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Forord 

Dette notatet er en del av prosjektet”Hvordan får man bilister til at bruge 
kollektiv transport?”, som finansieres av Region Hovedstaden.  
 
På oppdrag  fra Tetraplan har Urbanet Analyse gjennomgått erfaringer og 
litteratur på området marked og organisering av kollektivtransporten. På 
bakgrunn av gjennomgangen har vi formulert noen anbefalinger for det videre 
arbeidet i Hovedstadsregionen. Notatet er skrevet av Bård Norheim. Per Als fra 
A-2 har kommentert utkast underveis i prosjektet.  
 
Oppdragsgivers kontaktperson har vært Claus Hedegård Sørensen, Tetraplan og 
Per Als, A-2. 
 
Oslo 4. mai 2009 
Urbanet Analyse 
 
Bård Norheim 
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Sammendrag og anbefalinger 

Urbanet Analyse har fått i oppgave å se nærmere på en del erfaringer mer 
satsing på kollektivtransport i ulike Europeiske byområder. Prosjektet er en 
deloppgave innenfor et større prosjekt som Tetraplan har for Region 
Hovedstaden i København.  
 
Formålet med dette dokumentet er primært å fokusere på noen av de tiltakene 
eller strategiene som kan være mestr effektive for å få flere bilister over på 
kollektivtransporten. Kort oppsummert viser disse erfaringene at det bør satses 
på et tilbud basert på stabile finansieringsordninger, høy frekvens, kunde-
orientert produktutvikling og bedre samarbeid mellom aktørene i markedet.  
 
Dokumentet er basert på litteratursøk og tidligere analyser, og er presentert på 
en workshop i København 3. april. Gjennomgangen har fokus på to områder i 
forhold til overførbarhet og lærdommer for København: 
1. Hva kjennetegner de tiltak og strategiske grep som er gjennomført i en del 

byer i Europa som har lyktes med å øke kollektivandelen? Og i hvilken grad 
har de oppnådd å få flere bilister over på kollektivtransporten?  

2. Hvilke nye organisatoriske grep er gjennomført i europeiske byer som har 
bidratt til å styrke kollektivtransporten? Vi har fokusert på noen land og byer 
som har endret forvaltningsorganiseringen, i tillegg til at vi har sett på noen 
erfaringer med nye kontraktsformer.  

 
Innenfor rammen av dette prosjektet er det ikke mulig å gi konkrete råd for 
hvordan kollektivtransporten i Københavnsområdet bør utvikles. Det vil også 
avhenge av hvilke deler av Københavnsområdet som har fokus, bykommunen, 
regionen eller hele Hovedstadsområdet. Vi har derfor i dette dokumentet omtalt 
byen som ”Københavnsområdet” uten at det ligger noen spesifikk begrunnelse 
for dette, eller avgrensning i forhold til konkrete virkemidler for ulike deler av 
regionen. Vår rolle vil være å gi noen innspill til vellykkede grep som kan være 
nyttige innspill i det videre arbeidet. Overførbarheten og relevans for de ulike 
deler av byregionen vil vurderes av Tetraplan.   
 
Vi har oppsummert en del strategiske grep som kan være viktige for å få flere 
bilister over på kollektivtransporten og som også bør vurderes for Københavns-
området.  Flere av disse rådene er ikke nye og det er strategiske grep som i en 
del tilfeller er fulgt opp i Københavnsområdet. Vi har derfor ikke tatt stilling til 
hvilke som er mest kritiske, men vi har pekt på noen strategiske måltall som 
kan gi bedre svar på hvor en evt satsing bør prioriteres. 
 

Klarere rolledeling og prioritering 

Det er ikke mulig å gi et like godt tilbud til alle trafikanter eller områder. 
Trafikantene ønsker seg hyppige avganger, uten bytte og med lav takst. Hvor 
godt tilbud det er mulig å få til i et byområde avhenger av hvordan ramme-
betingelsene er lagt til rette i form av arealplanlegging, framkommelighetstiltak 
og rolledeling mellom transportmidlene. Dårlig tilrettelegging vil bety at en økt 
kollektivsatsing blir svært kostbar. 
 
Det som kjennetegner noen av de mest typiske kollektivbyene i Europa er at de 
har fått til en klarere rolledeling og prioritering mellom bil og kollektivtransport, 
og mellom ulike kollektive transportformer. Noen konkrete eksempler er: 

 Haag, som har klart definerte korridorer for buss og trikk, og hvor det er 
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lite parallellkjøring mellom disse transportmidlene. 
 Strasbourg, hvor formålet med den nye trikkesatsingen var å 

oppgradere sentrum for gående og syklister, og hvor parkeringsplasser i 
sentrum ble erstattet med innfartsparkering og ”mating” fra buss til 
trikk. 

 Freiburg hvor formålet var å få bilfritt sentrum og redusert biltrafikk i 
boligområdene, og hvor det er utviklet svært gode knutepunkter mellom 
bil, trikk, jernbane og sykkel. 

 
Hovedpoenget er at de typiske kollektivbyene bygger opp under 
trafikkgrunnlaget for kollektivtransporten ved å prioritere og ved å satse på en 
målrettet arealplanlegging. Det som kjennetegner de nordiske byene er at de 
ikke i like stor grad har prioritert mellom transportformene. Det har snarere 
vært en tendens til å si ”ja takk, begge deler”, noe som har resultert i et relativt 
godt utbygd kollektivtilbud, og samtidig en god tilrettelegging for bil.  
 
Vi har foretatt en sammenlikning av Oslo med en del byer i Europa av samme 
størrelse og befolkningstetthet. Disse byene har ca 3 ganger så mange 
passasjerer per linjekm, noe som skyldes en klarere prioritering og 
effektivisering av linjenettet. Det betyr konkret at de har et bedre 
trafikkgrunnlag og dermed kan tilby en høyere frekvens.  
 
Definere klare overordnete mål med kollektivsatsingen 
Økt kollektivtransport er ikke noe mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå 
en bedre trafikkavvikling og miljø i byregionen. Erfaringer fra de byene som har 
lykkes med en satsing er at de har definert klare mål med satsingen i form av 
bedre bymiljø i sentrum eller trafikkavvikling på hovedvegnettet. Mulighetene 
for å lykkes i Københavnsområdet vil være å definere klare overordnete mål 
med kollektivsatsingen, som er målbare og etterprøvbare. Dette kan lettere 
skape allianser mellom ulike aktører når det gjelder virkemiddelbruk og aksept 
for en del restriktive tiltak hvis folk opplever at de får noe ut av satsingen. 
 
For Københavnsområdet kan målsettingen f eks være å redusere køproblemene 
på hovedvegnettet i rushtida med x % eller å utvide det bilfrie 
sentrumsområdet/-gågatenettet. Erfaringene viser at de byene som setter seg 
”høye mål” også lettere får aksept for en omfattende kollektivsatsing eller 
omlegging av transportpolitikken. Samtidig vil aksepten for tiltakene øke når de 
i etterkant ser effekten av satsingen. 
 

Økt frekvens er tiltak nr 1 

Det største potensialet for å få økt kollektivtransport er å få de marginale 
kollektivtrafikantene til å øke sin bruk av buss og bane. Dette forutsetter at de 
må reise kollektivt også på en del ”uvante” strekninger og tidspunkter. En viktig 
plattform vil derfor være å gjøre tilbudet enklere slik at det er minst mulig 
barrierer mot å skifte over til kollektivtransport. Økt frekvens er et tiltak som i 
seg selv gjør det enklere å reise kollektivt, men det må gjelde alle deler av 
reisen. Dette tiltaket er nærmere beskrevet i rapporten informasjon og 
markedsføring.  
 
Økt frekvens er det viktigste tiltaket for å få erstattet flere bilturer med 
kollektivtransport. Det er uvesentlig for trafikantene om bil og kollektivtransport 
tar like lang tid på en strekning hvis bussen eller t-banen bare går hver 
halvtime. Halvtimesavgang betyr at trafikantene i snitt vil vente 15 minutter på 
neste avgang, mens bilturen kan starte umiddelbart. På mange reiser vil en med 
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bil være fremme før en starter selve kollektivreisen.  
 
Det kan tas i bruk ulike virkemidler for å få økt frekvens, og valg av virkemiddel 
er et spørsmål om politisk prioritering: 

1. Effektivisering av rutenettet med færre linjer og høyere frekvens. En slik 
effektivisering kan f eks gjennomføres ved å utvikle et stamlinjenett 
med høy frekvens og gode knutepunkter til de lokale linjene, og ved økt 
grad av mating til tog og metro. I en slik strategi er det viktig å sikre at 
det er god framkommelighet frem mot kollektivknutepunktene, slik at 
overgangen mellom transportmidlene blir så smidig som mulig. 

