengre reisetider for reiser til/fra sentrale 
Bærum og Oslo. 
 
Merk at justeringen ikke påvirker resultatene eller konklusjonene i hovedprosjektet 
nevneverdig, men i forbindelse med testing av detaljerte omlegginger rundt Bærums Verk 
er det viktig å ha dette kodet mest mulig riktig. 
 
For reiser til/fra sonen ”Bærum Nord-Vest” (Rykkinn-Bærums Verk-Lommedalen), 
beregnes den justerte basissituasjonen til å være inntil 0.5% bedre enn utgangpunktet enn i 
”Komfort Vest”-analysen. Dette tallet gjelder for rushtidsrettede reiser til/fra sonen Oslo 
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sentrum. Utenom rush er forskjellen mindre, men med en annen struktur: Her er det (som 
forventet) reiser internt i Bærum som kommer best ut (men bare med inntil 0.2%). For 
døgnet sett under ett begrenses effekten for de to elementene slik at vi får henholdsvis ca 
0.3% og 0.1%. Aggregerte resultater på overordnet nivå påvirkes ikke av justeringen av 
basissituasjonen. 
 
 

  
 
Figur 4-2 Endring av GK ved justering av basissituasjonen. Skala: 0.9-1.1 (fra rød forverring til grønn forbedring) 
 

4.2 Omlegginger Bærums Verk/Lommedalen 
En stor svakhet ved R2-alternativet er at bosatte på store deler av Bærums Verk får lange 
gangtider siden den nye stamruten mot Lommedalen kun stopper på Lommedalsveien. Det 
er derfor gjort en modelltest der denne ruten i stedet termineres på Gullhaug, slik at det blir 
den eksisterende 753 som betjener resten av Lommedalen. Dette gir et bedre tilbud til 
Bærums Verk, men gir et ekstra bytte for reisende fra Lommedalen som ønsker å benytte 
stamruten til Bekkestua eller videre (det vil si ikke benytte 753 til Sandvika). 
 
Både for rushtid og utenom viser modellen at bedre tilbud til Bærums Verk ikke veier opp 
for redusert tilbud og økt byttebehov i resten av Lommedalen. Vi ville sannsynligvis sett en 
signifant positiv effekt av å splitte stamrute L2 på en variant til Bærums Verk og en til 
Lommedalen (dette ble det ikke lagt opp til i hovedalternativene i ”Komfort Vest”). 
 
Denne følsomhetstesten er altså ikke gjennomført med utgangspunkt i basissituasjonen, 
men som en justering av R2. Det er imidlertid grunn til å tro at effekten for de bosatte i de 
berørte områdene ville være av omtrent samme størrelse om vi hadde gjort 
følsomhetstesten som en justering av basissituasjonen. 
 
Det er gjort ytterligere en følsomhetstest for tilbudet rundt Bærums Verk. Utgangspunktet 
er en erkjennelse av at rute 143/144 har et uheldig kjøremønster, siden reisende til/fra 
Bærums Verk blir påført noe som oppfattes som ”unødvendig” reisetid, siden de må sitte 
på bussen om Skollerudveien. På ”Møte 1” ble det diskutert hvordan det kan ryddes opp i 
dette tilbudet. Konklusjonen var at en ny bussvegforbindelse fra Skollerudveien ved 
Lesterud skole til Lommedalsveien ved Mølladammen skole, kan gi muligheten for bedre 
fordeling av tilbudet mellom vestre og østre del av Lommedalsveien nord for Triangelen. 



 
Kollektiltilbudet i Vest-regionen - Følsomhetsanalyser 

 

Urbanet Analyse notat 10/2008 Side 8 av 16 

Som grunnlag for  arbeidet er det tatt hensyn til en slik ”teoretisk” bussveg. Veien gir 
mulighet for at dagens rute 753 kan betjene det østre området på en tidseffektiv måte. 
Samtidig går stamruten fra Bærums Verk utenom det samme området - eller vi kan se på 
det som at dagens rute 143/144 slutter å kjøre ”omveien”. 
 