2. Takstdifferensiering som kan finansiere økt frekvens. Analyser av de 
seks største byene i Norge viser at en takstdifferensiering (dvs økte 
takster i rushtiden enn utenom rushet) kan gi 13 prosent flere 
passasjerer uten økte tilskudd. En slik differensiering vil også være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det gir et bedre tilbud til 
kollektivtrafikantene, og et tilbud som er mer konkurransedyktig mot bil. 

3. Fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten vil ikke bare gi kortere 
reisetid og bedre punktlighet, men også gi muligheter for økt 
omløpshastighet, og dermed økt frekvens. I Oslo ble det i 2004 
gjennomført en omfattende trikkesatsing med 5 minutters frekvens på 
hovedlinjenettet. Satsingen var basert på 20 prosent bedre 
framkommelighet og en effektivisering av linjenettet, og det ga 23 
prosent flere passasjerer uten økte tilskudd. Trikken i Oslo hadde et 
spesielt stort potensial som ikke kan overføres direkte. Men en generell 
analyse for de 6 største byområdene antyder at 20 prosent bedre 
framkommelighet kan gi ca 7 prosent flere passasjerer uten økte 
tilskudd. 

4. Økte tilskudd for å finansiere økt frekvens og et bedre tilbud for 
trafikantene. Økte driftstilskudd til kollektivtransporten er et av de 
samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tiltakene i byene. Analyser av de 
seks største byområdene i Norge viste at det var samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å fordoble tilskuddene i forhold til dagens nivå. Samtidig er det 
vanskelig å få økte driftstilskudd til økt kollektivsatsing, noe som ofte 
skyldes vanntette skott mellom de budsjettene som finansierer drift og 
investeringer i kollektivtransporten.  

5. Endret bystruktur og rammebetingelser for biltrafikken vil gi økt 
etterspørsel etter kollektivtrafikk, og grunnlag for flere avganger. Dette 
vil gi en ytterligere etterspørselseffekt. Hvis kollektivtransporten får 
beholde de økte inntektene og benytter dette til å forbedre tilbudet kan 
det sette i gang en positiv inntektsspiral.  

 
En omprioritering av ressursene er ofte smertefull. De som får det verre klager, 
mens de som får det bedre holder munn, men reiser mer kollektivt. De fleste 
forslag om omlegginer av rutetilbudet, differensierte takster eller restriksjoner 
på biltrafikken møter motstand. Det er derfor viktig å være forberedt på hvem 
som vil få et dårligere tilbud, og være lydhør for motforestillingene mot 
endringer. Folk kan være villige til å akseptere relativt store endringer i tilbudet 
hvis de ser klart hva som er målet med omleggingen, og etter at de har sett 
resultatet. Både innføringen av trengselsskatten i Stockholm og trikkesatsingene 
i Oslo og Strasbourg er gode eksempler på at trafikantene aksepterer 
restriksjoner på biltrafikken når de ser at tiltaket gir gevinst. 
 
Det betyr konkret at en omfattende omlegging av tilbudet må kommuniseres 
godt i forkant. Strategien eller konseptet på gjennomføres med færrest mulig 
kompromisser, for en halvhjertet omlegging kan ofte være verre enn ingen 
omlegging. En omlegging av rutenettet må bety at frekvensen på 
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hovedlinjenettet øker betydelig, og det må være full kollektivprioritering, slik at 
byttepunktene fungerer. Tilsvarende må evt restriksjoner på biltrafikken være 
tilstrekkelig sterke til at det skjer en merkbar effekt på biltrafikken, og gir 
grunnlag for å forbedre kollektivtilbudet.  
 

Økt frekvens er det viktigste tiltaket for å få bilister over på 
kollektivtransporten. Dette kan oppnås på flere måter, men i første rekke 
ved en rute-effektivisering basert på ”rullende fortau” konseptet. Det bør 
utvikles et hovedlinjenett hvor det ikke er behov for å bruke rutetabellen, 
med 5 eller 10 minutters frekvens hele dagen og full kollektivprioritering.   

 
 

Behov for stabile økonomiske rammebetingelser 

Utvikling av kollektivtransport er en langsiktig prosess. Det kan ofte ta opptil 10 
år fra de første planene og til et nytt tilbud er satt i drift, og ytterligere 2-5 år 
før tiltakene får full effekt i markedet. Selv om mange tiltak kan iverksettes 
raskere, er det uansett viktig med langsiktige og forutsigbare rammer for å 
kunne utvikle tilbudet i ønsket retning. Det betyr at det kan være like stort 
behov for langsiktige og forutsigbare rammer som for økte rammer til 
kollektivtransporten, selv om begge deler er viktig.  

Eksempler på ordninger som sikrer stabile økonomiske rammebetingelser er 
blant annet (Longva m fl 2003): 

 Bedriftsbeskatningen i Frankrike som finansierer 41 prosent av 
kollektivtransporten i Frankrike (CERTU 2002), er lokal og øremerket 
transport, og kan pålegges bedrifter over 9 ansatte. Skatten er gradert 
avhengig av størrelsen på byregionen den omfatter, med en maks grense 
på 0,55 prosent for bykommuner under 100 000 innbyggere, 1 prosent 
for bykommuner over 100.000 innbyggere og 1,8 prosent for byer som 
har satset på skinnegående transport. Denne skatten ga ca 14 mrd 
kroner i 2000, tilsvarende ca 1 mrd kroner i Norge, korrigert for 
forskjeller i innbyggertall. 

 Energiskatten i Østerrike hvor 2,5 prosent av el-avgiften er øremerket 
kollektivtransporten. I tillegg er det statlige subsidier til 
kollektivtransporten som fordeler seg med 55 prosent til Wien og 45 
prosent til resten av landet, hvorav midlene tildeles etter en 
fordelingsnøkkel basert på antall linjekm og antall passasjerer. 

 Inntektsskatt og parkeringsfond i Sveits. I Schaffhausen har de en 
inntektsskatt på 6 prosent som er øremerket til drift av 
kollektivtransporten i tillegg til at parkeringsavgiftene går til et fond som 
dekker reinvesteringer i vognparken. 

 Trengselsskatt i Stockholm og Congestion Charging i London. I både 
Stockholm og London ble deler av midlene fra veg-/køprisingen brukt til å 
finansiere kollektivtransporten.  

 Bompengefinansering av kollektivtiltak i Norge. I de største norske 
byområdene er det innført bompengefinansiering som går til 
infrastrukturtiltak for bil og kollektivtransport. De siste årene har det 
skjedd en vridning i retning av større andel som går til kollektivtransport 
og en viss andel som også går til investering i vognparken. Oslopakke 3 
er et eksempel på dette.  

 Den norske Belønningsordningen. I Norge har det siden 2004 eksistert en 
statlig insentivordning, Belønningsordningen, der midlene i prinsippet 
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skal fordeles til de byene som har lykkes best i å få flere 
kollektivtrafikanter og redusert biltrafikk. En evaluering av ordningen 
viste at den stimulerer til økt bruk av lokale midler til kollektivsatsing, 
men at den var er for kortsiktig og lite forutsigbar. Det er derfor det siste 
året foretatt en omlegging av ordningen slik at den er blitt fireårig, i 
tillegg til at det stilles mer konkrete resultatmål til byene. Ordningen er i 
dag på 330 mill kr årlig og regjeringen har i Nasjonal Transportplan 
signalisert at den vil trappes opp til ca det dobbelte. 

 
Alle ordningene som her er nevnt har den fordelen at de gir mer forutsigbarhet i 
planleggingen av kollektivtransporten. Det er ikke gitt at alle de som her er 
nevnt samfunnsøkonomisk like effektive, eller relevante for Hovedstadsregionen. 
Men eksemplene illustrerer at det finnes flere mulige finansielle virkemidler for å 
skape mer langsiktige rammebetingelser for kollektivtransporten.  
 

Stabile finansieringsordninger er en nødvendig forutsetning for å få en 
langsiktig planlegging og utvikling av tilbudet. Dette kan gjøres på flere 
måter. Erfaringene fra Belønningsordningen i Norge kan være et alternativ 
som også stimulerer til mer helhetlig virkemiddelbruk. Dette er et tiltak 
som i Norge er etablert på statlig nivå i forhold til de største byene, men 
det kan også etableres tilsvarende ordningen for Region Hovedstaden, 
med fokus på måloppnåelse i ulike deler av denne regionen. 

 

Kontinuerlig produktutvikling 

Det tar tid å utvikle et godt kollektivtilbud, og kundene blir stadig mer kravstore. 
Og egenskapene til ”konkurrenten” (bilen) blir stadig bedre. Det som var en 
luksusbil for 10 år siden er en standard familiebil i dag. Utviklingen av 
kollektivtransporten skjer ikke i samme takt, noe som betyr at 
kollektivtransportens konkurransekraft reduseres. Et kollektivtilbud som 
stagnerer vil miste stadig flere kunder. Analyser fra norske byer har vist at 
kollektivtransporten vil miste mellom 0,5 og 1,5 prosent av passasjerene årlig 
hvis det ikke skjer en stadig produktutvikling av kollektivtilbudet.  
 
Det er viktig å sikre en organisering av kollektivtransporten som ikke 
sementerer tilbudet, men tvert om stimulerer til en mer dynamisk produkt-
utvikling. Dette gjelder både i forhold til dynamikken i kontraktene med 
operatørene, og i forhold til ansvarsdeling mellom aktører som påvirker ramme-
betingelsene for kollektivtransporten. Utfordringen er ikke å kjøre dagens tilbud 
billigst mulig, men å gi et best mulig tilbud for de midlene som er til rådighet. 
 
Københavnsområdet er en av de byene som har lengst erfaring med 
anbudskonkurranse i kollektivtransporten, og som har hatt utstrakt bruk av 
kvalitetskrav både i anbudet og underveis i kontraktene. Disse kontraktene må 
sikres en dynamikk underveis i kontraktsperioden som gjør at: 

1. Det er insentiver som sikrer størst mulig kundefokus og hvor 
operatørene kan tjene på å foreslå nye fornuftige transportløsninger 

2. Myndighetene kan justere tilbudet uten at det blir uforholdsmessig dyrt 
3. Byplanleggere og andre aktører kan legge forholdene til rette for 

kollektivtransporten uten at det er operatørene som høster hele 
gevinsten 
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Helhetlig virkemiddelbruk 

Å kunne dra nytte av erfaringer med kollektivsatsing i andre byer og land 
forutsetter kjennskap til rammebetingelsene for satsingen, både økonomisk og i 
forhold til ansvarsdeling mellom ulike aktører. Det er mange faktorer som kan 
bidra til at en tilsynelatende fornuftig satsing kan variere fra suksess til fiasko. 
Samtidig vil rammebetingelsene for kollektivtransporten variere så mye fra land 
til land at det lett kan tilsløre hva som er den egentlige årsak og virkning av 
lokale forsøk. 

Selv om hovedfokus for dette prosjektet er å se på tiltak som kan gjøre 
kollektivtransporten mer attraktiv overfor bilister, er det også nødvendig å se på 
betydningene av rammebetingelsene for denne satsingen. Vi har sett nærmere 
på hvordan rammebetingelsene for kollektivtransporten i Hovedstadsregionen 
avviker fra snittet av andre Europeiske byer. Analysene viser at:  

1. Takstene for kollektivtransporten i Københavnsområdet lå i 2001 
omtrent på snittet av Europeiske byer. En oppdatert sammenlikning fra 
2006 med ni byer gir omtrent samme bilde. 

2. Bensinprisene har økt kraftig de siste årene, og de svinger også mye. 
Likevel viser en sammenlikning av bensinprisene fra 2007 at Danmark 
har en av de laveste bensinprisene i Europa, når vi korrigerer for 
kjøpekraft i befolkningene. Det betyr at det er relativt billig å kjøre bil i 
Danmark. 

3. Samtidig er det dyrt å kjøpe bil i Danmark. Korrigert for kjøpekraft er 
det 36 prosent dyrere å kjøpe bil i Danmark enn snittet for resten av 
Europa (2004-tall). Men det er mye dyrere å kjøpe bil i sentral-Europa, 
og også i Portugal. 

4. De høye bilprisene gir en lavere biltetthet  
5. En av de store utfordringene i Hovedstadsregionen, sammenliknet med 

europeiske byer, er at befolkningstettheten er lav. Det er også relativt 
sett færre arbeidsplasser lokalisert i sentrum.  

6. Samtidig har Hovedstadsregionen færre offentlig tilgjengelige 
parkeringsplasser i sentrum enn gjennomsnittet, og gjennomsnittsprisen 
for å parkere er blant de høyeste i Europa. Dette bidrar til å styrke 
kollektivtransportens konkurransekraft. 

7. Københavnsområdet har problemer med framkommeligheten. I en 
internasjonal sammenlikning av 9 ulike byer (BEST-prosjektet) var det 
bare 38 prosent av innbyggerne som var fornøyd med punktligheten. 
Dette gjelder all kollektivtransport i Hovedstadsområdet og København 
var dårligst av de byene som var med i undersøkelsen. Fra 1991 og frem 
til i dag er framkommeligheten for bussene redusert med 15-20 prosent. 
Movia anslår at dette koster kollektivtransporten rundt 100 mill kr årlig 
(Movia 2009). 

Framkommeligheten for kollektivtransporten er et av de store utfordringene 
framover og kanskje det viktigste tiltaket i en helhetlig tiltakspakke. Det er både 
samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil legges grunnlaget for god koordinering i 
kollektivknutepunkter med minst mulig byttetid. For å oppnå målsettingen om å 
kunne utvikle et mer konkurransedyktig kollektivtilbud i forhold til bilen må 
målsettingen være ”å ta igjen det tapte”, dvs øke framkommeligheten med 20 
prosent og benytte dette til økt frekvens. Litt forenklet vil 20 prosent økt 
hastighet gi 20 prosent økt frekvens fordi omløpshastigheten øker. I tillegg vil 
det sikre gode overgangsmuligheter i knutepunktene fordi bussene blir mindre 
forsinket.  
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1. Rammebetingelser for kollektivtransporten 

Å kunne dra nytte av erfaringer med kollektivsatsing i andre byer og land. 
forutsetter kjennskap til rammebetingelsene for satsingen, både økonomisk og i 
forhold til ansvarsdeling mellom ulike aktører. Det er mange faktorer som kan 
bidra til at en tilsynelatende fornuftig satsing kan variere fra suksess til fiasko. 
Samtidig vil rammebetingelsene for kollektivtransporten variere så mye fra land 
til land at det lett kan tilsløre hva som er den egentlige årsak og virkning av 
lokale forsøk. 

Det er særlig to forhold som gjør det vanskelig å sammenligne erfaringene fra 
ulike land og byer. For det første vil kostnadsnivå og inntekter variere. Det 
påvirker både bilhold, kjøpekraft og muligheter til å sammenligne priser mellom 
land. For det andre varierer bystrukturen og nordiske byer er som regel mer 
spredtbygde og bilbaserte enn mange av de europeiske byene. Det påvirker 
både trafikkgrunnlag og konkurranseflater mot bil.  

Et av hovedformålene med dette notatet er å analysere hvilke forskjeller mellom 
byområdene som kan bidra til å forklare variasjonene i bruk av bil og kollektiv-
transport. I denne sammenheng er det naturlig å skille mellom  

 Økonomiske rammebetingelser, i denne sammenheng priser og 
inntektsutvikling som i liten grad kan påvirkes lokalt. Det vil både gjelde 
bensinpriser, bilpriser og økonomisk vekst/inntektsnivå.  

 Bystruktur, i første rekke folketall, befolkningstetthet og lokalisering av 
arbeidsplasser. Dette er faktorer som det vil ta lang tid å endre. 

 Konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport, som i denne 
sammenheng omfatter rammebetingelser for bilbruk, reisetidsforholdet 
mellom bil og kollektivtransport, og tilgang til bil og kollektivtransport.  

 

1.1 Betydningen av rammebetingelser og organisering 

Vi vil i dette kapitlet se nærmere på rammebetingelsene for kollektivtransporten 
i Københavnsområdet sammenliknet med andre Europeiske byer, for å kunne 
vurdere hva som er markedspotensialet i regionen og hvor mye ramme-
betingelsene har å si for dette potensialet. Københavnsområdet er her i denne 
sammenheng hele Hovedstadsområdet.  
 
Vi har sett på rammebetingelser som bystruktur, rammebetingelser for bilbruk 
og egenskaper ved kollektivtilbudet. Denne analysen er basert på UITP-
databasen for 1995 og 2001. Selv om det er gamle tall gir bredden i de byene 
som er med i analysen et godt grunnlag for å sammenlikne forskjeller i 
rammebetingelser.  
 
Det er viktig å understreke at det er stor forskjell i type byområder i denne 
databasen. Det er en fordel når vi skal analysere betydningen av ulike 
rammebetingelser for kollektivtransporten, og det kan samtidig si noe om hva 
slags kollektivandel en kan forvente seg, avhengig av om det er København by 
eller hele Hovedstadsområdet som er i fokus. 
 
Denne UITP-databasen viser at antall bil/mc-turer i Københavnsområdet ligger 
litt høyere enn for snittet i Europa (figur 2.1). Samtidig er kollektivandelen lav 
og sykkelandelen blant de høyeste i Europa. Det betyr at Købenshavnsregionen 
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skiller seg relativt mye fra andre Europeiske byer.  
 