Effekten av denne omlegging henger nøye sammen med reisemønster til/fra området 
Helsetveien/Linderudveien. Reiser til/fra Lommedalen vil uansett få noe ekstra ombordtid. 
For rushtid beregnes en gevinst på 0.3% prosent for reiser i Bærum. For reiser til/fra Oslo 
blir tilbudet tilnærmet uendret, men marginalt dårligere, fra sonen (ekstra ombordtid etter 
omlegging utgjør lite for hele reisen). Utenom rush blir effektene av samme fortegn men 
mindre, noe som kan forklares med et mer spredt reisemønster (bytte vil dessuten utgjøre 
en større del av reiseulempen på dag og kveld). 
 
Alt i alt kan vi si at tiltaket, sammenliknet med R2, selvsagt er svært viktig for de berørte 
bosatte, men har lite å si for det totale passasjervolum til/fra/i den nord-vestre delen av 
Bærum. 
 

  
Figur 4-3 Endring av GK (rushtime) ved innføring av ny veg på Bærums Verk med tilhørende tilrettelegging av 
bussrutene. Skala 0.8-1.2 (fra rød forverring til grønn forbedring) 
 

4.3 Lokalnettet i Bærum 
I R2-alternativet er det gjort store endringer i lokaltilbudet i Bærum. For det sentrale 
Bærum mellom E16 i vest og Lysakerelva i øst er flatedekning ivaretatt med kun 5 ruter. 
Tre av disse er ringruter (øst, vest og sentralt), mens to er relativt ”rette” ruter: Diagonalen 
Sandvika-Eiksmarka og Bekkestua-Fornebu/Snarøya (Merk at sistnevnte ofte er tatt med 
ved opplisting av ”stamrutene” i hovedprosjektet. Selv om dette strengt tatt er en lokalrute 
så er den omtalt slik på grunn av Fornebus helt spesielle rolle i utvikling i Bærum i 
kommende år). 
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Den isolerte effekten av å endre lokaltilbudet slik er ikke studert i hovedprosjektet. Det er 
derfor gjort to tester som belyser dette. I de to neste avsnittene sammenlikner vi R2 med 
og uten nytt lokalnett i (denne delen av) Bærum, og ser dessuten på en modifisering av R2s 
lokalnett slik at østre og vestre ringrute i stedet trafikkeres som et åttetall. 

4.3.1 Dagens tilbud vs nytt lokalnett 
Med utgangspunkt i R2 gir det et 2% dårligere tilbud å benytte dagens lokalnett framfor 
lokalnettet som ble lagt til grunn i R2. Dette gjelder både rush dag og døgn. Merk at dette 
ikke betyr det samme som at R2s lokalnett ville fungere bedre i dagens bussystem: kun at 
R2s lokalnett passer bedre til R2s stamruter enn dagens lokalnett ville gjort. Siden systemet 
legger opp til Bekkestua, Sandvika og Lysaker som et tyngre knutepunkter enn i dag, vil det 
være et samspill mellom bruk av stamruter og lokalnett også for reiser internt i kommunen. 
Ser vi kun på reiser til/fra Oslo ville dagens lokalnett faktisk gitt et litt bedre tilbud (ca 
0.2%) kombinert med R2. 
 