 

 
Figur 2.1: Antall bilreiser per innbygger Kilde UITP-databasen 2001 
 
 
Vi har i tillegg sett på konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport og 
hvor mye dette har å si for reisemiddelfordelingen. Som en oppsummering av 
disse analysene har vi beregnet markedspotensialet for kollektivtransporten gitt 
ulike endringer i rammebetingelsene. 
 

1.2 Økonomisk vekst svekker kollektivandelen 

Det er en rekke økonomiske rammebetingelser som direkte eller indirekte kan 
påvirke markedspotensialet for kollektivtransporten. De kan deles inn i tre 
hovedgrupper: 

 Økonomisk vekst/inntektsnivå 
 Relative prisforhold 
 Finansielle rammer 

Når folk får bedre råd, øker bilholdet. Dette svekker markedsgrunnlaget for 
kollektivtransporten. Samtidig fører bedre økonomi 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 og Hanly 1999). Totaleffekten, medregnet økt bilhold, 
er derimot negativ. Dette betyr at økonomisk vekst kan bidra til å svekke 
kollektivandelen. Samtidig er det grunn til å nyansere dette bildet noe. For det 
første vil effekten være forskjellig på kort og lang sikt. Det tar litt tid før folk 
skaffer seg bil selv om økonomien bedres, mens reiseaktiviteten øker ganske 
umiddelbart. Og det er særlig på fritidsreiser og i områder utenfor de største 
byene at kollektivselskapene vil merke den største effekten av økonomisk vekst. 

For arbeidsreiser vil inntektseffekten totalt sett være positiv, dvs i form av flere 
kollektivreiser (Whelan 2001). Dette skyldes to forhold. For det første vil økt 
økonomisk vekst føre til at flere kommer i jobb. I tillegg vil manglende 
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parkeringsmuligheter på arbeidsplassen gjøre at økt bilhold i mindre grad vil 
påvirke denne type reiser. Den samme effekten gjelder for større byer.  

En positiv inntektseffekt ble også funnet i en analyse av 43 byer i Europa, basert 
på UITP-databasen (Norheim 2006) . Disse analysene viste at både inntektsnivå 
og bilpriser vil påvirke bilholdet i stor grad. 10 prosent økt inntekt i befolkningen 
vil gi ca 3 prosent flere biler og 10 prosent høyere priser på bil vil redusere 
bilholdet med 2 prosent. Det siste er vel og merke en langtidseffekt når vi ser på 
nivået for bilprisene i et land. Endringer i nybilprisene og salget vil først gi utslag 
på biltettheten på veldig lang sikt.  

Samtidig viste analysene at bilhold ikke vil påvirke antall kollektivreiser i 
nevneverdig grad, mens 10 prosent flere biler vil gi 5 prosent flere bilturer. 
Bilene kjøpes for å brukes, men siden det i stor grad er bil nummer to er 
utnyttelsen lavere enn resten av vognparken. Og på de sentrumsrettede 
reisene, hvor kollektivtransporten er mest konkurransedyktig, vil det i liten grad 
påvirke bruken. 

 

1.3 Takstene i Københavnsområdet lå på snittet av Europeiske byer 

Takstene spiller en sentral rolle for kollektivtrafikken. Takstene er både et 
virkemiddel for å skaffe flere passasjerer, og en finansieringskilde for å 
finansiere et godt kollektivtilbud. Spørsmålet er om det er billig eller dyrt å reise 
kollektivt i Københavnsområdet? Vi har tatt hensyn til kjøpekraft og 
kostnadsnivå i hvert enkelt land for å kunne sammenligne priser. Vi har i denne 
rapporten benyttet en internasjonal kjøpekraftsindeks (Purchasing Power 
Parity), som reflekterer kostnadsnivået i hvert enkelt land. Vi har brukt data fra 
UITP-databasen for å sammenligne de nordiske byenes takstnivå med noen 
europeiske byer. Resultatene fra denne sammenlikningen viste at takstnivået i 
Købenshavnsregionen lå omtrent på snittet av de Europeiske byene, mens de 
norske byene lå høyere og Helsingfors og Stockholm lå lavere (Norheim 2006).  

Prisene har steget kraftig etter 2001 og ligger i dag drøyt 15 prosent høyere 
målt i faste priser (Movia 2009). Denne økningen betyr at bildet over er noe 
endret. Samtidig har vi ikke sammenliknbare tall for alle de byene som var med 
i UITP-databasen. Vi har foretatt en noe enklere sammenlikning basert på data 
fra 9 byer. De fleste byene er mindre i utstrekning enn Hovedstadsområdet, og 
har dermed noe kortere reiser. Det er derfor mest relevant å sammenlikne med 
tallene for ”HUR Buss”1. Disse tallene underbygger resultatene fra UITP-
databansen om at takstene i Københavnsområdet er omtrent på nivå med de 
andre byene, selv om tallene varierer. 
 
 

                                               
 
1 Disse tallene bør kvalitetssikres hvis de skal brukes i rapporten. 
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Figur 2.2: Snittpris per reise i noen utvalgte byer. Danske 2006-kr kjøpekraftskorrigert 
 

1.4 Bensinen er relativt sett ”billig” i Danmark 

Bensinprisen har steget kraftig de seneste årene. Etter at bensinprisene i 2003 
nådde et ”lokalt bunnivå” har de økt til det høyeste nivået de siste 15 årene. En 
sammenligning av danske bensinpriser 2008 og bensinpriser i EU-landene, der vi 
omregner bensinprisen til danske kroner og korrigerer for kjøpekraft, viser at 
Irland har de relativt sett laveste bensinprisene i Europa (figur 2.3). Norge er, 
sammen med Østerrike, nest billigst. Sverige og Danmark har tredje billigst 
bensin av EU-landene når vi korrigerer for kjøpekraft. Det betyr at det er liten 
grunn til å klage på bensinprisene i Norden.  

Denne sammenlikningen viser også at hvis Danmark skulle ha samme bensinpris 
som de sentral Europeiske landene, korrigert for kjøpekraft, ville den ha ligget 
på 15-25 kr per liter. De som har grunn til å klage må i tilfelle være innbyggerne 
i sentral-Europa, der prisnivået ligger rundt 80 prosent over det europeiske 
gjennomsnittet. 
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Figur 1.3: Relative bensinpriser i ulike deler av Europa. 95 oktan blyfri bensin, omregnet til 
Norske 2007-kroner og korrigert for kjøpekraftsindekser. Kilder: SSB 2007 og Eurostat 
2007. 

Prisen på bensin har stor betydning for etterspørselen etter transport generelt 
(Litman 2006). På bakgrunn av en omfattende, internasjonal studie av 
elastisiteter er det funnet at følgende tilpasninger vil skje dersom bensinprisen 
øker med 10 prosent (korrigert for inflasjon) (Goodwin m fl 2002): 

 Trafikkvolumet reduseres med ca 1 prosent på ett år, og med 3 prosent 
på lengre sikt (omtrent 5 år) 

 Bensinforbruket reduseres med ca 2,5 prosent på ett år, og med 6 
prosent på lengre sikt 

 Bensinforbruket effektiviseres med 1,5 prosent på ett år, og med 4 
prosent på lengre sikt 

 Bilholdet reduseres med mindre enn 1 prosent på kort sikt og 2,5 prosent 
på lengre sikt.  

Analyser basert på UITP-databasen viser at 10 prosent økte kostnader for 
bilbruk vil gi 2,2 prosent flere kollektivreiser og 1,8 prosent færre bilturer 
(Norheim 2006). 

Vi har foretatt en analyse av hvor mye variasjoner i bensinprisene påvirker 
etterspørselen etter kollektivtransport i noen utvalgte land (figur 2.4). Denne 
analysen viser den isolerte effekten av forskjeller i bensinpriser, sammenliknet 
med snittet i Europa. De ave bensinprisene i Danmark kan bidra til å forklare 6 
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prosent færre kollektivreiser. For Norge er forskjellene hele 9 prosent, 
sammenliknet med snittet i Europa.  

 
Figur 2.4: Isolerte effekter av forskjeller i bensinpriser I Europa på 
etterspørselen etter kollektivtransport. 

 

1.5 Danmark har Europas høyeste priser på nye biler 

I 2004 lå bilprisene i Danmark nesten 90 prosent høyere enn gjennomsnittet i 
Europa. Norge lå på ”andreplass på lista, med ca 50 prosent høyere bilpriser. 
Korrigert for kjøpekraft endrer dette bildet seg noe (figur 2.5). Det er fremdeles 
relativt kostbart for danskene å skaffe seg bil, med et prisnivå som ligger 36 
prosent over gjennomsnittet i Europa. Men for både portugisere og folk i sentral-
Europa er det dyrere å skaffe seg bil. I disse landene ligger den relative bilprisen 
fra 40 til 60 prosent høyere enn gjennomsnittet i Europa. 

Norge har en relativ bilpris som ligger 11 prosent over gjennomsnittet i Europa, 
og omtrent på nivå med Hellas, Spania og Nederland. Det betyr at Norge ligger 
på den øvre halvdelen av bilprisene i Europa, men langt fra toppen.  

I den andre enden av skalaen ligger Sverige og Sveits, med hhv 18 og 32 
prosent lavere relative bilpriser. Det er interessant å legge merke til at flere av 
de landene som tradisjonelt har satset mye på kollektivtransporten, som for 
eksempel Sveits, Sverige, Frankrike og Tyskland også har de laveste prisene på 
bil. En fellesnevner for mange av disse landene er at de er bilprodusenter og 
dermed vil ha en motstand mot å legge høye avgifter på nybilsalget. Men dette 
gjelder ikke for Sveits, som også hadde relativt sett de laveste bensinprisene. 
Det betyr at mange av de landene som satser mye på kollektivtransport også 
har gunstige rammebetingelser for bilbruk.  
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Figur 1.5: Relative bilpriser i ulike deler av Europa, korrigert for kjøpekraftsindekser 
Prosent avvik fra gjennomsnittet i Europa 2004 Kilde: Eurostat 2006. 
 

1.6 Behov for stabile økonomiske rammebetingelser 

Utvikling av kollektivtransport er en langsiktig prosess. Det kan ofte ta opptil 10 
år fra de første planer til et nytt tilbud er satt i drift, og ytterligere 5 til 10 år før 
tiltakene får full effekt i markedet. Selv om mange tiltak kan iverksettes raskere 
er det uansett viktig med langsiktige og forutsigbare rammer for å kunne utvikle 
tilbudet i ønsket retning. Det betyr at det kan være like stort behov for 
langsiktige og forutsigbare rammer som for økte rammer til kollektivtransporten, 
selv om begge deler er viktig.  

Mange av de landene som har lyktes best i å utvikle kollektivtilbudet er også de 
landene som har hatt slike stabile økonomiske rammebetingelser. Eksempler på 
slike ordninger er blant annet (Bekken m fl 2003): 

 Bedriftsbeskatningen i Frankrike som finansierer 41 prosent av 
kollektivtransporten i Frankrike (CERTU 2002). er lokal og øremerket 
transport og kan pålegges bedrifter over 9 ansatte. Skatten er gradert 
avhengig av størrelsen på byregionen den omfatter, med en maks grense 
på 0,55 prosent for bykommuner under 100.000 innbyggere, 1 prosent 
for bykommuner over 100.000 innbyggere og 1,8 prosent for byer som 
har satset på skinnegående transport. Denne skatten ga ca 14 mrd 
kroner i 2000, tilsvarende ca 1 mrd kroner i Norge korrigert for forskjeller 
i innbyggertall. 

 Energiskatten i Østerrike hvor 2,5 prosent av el-avgiften er øremerket 
kollektivtransporten. I tillegg er det statlige subsidier til 
kollektivtransporten som fordeler seg med 55 prosent til Wien og 45 
prosent til resten av landet, hvorav midlene tildeles etter en 
fordelingsnøkkel basert på antall linjekm og antall passasjerer. 

 Inntektsskatt og parkeringsfond i Sveits. I Schaffhausen har de en 
inntektsskatt på 6 prosent som er øremerket til drift av 
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kollektivtransporten i tillegg til at parkeringsavgiftene går til et fond som 
dekker reinvesteringer i vognparken.  

 

1.7 Københavnsområdet har lav befolkningstetthet 

Analyser av sammenhenger mellom bystruktur og reisemiddelvalg viser at 
mange mennesker konsentrert innenfor små områder gir et bedre 
trafikkgrunnlag for kollektivtransporten. Dette har flere årsaker. For det første 
har tette byer dårligere parkeringsdekning. For det andre betyr høy 
befolkningstetthet at avstandene til gjøremål blir kortere. Dermed blir behovet 
for motorisert transport mindre. Dette er bekreftet i en rekke undersøkelser, 
både internasjonalt og i Norge (Newman 2006, Engebretsen 2003, Næss 2004, 
Næss 1993).  

Hvor veksten i boligbebyggelse og arbeidsplasser kommer fremover, vil i stor 
grad påvirke folks bruk av bil og kollektivtransport. Analyser basert på UITP-
databasen viser at hvis veksten kommer som fortetting, vil f eks 10 prosent mer 
tettbygd bystruktur isolert sett gi nesten 4 prosent flere kollektivreiser per 
innbygger, og 2 prosent færre bilturer per innbygger (Norheim 2006) .  

Hvis veksten kommer i randsonen av byområdet, slik at byene eser utover, vil 
det redusere bruken av kollektivtransport selv om utslagene ikke er så store. 
Det samme gjelder hvis arbeidsplassene lokaliseres i ytterkanten av byområder. 
Jo større andel av arbeidsplassene som er lokalisert i sentrum, jo større 
markedspotensial har kollektivtransporten (Norheim 2006). Sammenlignet med 
gjennomsnittet i europeiske byer har Stockholm og Københavnsområdet, lav 
befolkningstetthet (figur 2.6).  

 

Figur 1.6: Befolkningstetthet, målt ved innbyggere+ arbeidsplasser per hektar for de ulike 
byene som er med i undersøkelsen 2001-tall. 
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1.8 Lokalisering av arbeidsplasser er viktig for kollektivtransportens 
konkurransekraft 

I tillegg til befolkningstettheten vil selvfølgelig lokalisering av boliger og 
arbeidsplasser ha stor betydning for både kostnader og markedspotensial for 
kollektivtransporten. En stor andel arbeidsplasser i sentrum er gunstig for 
kollektivtransporten fordi at det er mulig å utvikle et konkurransedyktig tilbud. 
Alle de nordiske hovedstedene ligger under det europeiske snittet på 20 prosent 
(figur 2.7). Københavnsområdet har i denne sammenlikningen den laveste 
andelen arbeidsplasser i sentrum, med 10 prosent av alle arbeidsplasser i 
regionen. Dette er en stor utfordring når det gjelder mulighetene til å utvikle et 
konkurransedyktig kollektivtilbud til og fra arbeid.   

 

Figur 1.7: Andel av arbeidsplassene som er lokalisert i bysentrum N=44 byer. Tall for 
2001.  
 

1.9 Ja takk, begge deler! 

Det kan brukes flere mål på graden av tilrettelegging for ulike transportformer. 
På bilsiden har vi f eks vegkapasitet, gjennomsnittshastighet på vegnettet, 
investeringer i veg, og drift av vegnettet. På kollektivsiden er tilbudsomfang, 
gjennomsnittshastighet og takster sentrale mål. Med utgangspunkt i UITP-
databasen har Vibe (2003), identifisert én dimensjon som summerer opp 
egenskaper som henger sammen med tilrettelegging for bilbruk, og én som 
henger sammen med tilrettelegging for å reise kollektivt (figur 2.8).  
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TØI rapport 653/2003 

Figur 1.8: Typologisering av 43 byer ut fra tilrettelegging for bruk av bil og tilrettelegging 
for kollektivtransport. UITP-databasen 1995. Kilde: Vibe 2003. 

Øverst i figuren finner vi de to sveitsiske skoleeksemplene for kollektivsatsing, 
Bern og Zürich. Det er viktig å merke seg at disse byene også har en god 
tilrettelegging for bil. 

De tre skandinaviske hovedstedene er særlig interessante ved at de er like godt 
tilrettelagt for bil som for kollektivtransport. Det typiske skandinaviske er å 
satse på begge transportformer. Dette kan være et uttrykk for en bevisst 
strategi for å oppnå balanse mellom bil- og kollektivsatsing, men kan også være 
uttrykk for at man ikke ønsker å prioritere mellom hovedstrategier.  

Satsingen på både bil- og kollektivsiden er ikke nødvendigvis uttrykk for en 
optimal utvikling fordi den kan føre til overinvesteringer og til at en 
uforholdsmessig stor andel av samfunnets ressurser går med til å bygge 
infrastruktur og til drift av transportsystemet (Vibe 2003).  

1.10 Markedspotensialet for bil og kollektivtransport i Københavnsområdet 

I kapitlene foran har vi beskrevet utviklingstrekk og rammebetingelser som hver 
for seg påvirker utviklingen av bil- og kollektivreiser. Spørsmålet er hvordan 
disse faktorene virker sammen, og hvilke faktorer som i størst grad kan påvirke 
markedspotensialet for bil og kollektivtransport, samlet sett. Vi vil i dette 
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kapitlet se nærmere på hvilke rammebetingelser og kjennetegn ved 
Københavnsområdetsom kan bidra tl å forklare forskjeller i bil og kollektivbruk.  