  
 
Figur 4-4 Endring av GK (rushtime). R2 med dagens lokalnett sdammenliknet med R2. Skala 0.8-1.2 (fra rød 
forverring til grønn forbedring) 
 

4.3.2 Modifisering til 8-tall øst/vest 
Denne testen krever at vi først lager en justert basissituasjon der frekvensen på østre og 
vestre ring er den samme. Dette er gjort og vi får at 8-tallet gir et 0.5% bedre tilbud for 
reiser internt i Bærum i rushet, men omtrent uendret utenom rush. For døgnet får vi en 
bedring på ca 0.2%, som altså vil være det samme som forventet effekt på antall 
kollektivreisende. 
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Figur 4-5 Endring av GK (rush) ved innføring av 8-tall for østre/vestre ring i Bærum, sammenliknet med R2. 
Skala 0.95-1.05 (fra rød forverring til grønn forbedring) 
 

4.4 Asker/Røyken-tilbudet 
I ”Komfort Vest” så vi at forslaget til forenkling av lokaltilbud og stamlinjer knyttet til 
Asker/Røyken-området ga en uheldig negativ effekt. Disse endringene anbefales altså ikke 
gjennomført. Det er derfor gjort en følsomhetstest med utgangpunkt i R2, der vi legger 
tilbake dagens tilbud for dette området. 
 
Tabellen nedenfor viser den opprinnelige R2 sammenliknet med basis (uten forutsetning 
om økt koordinering). Tabell 4-2 viser tilsvarende effekter med dagens lokalnett som 
forutsetning i R2. 
 
Tabell 4-1 R2 som i ”Komfort Vest”, endring i generaliserte reisekostnader. 
 

 

Komfort Vest R2
Vestområdet Rush Utenom rush Døgn
i 1.9 % -1.8 % -0.1 %
til/fra 0.1 % -3.8 % -1.6 %
til/fra/i 0.8 % -2.9 % -1.0 %
i asker 6.5 % -0.4 % 2.9 %
i bærum -0.8 % -2.9 % -1.9 %  

 
 
Tabell 4-2 R2 med justert lokalnett 
Komfort Vest R2 m/dagens lokalnett
Vestområdet Rush Utenom rush Døgn
i -0.3 % -1.4 % -0.9 %
til/fra -0.3 % -2.7 % -1.3 %
til/fra/i -0.3 % -2.1 % -1.2 %
i asker -0.2 % 0.1 % 0.0 %
i bærum -0.6 % -2.7 % -1.7 %  
  
Fra tabell 4-2 ser vi at forverrringen med den vurderte omlegging av alle bussruter via 
Asker sentrum (forverret GK på 2,9 % i Asker), elimineres ved å gå tilbake til de 
opprinnelige (eksisterende) basis-situasjonen. 
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Dette bidrar også til å forbedre hele segmentet ”i Asker og Bærum” (til -0.9%). Alt i alt 
betyr dette at en justert versjon av R2 kommer ut positivt eller tilnærmet 0 for alle de fem 
indikatorene på aggregert sonenivå. I ”Komfort Vest” var det ikke før vi la på 
forutsetninger om redusert byttetid at alt ”gikk i pluss” når vi måler på denne måten. 
 

  
 
Figur 4-6 Endring av GK (rushtime) ved å gå tilbake til opprinnelig Asker/Røyken-tilbud, sammenliknet med 
R2. Skala 0.8-1.2 (fra rød forverring til grønn forbedring) 
 

4.5 Oslo-rettet tilbud fra Rykkinn 
Rykkinn representerer et tungt og konsentrert marked. Det er derfor gjort til sammen 4 
tester som belyser ulik betjening mot dette området. Dette handler om justeringer og/eller 
nye kombinasjoner av 151/152, R2 og Rs. 
 
I dagens tilbud betjener 151 og 152 (ekspressen) Rykkinn. I R2 alternativet har vi ruten R2 
som tar Bærumsveien til Bekkestua før den fortsetter til Ring 2 i Oslo (mørkblå linje i figur 
1). I R2 alternativet har vi også ”Rs”-ruten (lys blå linje i figur 1), som kjører Rykkinn-
Brynsveien-Bærumsveien-E16-Sandvika-Oslo med stopp ved E18 Sandvika (ikke innom 
terminalen, for å spare tid). 
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Figur 4-7 Vegnettet mellom Rykkinn og Sandvika 
 
Test 1: 
 
Dette er en modifisering av R2 slik at dagens 151 erstatter den nye Rs. 
 