Vi har foretatt en multivariat analyse av en rekke variabler som kan bidra til å 
forklare forskjeller i bil og kollektivandel mellom byene. Grunnlaget er en 
analyse av 44 byer i Europa (tabell 2.1). Den første delen av analysen ser på de 
isolerte effektene av ulike rammebetingelser for bil- og kollektivtransport som vil 
påvirke antall reiser per innbygger: kvaliteten på kollektivtilbudet, bystruktur og 
rammebetingelser for bilbruk.  

Kvaliteten på kollektivtilbudet 

 Lavere takster vil gi flere kollektivtrafikanter og redusert biltrafikk. 10 
prosent reduserte takster vil i snitt gi 3,1 prosent flere kollektivreiser og 
2,3 prosent færre bil/MC turer per person. 

 Økt frekvens vil gi flere kollektivtrafikanter og redusert biltrafikk. 10 
prosent økt frekvens vil i snitt gi 4,1 prosent flere kollektivreiser og 1,1 
prosent færre bil/Mc turer per person. Det er noe høyere effekt på 
kollektivtransporten og noe lavere på biltrafikken, noe som tyder på at 
økt frekvens også vil gi effekt på sykkelbruken. 

Bystruktur 

 Økt befolkningstetthet vil gi flere kollektivreiser og færre bilturer. For to 
like store byer (i folketall) vil en by som har 10 prosent mer tettbygd 
bystruktur isolert sett ha nesten 4 prosent flere kollektivreiser per 
innbygger og 2 prosent færre bilturer. 

 Befolkningsøkning, uten økt befolkningstetthet, vil innebære at byene 
eser utover. For to like kompakte byer (i befolkningstetthet) vil en by 
som har 10 prosent flere innbyggere ha 0,7 prosent færre kollektivreiser 
per innbygger og 0,8 prosent flere bilturer per innbygger, dvs. ikke så 
store utslag. 

 Flere arbeidsplasser i sentrum vil styrke kollektivtransportens 
markedspotensial. 10 prosent flere arbeidsplasser i sentrum vil gi ca 1,1 
prosent flere kollektivreiser.  

Rammebetingelser for bilbruk 

 Kostnader for bruk av bil vil gi klare utslag på både bruk av bil og 
kollektivtransport. 10 prosent økte kostnader for bilbruk vil gi 2,2 prosent 
flere kollektivreiser og 1,8 prosent færre bilturer. 

 Flere parkeringsplasser i sentrum gir redusert bruk av kollektivtransport 
og økt bilbruk. 10 prosent flere plasser vil gi ca 2,3 prosent færre 
kollektivreiser og 0,9 prosent flere bilturer. Grunnen til at utslagene ikke 
er større er at en stor del av turene foretas utenfor sentrum og derfor 
ikke vil bli påvirket av denne parkeringsdekningen. 
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Tabell 1.1: Analyse av faktorer som påvirker antall reiser per innbygger i de ulike 
byområdene. N=79 byer basert på UITP-databasen 1995 og 2001 Kilde: Norheim 2006. 

 Kollektivreiser per 
innbygger 

Takster (pris per passasjerkm) -0,31 

Frekvens (vkm/innbyger) 0,41 

Befolkningstetthet 0,39 

Innbyggere -0,07 

Kostnader for bilbruk 0,22 

Inntektsnivå (BNP/innbygger)  

Parkeringsdekning i sentrum -0,13 

Andel jobber i sentrum 0,11 

Biltetthet  

Antall mekaniserte reiser 0,60 

Konstant -1,06 

Føyning (Adj R2) 0,67 

 
Mange av de byene som er med i denne databasen har en langt høyere 
kollektivandel enn Københavnsområdet. Dermed vil kryssvirkningene mot bil 
trolig være lavere enn denne analysen skulle tilsi. Men det er bare i absolutte 
tall, og for kryssvirkningene av lavere takster eller økt frekvens. Analyser av 
effekten av norske kollektivtiltak har beregnet at ca 42 prosent av de nye 
trafikantene blir overført fra bil (Kjørstad og Norheim 2005). Dette viser at det 
er klare konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport, også i områder hvor 
konkurranseflatene er mindre. 
 
Når det gjelder de direkte etterspørselseffektene av bedre lavere takster og økt 
frekvens ligger disse tett opptil erfaringstall fra andre undersøkelser 
www.kollektivtransport.net. Lavere takster har en priselastisitet mellom -0,3 og 
-0,4, mens økt frekvens ligger mellom 0,3 og 0,6 (Johansen 2001). I begge 
tilfeller er dette korttidseffekten, etter ca 1 år. Den langsiktige effekten, fra 5-10 
år, er ca 50 prosent høyere.    

1.11 Forventet kollektivandel 

Analysen av UITP-databasen gir et godt grunnlag for å analyser betydning av ulike 
rammebetingelse for bruken av kollektivtransport i et byområde. Denne analysen 
viser for det første at hvis rammebetingelsene for kollektivtransporten i 
Københavnsområdet var på linje med snittet av de Europeiske byene ville antall 
kollektivreiser økt med ca 13 prosent, til 154 kollektivreiser per innbygger per år 
(tabell 2.2). Antall reiser ville vært mye større hvis vi bare så på København by, og 
det understreker betydningen av å sammenlikne like type byer. I denne analysen 
ligger det også faktorer hvor rammebetingelsene for kollektivtransporten er bedre i 
Københavnsområdet, som f eks høyere parkeringskostnader og bilkostnader/lavere 
bilhold.  
 
Vi har også sett på hvor mye kollektivtransporten hadde økt hvis flere av 
rammebetingelsene for kollektivtransporten hadde økt samtidig. Vi har sett på en 
situasjon med 20 prosent økt frekvens, 20 prosent økt fortetting, 20 prosent færre 
parkeringsplasser i sentrum, 20 prosent lavere takster og 20 prosent flere arbeids-
plasser i sentrum. Dette er kun ment som et eksempel. En slik satsing kunne gitt ca 
23 prosent flere kollektivreiser, eller en økning til 164 reiser per år. 
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Tabell 2.2: Beregnet endring i reiser med kollektivtransport gitt isolert effekt av 
endrede rammebetingelser reiser per innbygger per år og prosent endring totalt 
Københavnsområdet Reiser/år 
Endring  
Hvis rammebetingelsene var som snittet i 
Europeiske byer 

 
154 

Endring +13 %  
Endring  
20% økt frekvens +10  
20% økt fortetting +10  
20% færre p-plasser +4  
20% lavere takster +10  
20% flere arbeidsplasser i sentrum -3  
Sum 164 
Endring +23 % 
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2. Konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport 

I Nederland har en beregnet at skal det 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). Analysene fra 
Nederland konkluderte med at bare ca 20 prosent av persontransportmarkedet, 
målt i personkilometer, ligger under denne grensen. Tilsvarende beregninger 
basert på reisemønsteret til kollektivtrafikanter i Drammens-området viser at ca 
en tredjedel av turene ble foretatt på strekninger hvor reisetidsforholdet oppfylte 
de nederlandske kriteriene (figur 3.1) (Stangeby og Norheim 1995).  

 

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. 

Tilsvarende analyser av reiser i Danmark2 viser at bare en tiendedel av reisene 
har et reisetidsforhold mellom kollektivtransport og bil som er 2 til 1 eller lavere 
(figur 3.1). Det vil si at kun 1 av 10 turer oppfyller de nederlandske kriteriene 
for et reelt konkurranseforhold (ALTRANS 2000). Forskjellen mellom resultatene 
fra undersøkelsen i Drammen og Danmark kan ha sin årsak i at det er en relativt 
høy andel lange reiser i Drammen, noe som gjør at reisene med 
kollektivtransport dermed kommer gunstigere ut tidsmessig i forhold til bil. For 
reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport er mer gunstig jo lengre 
reisene er (ALTRANS 2000, Norheim m fl 1994). I Trondheim er det gjort 
analyser av reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport på utvalgte 
                                               
 
2 Danske miljøundersøkelser har i prosjektet ALTRANS utviklet en modell for å beregne 
reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport, der selvoppgitte reisetider i den 
nasjonale reisevaneundersøkelsen, sammenholdt med opplysninger i GIS, er lagt til grunn. 
Selve reisetiden og den skjulte ventetiden er inkludert, men ikke gangtiden til/fra 
transportmidlet. 
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reiselenker i sentrum og på regionale reiser. Resultatene viste at det bare var 
ett punkt i sentrum (Midtbyen) som så vidt oppfylte kriteriene om maks dobbel 
reisetid. På de andre reiselenkene lå reisetidsforholdet på mellom 2,26 og 3,40. 
På de regionale reisene, derimot, lå reisetidsforholdet mellom bil og 
kollektivtransport på mellom 1,5 og 2. I disse analysene var riktignok ikke skjult 
ventetid inkludert, men funnene bekrefter likevel at kollektivtransporten 
konkurrerer dårligst på tid på de korte reisene.  