Dette gir ingen heldig effekt sammenliknet med opprinnelig R2. Til/fra vest øker GK med 
ca 1% for døgnet. For reiser internt i Bærum øker GK med 0.5%, fordelt på 0.3% i rush og 
0.7% utenom. For reiser fra Bærum Nord/vest-sonen er økning i GK opp mot 15% for 
reiser mot Oslo sentrum og Helsfyr (dette er altså når vi sammenlikner med opprinnelig 
R2). 
 
Test 2: 
 
Dette er som test 1, men vi dropper dessuten R2-ruten. 
 
Dette innbærer en åpenbar reduksjon i det Oslo-rettede tilbudet mot Rykkinn. For døgnet 
får vi nå en GK-økning på 2.2% for reiser internt i Bærum og 2.6% for reiser til/fra Vest. 
 
Test 3: 
 
Dette er en modifisering av R2, slik at R2 og Rs erstattes av 151 og en justert 152 som går 
over Ring 2 i Oslo. 
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Dette gir kun negative effekter på de overordnede indikatorene. På mer detaljert sonenivå 
er det kun reiser internt i Bærum Sør/øst-sonen (rundt Sandvika) som opplever en 
signifikant forbedring. Her reduseres GK med 2.4%. 
 
Test 4: 
 
Dette er en modifisering av R2, slik at Rs kjøres innom terminalen i Sandvika i stedet for 
utenom. 
 
Reisende fra Rykkinn til Oslo sentrum og Helsfyr opplever dette som et inntil 10% 
dårligere tilbud (pga ”omveien” i Sandvika). For reiser mellom andre områder modelleres 
kun små forskjeller. Til sammen gir dette, for døgnet, en økning i GK på 0.7% for reiser 
til/fra vest, og 0.1% for reiser internt i Bærum (sammenliknet med R2). Reiser som ender i 
Sandvika opplever ikke overraskende en positiv effekt. Forskjellene mellom rush og 
dag/kveld er ikke entydig, men det kan pekes på at den negative effekten for Oslo-rettede 
reiser er mindre utenom rush. Dette er naturlig ut i fra hva vi vet reisemønster utenom 
rush. 
 

4.6 Framføringshastighet generelt 
Med utgangspunkt i dagens tilbud har vi testet effekten av 20% endret framføringshastighet 
for bussene i vestområdet. Vi endret med andre ord ombordtiden med 20%, mens 
generalisert reisekostnad påvirkes i vesentlig mindre grad. Dette ser vi av tabellen nedenfor, 
der endret GK og antall reisende ligger rundt +/- 2.5% på de aggregerte indikatorene. 
 
 
Tabell 4-3 Effekten av forutsetning om redusert og økt hastighet 
Hastighet i basissituasjonen
Vestområdet -20% +20%
i -2.2 % 3.1 %
til/fra -2.3 % 2.8 %
til/fra/i -2.3 % 2.9 %
i asker -1.2 % 2.2 %
i bærum -2.6 % 3.7 %  
  
 
Vi ser en tendens til at effektene ikke er symmetrisk. Det er ikke unaturlig siden mye kan 
skje med rutevalget i dette kompliserte kollektivsystemet. Samtidig opererer vi med en 
skinnefaktor for de som velger å reise med tog/bane. Dette betyr at ny fordeling mellom 
driftsarter gir et ekstra skift i GK. 
 

4.7 Effekten av kombinasjoner 
 
R2* i tabellen nedenfor viser effekten av å kombinere de påviste positive endringene 
 Rutejustering Bærums Verk/Lommedalen 
 Asker/Røyken-tilbud som i dag 
 Østre/vestre ring som 8-tall 

i forhold til dagens situasjon. 
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Tabell 4-4 Kombinerte effekter 
 

 

Effekt av kombinerte justeringer av R2
Vestområdet R2 R2*
i -0.1 % -1.2 %
til/fra -1.6 % -1.3 %
til/fra/i -1.0 % -1.2 %
i asker 2.9 % 0.0 %
i bærum -1.9 % -2.3 %  

 
(Denne testen kommenteres ikke nærmere, men fungerer mest som en bekreftelse på at de 
positive endringene adderes på hverandre og drar R2 i entydig retning, framfor å eliminere 
hverandre.) 
 

5 Konklusjoner  
 
Med bakgrunn i de ulike testene kan vi sette opp noen oppsummerende konklusjoner 
 

• Dagens trase for bussene fra Røyken / Hurum som benytter Slemmestadveien via 
Holmen er klart mer attraktiv for de reisende enn å bli kjørt via Asker sentrum 
enten det dreiser seg om mating eller videre til Oslo. 

 
• Dersom lokalbussene i Bærum skal endres er de to ringene med senter i Bekkestua 

mer attraktiv hvis de kjøres i ett 8-tall framfor som to separate ringer. 
 
• Foreslått bussveg på Bærums Verk mellom Lesterud skole og Mølladammen skole 

som gir en noe raskere og enklere kjøremønster gir 0,3 % gevinst for lokale reiser i 
Bærum i rushet. For reiser til/fra Oslo er det ikke funnet noen gevinst. Dvs en helt 
marginal forbedring. 

 
• R2 gir ca 2 % flere reiser for hele Bærum når vi vurderer rush og dag samlet. Dette 

er en meget stor effekt og er også det vurderte tiltaket som gir størst effekt. 
 
• Vi har ikke grunnlag for å si at det endrete lokalbussforslaget i Bærum er mer 

attraktivt enn dagens lokalbussnett. For reiser til og fra Oslo, fungerer dagens 
lokalbussnett marginalt bedre (0,3 %) enn de vurderte endringene. 

 
• Kun å kjøre Rykkinn bussen om Sandvika – dvs droppe eksisterende 151 og 152 – 

var ikke heldig. Hvis man i tillegg kjørte innom Sandvika bussterminal ga dette så 
stort tidstap (10 minutter i tillegg) at dette var uheldig for passasjere til/fra Oslo. 

 
• Økes framføringshastighet med 20 %, økes passasjertallet med ca 3% (varierer med 

2,8-3,7 % (på ulike segmenter) 
 
Med unntak for forslaget R2, så er det sett fra et overordnet synspunkt, ingen av de øvrige 
effektene i følsomhetsanalysen som er tunge nok til at de i seg selv bør legges til grunn for 
å tvinge fram omlegginger. Dette må også sies å gjelde de ulike alternativene i 
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hovedprosjektet ”Komfort Vest”. Det er først ved forutsetning om gjennomføring av tiltak 
som kan redusere byttetidene (bl.a frekvens, forsinkelse, påliteliget og  image for linjene) at 
det beregnes mer signifikante effekter. Men dette er vel og merke på et overordnet nivå. 
Både i ”Komfort Vest” og de påfølgende følsomhetsanalysene kan det pekes på effekter 
som er relativt store for kortere delstrekninger for visse ruter. Dette er på den annen side 
oftere rene rutevalgseffekter, som ikke bidrar til vesentlig økt passasjervolum i det store 
bildet. Innenfor metodikken er det kun signifikant reduksjon i GK for en reiserelasjon som 
kan bidra til å øke passasjervolumet på denne relasjonen. 
 
Dette har imidlertid også en annen side: Spørsmål knyttet til rolledeling mellom 
kollektivruter og driftsarter, belegg og kapasitet på delstrekninger, framkommelighet eller 
mer driftstekniske og kostnadsmessige spørsmål. Tilpassing knyttet til målsettinger rundt 
slike forhold måler vi selvsagt ikke i beregningene som er gjennomført. Her har vi kun 
analysert endringer i reiseulempen fra trafikantene. 
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