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.  

2.1 Flere parkeringsplasser i sentrum reduserer kollektivbruken 

Analyser basert på UITP-databasen viser at dersom parkeringsdekningen i 
sentrum er under 10 prosent, er kollektivandelen av mekaniserte reiser hele 40 
prosent (figur 3.2). Hvis parkeringsdekningen er oppe i over 50 prosent, er 
kollektivandelen nede i 10 prosent.  

 

Figur 2.2: Sammenhengen mellom parkeringsdekning i sentrum (CBD) og kollektivandel. 
Antall parkeringsplasser i bykjernen (CBD) per 1.000 arbeidsplasser. 2001-tall. Kilde: 
Vivier 2001. 

Den isolerte effekten av økt parkeringsdekning viser at 10 prosent flere plasser 
vil gi ca 2,3 prosent færre kollektivreiser og 0,9 prosent flere bilturer (Norheim 
2006) . Grunnen til at utslagene ikke er større, er at en stor del av turene 
foretas utenfor sentrum og derfor ikke vil bli påvirket av parkeringsdekningen i 
sentrum.  

Sammenlignet med byene i UITP-databasen er Oslo en av byene med lavest 
parkeringsdekning i sentrum, målt ved antall parkeringsplasser per arbeidsplass. 
Oslo har under 10 prosent parkeringsdekning, mens gjennomsnittet i utvalget 
ligger på ca 23 prosent (Norheim 2006) (figur 3.4). Av de nordiske byene er det 
bare Helsingfors som ligger over gjennomsnittet i dette utvalget.  

Bergen, Stavanger og Kristiansand har en parkeringsdekning i sentrum som 
ligger over gjennomsnittet. Disse byene har også en høyere andel arbeidsplasser 
i sentrum enn gjennomsnittet, og det er mulig at en del av forklaringen er at 
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parkeringsdekningen er høy for å sikre parkeringsplasser til de som har sine 
arbeidsplasser i sentrum. Like fullt er det et paradoks at byer som tilsynelatende 
har et markedspotensial for økt kollektivbruk på grunn av høy 
arbeidsplasskonsentrasjon i sentrum, reduserer dette potensialet ved å ha høy 
parkeringsdekning. Det er særlig Kristiansand som skiller seg ut med en svært 
høy parkeringsdekning. Det er bare to byer i UITP-databasen som har en høyere 
parkeringsdekning enn Kristiansand. 

 

Figur 2.3: Parkeringsdekning i sentrum (parkeringsplasser per arbeidsplass) 2001. N=44 
byer. Tall for Oslo er fra 2001, øvrige norske tall er fra 2005-2006.  

Parkeringsdekningen alene gir ikke et fullstendig bilde av tilgangen til 
parkeringsplasser. Prisen vil også være avgjørende for om disse plassene er et 
realistisk alternativ for langtidsparkering, eller om de er mest aktuelle for 
kortidsparkering. Høy avgift vil bety at bilistene bare vil ha råd til å stå på 
plassene en kort periode, og det vil være mange bilturer per plass. Men dersom 
parkeringen i sentrum er gratis og ikke tidsbegrenset, vil det kunne føre til at 
plassene i stor utstrekning brukes til langtidsparkering dersom det er lav 
parkeringsdekning.  

På grunnlag av UITP-databasen er det beregnet gjennomsnittspris for både inne- 
og uteparkering i ulike europeiske byer (figur 3.4). Tallene viser at 
parkeringsavgiftene i gjennomsnitt lå på 25 kr per time, mens Oslo lå litt lavere 
med 23 kr per time. Københavnsområdet har de relativt sett høyeste avgiftene i 
Norden med 40 kr per time, mens de er lavest i Stockholm med 15 kr per time. 
Den byen som ligger høyest er Marseille, med en svært høy avgift på over 100 
kr per time. London og Warszawa ligger også høyt, med rundt 60 kr per time. 
Av de byene som har lave parkeringsavgifter finner vi i hovedsak byer fra 
Sveits, Frankrike og Spania. 
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Figur 2.4: Gjennomsnittspris per time for parkering i sentrum av disse byene i 2001 (inne 
+ ute). UITP-databasen.  Kjøpekraftsnormert og omregnet til norske 2005-kr. Kilde: 
Norheim 2006. 

2.2 Langsiktig satsing med pisk og gulrot i Oxford 

Oxford, med ca 145 000 innbyggere, var en av de første britiske byene som 
innførte begrensninger på biltrafikk (Johannesen 2001). Hovedgrunnen var 
Oxfords historiske preg, som tvang planleggerne til å søke andre løsninger på 
trafikkveksten enn å bygge nye veger i bykjernen.  

Kjernen i Oxfords trafikkplaner er byens "Park and Ride"-system. Systemet ble 
introdusert så tidlig som i 1973, og var en del av en Tiltakspakke for å begrense 
den private biltrafikken og oppmuntre til bruk av mer miljøvennlige 
transportformer.  

Fire ”Park & Ride”-anlegg er etablert ved ringvegen rundt Oxford i perioden 
1973-1985. Alle anlegg har belysning og er utstyrt med overvåkingskameraer. 
Ved tre av anleggene er det nå innført vakthold, og en p-avgift (6,5 2001-NOK) 
ble innført for å dekke dette.  

”Park & Ride”-anleggene er en del av en helhetlig transportstrategi, Oxford 
Balanced Transport Strategy (OTS-79), fremlagt i 1979. Et godt matebusstilbud 
til sentrum og bussprioriteringstiltak er to viktige elementer i denne strategien. 
20 dobbeltdekkere, med en frekvens på mellom 5 og 10 minutter, opererer 
mellom ”Park & Ride”-anleggene og sentrum. Bussprioriteringstiltakene består 
av bussfelt, tilpasset signalregulering ved flaskehalser der det ikke er mulig med 
egne bussfelt samt et signalsystem for trafikkstyring i gatenett (SCOOT). I 
tillegg er det satset på forbedrete sykkelfasiliteter, parkeringsregulering og 
innføring av noen gågater. 

Oxford Transport Strategy (OTS-93), den siste store Tiltakspakken, ble 
introdusert i 1993, og består av 90 enkelttiltak som omfatter restriksjoner på 
gjennomgangstrafikk, styrking av kollektivtransporten og nye sykkel - og 
fotgjengeranlegg, samt ytterligere parkeringsrestriksjoner i sentrum. De 
helhetlige Tiltakspakkene har hatt en positiv effekt for bymiljøet:  
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 Oxford er en av de minst bilavhengige byene i Storbritannia 
 Antallet kollektivreiser har økt, i motsetning til utviklingen de fleste andre 

steder. Eksklusive ”Park & Ride”-turer har bussreisene i byen økt fra 14 
millioner til 25 millioner turer per år, dvs. en økning på 80 prosent. 

 Reisetider med buss er redusert pga fysiske prioriteringstiltak og SCOOT-
systemet. Det er observert en økning i reisetid pga høyere passasjertall, 
men doble dører og elektronisk billettering har motvirket dette 
problemet.   

 Til tross for befolkningsvekst, høyere bilhold og økt aktivitetsnivå i 
sentrum har det ikke vært trafikkvekst i sentrum, men en 3-5 prosent 
nedgang de siste fem årene.  

 Bruk av ”Park & Ride”-anleggene er nesten fordoblet etter 1985  
 NOx-utslippene i sentrumsgatene er redusert 
 Ingen registrert økning i forgjengertrafikken 
 Sykkeltrafikken har i perioden 1996-1998 økt med mellom 10 og 17 

prosent på innfartsveger der sykkelmulighetene er forbedret. 
(Kilde: Johannesen 2001) 
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3. Markedsstrategier 

Hovedformålet med denne gjennomgangen er å se på eksempler på tiltak som 
kan få bilistene over på kollektivtransporten. Men bilister er ikke en enhetlig 
gruppe, og det er mange trafikanter som veksler mellom ulike transportmidler. 
Det betyr at de er bilister en dag, kollektivtrafikanter en dag og syklister en 
annen dag, ut fra hva som er mest praktisk for den enkelte reise. Fokus på 
analysene må være egenskaper ved reisen, og ikke egenskaper ved trafikanten.  
 
Våre analyser viser at det skal svært mye til å få de innbitte bilistene over på 
kollektivtransporten. Selv ved en omfattende kollektivsatsing i Kristiansand på 
1990-tallet, som ga over 30 prosent flere passasjerer, var det like mange som 
aldri reiste kollektivt (Kjørstad og Norheim 2004). Økningen skyldtes at de som 
fra før reiste av og til, begynte å reise noe mer kollektivt. Og ca halvparten av 
disse turene erstattet bilturer, mens resten kom fra gange/sykkel, eller var 
nygenerert trafikk.  
 
Det er altså enklest å få trafikanter som allerede i dag bruker kollektivtransport 
på noen av sine reiser, til å velge bort flere av bilreisene til fordel for 
kollektivtransport.  Dersom en lykkes med dette, vil det ha stor betydning for 
bilbruken. I gjennomsnitt foretar en person i Hovedstadsregionen ca 10 bilturer 
per uke. Hvis et av disse formålene (2*T/R) erstattes med kollektivtransport 
eller sykkel vil biltransporten reduseres med 20 prosent. Dette er kun ment som 
en illustrasjon, og de som har bil reiser mye mer enn 10 turer i uka. Men 
poenget er det samme: hvis hver enkelt erstatter noen få bilturer med andre 
transportmidler, kan det gi store utslag på biltrafikken. Det er ikke noe mål å få 
folk til å slutte å bruke bil. Målet er å overføre bilreiser til gange/sykkel og 
kollektivt på reisene der det er mest effektivt, både i miljømessig og 
samfunnsøkonomisk forstand. Målsettingen må være å stimulere til mer effektiv 
bilbruk, og satse på kollektivtransporten der hvor den har størst 
konkurransefortrinn.  
 
Det betyr at vi ikke bør har fokus på hva de innbitte bilistene ønsker, men i 
sterkere grad fokusere på hvordan dagens trafikanter kan få et bedre tilbud. I 
denne sammenheng kan det være viktig å fokusere på rammebetingelsene for 
bil og kollektivtransport, og konkurranseflatene mellom disse transportmidlene, 
snarere enn forskjeller i preferanser mellom ulike trafikantgrupper.  
 

3.1 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). 
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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 den har i dag, vil de ti største byområdene oppleve en årlig 
nedgang i antall kollektivpassasjerer på 0,5-1,6 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. 

Som vi kommer tilbake til i kapittel 5, er det i en britisk studie av trafikanters 
prisfølsomhet funnet resultater som går i samme retning: takstreduksjon ser ut 
til å ha halvparten så stor effekt på etterspørselen (passasjerøkning) som 
takstøkning (passasjerbortfall) (Dargay og Hanly 1999). Men det er behov for 
ytterligere studier for å kunne slå fast om dette er en generell tendens. Det er 
viktig å studere dette fenomenet nærmere fordi det kan ha store konsekvenser 
for beregning av tilbuds- og etterspørselseffekter av tiltak.  

3.2 Helhetlig satsing gir best effekt 

Analysene av Tiltakspakkene har vist at effekten av kollektivtiltak er størst i 
områder som har satset helhetlig på utvikling av kollektivtilbudet (Kjørstad og 
Norheim 2005). Det er ikke nødvendigvis størrelsen på satsingen som har 
betydning, men at det ligger en gjennomtenkt og langsiktig strategi til grunn. 
Ett eksempel er satsingen i Stavanger-bydelen Hundvåg, med omtrent 15 000 
innbyggere. Her ble det i 1997 gjennomført en omfattende forenkling og 
opprydding i rutestrukturen (Kjørstad og Norheim 1999). Omleggingen fulgte i 
hovedsak prinsippet om å prioritere hovedruter på tungt trafikkerte strekninger, 
og innføring av matebusser til områder hvor tilbudet var lite benyttet. 
Hovedrutene fikk økt frekvens, opp til 5 minutters frekvens på dagtid. Totalt var 
det en fordobling av frekvensen, fra i gjennomsnitt 14 minutter mellom 
avgangene til i gjennomsnitt 7 min mellom avgangene. I tillegg ble det 
gjennomført fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs 
hovedrutene, og en offensiv markedsføringskampanje.  

Responsen lot ikke vente på seg, passasjerveksten det første året var på 20 
prosent. Likevel var dette en lavere passasjerøkning enn man kunne forventet i 
forhold til graden av frekvensøkning, noe som er forklart med at frekvensen i 
utgangspunktet var relativt høy (Kjørstad og Norheim 1999). Ressursbruken 
knyttet til en såpass høy frekvens lot seg ikke forsvare, og frekvensen ble etter 
hvert noe redusert. Likevel var det totale resultatet et langt bedre tilbud til de 
fleste innbyggerne, og en enklere linjestruktur å forholde seg til.  

Takket være en helhetlig og målrettet satsing har den positive 
passasjerutviklingen på Hundvåg fortsatt, og omleggingen på Hundvåg dannet 
grunnlaget for omleggingen av rutetilbudet på Nord-Jæren. Enklere rutestruktur, 
høyere frekvens på hovedruter og noe redusert tilbud for ruter med lavere 
etterspørsel er grunnlaget for det nye rutetilbudet. Totalt sett ble tilbudet, målt i 
rutekilometer, økt med ca. 10 prosent. Regionen har fått et høyfrekvent 
stamlinjenett og en omfattende kvalitetsheving av materiellet. Resultatet er 
bedre regularitet og høyere fremføringshastighet for kollektivtrafikken. Fra 2003 
til siste halvdel av 2005 har den totale tilfredsheten steget fra 57 til 72 poeng. 
Fra 2003 til 2006 har Nord-Jæren hatt en passasjervekst på ca. 20 prosent. Av 
de seks største norske byområdene har Nord-Jæren dermed hatt den største 
passasjervekten i denne perioden (Norheim m fl 2007).  
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Bussmetroen i Kristiansand er et annet eksempel på langsiktig og helhetlig 
satsing. Bussmetro er ett av elementene i en langsiktig byvisjon, der 
arealutbygging og transport skal sees i sammenheng for å skape et bedre 
bymiljø med økt kollektivtrafikk og redusert biltrafikk. Bussmetro er etablert 
som den sterke kollektivforbindelsen mellom øst og vest. Prosjektet ble 
igangsatt i august 2003, og omfatter:  

 fast grunnlinje 
 nye bussruter 
 høyere frekvens 
 god fremkommelighet 
 attraktive holdeplasser 
 informasjonssystem basert på satelitteknologi (sanntidsinformasjon) 
 god tilgjengelighet 

Passasjertallet har økt jevnt siden 2003. I 2003-2005 har passasjertallet økt 
med nær 6 prosent i Kristiansand-regionen.  Passasjertallet på bussmetrolinjene 
har økt med 13 prosent i samme perioden, og med ytterligere 4,9 prosent det 
siste året (2005-2006).  

3.3 Kollektivtrafikantene i Københavnsområdet er misfornøyd med 
punktligheten 

The clock runs faster when the wait is the  
fault of someone else. (Hess m fl 2004:77) 

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

Omtrent en tredjedel av trafikantene i Oslo og Akershus oppgir at de opplevde 
forsinkelser i forhold til rutetabellen sist de reiste kollektivt (Nossum 2003). Nær 
60 prosent av forsinkelsene i Oslo og ca halvparten av forsinkelsene i Akershus 
var fem minutter eller kortere.  

I tilknytning til et europeisk benchmarking-prosjekt (BEST) gjennomføres det 
årlig undersøkelser blant innbyggerne i Oslo, der det blant annet blir stilt 
spørsmål om deres holdning til kollektivtransportens punktlighet. Av byene som 
er med i undersøkelsen, ligger Oslo på nest siste plass, sammen med 
Manchester. Københavnsområdet og Stockholmsregionen deler sisteplassen, i 
disse byene er bare 38 prosent av innbyggerne tilfreds med punktligheten.   
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Figur 3.1: Andel som er enig og uenig i påstanden ”Kollektivtransporten er stort sett alltid 
presis” (Public transport mostly runs on schedule) Kilde: BEST 2006. 

 

Framkommeligheten på veiene er betydelig forverret de siste årene. Fra 1991 
frem til 2008 er hastigheten for bussene redusert med 15-20 prosent (Movia 
2008). Det tilsvarer økte driftsutgifter på ca 100 millioner kr årlig. Etter hvert 
som biltrafikken øker vil framkommeligheten bli stadig verre. Infrastruktur-
komisjonen i Danmark har anslått veksten i biltrafikken til å bli mellom 2,1 og 
2,6 prosent årlig (figur 4.2). En så kraftig vekst kan sette i gang en veldig 
uheldig negativ spiral for kollektivtransporten; ved økte driftskostnader og 
dårligere tilbud til trafikantene som gir færre passasjerer og reduserte inntekter, 
som igjen kan føre til redusert tilbud hvis ikke tilskuddene til kollektiv-
transporten øker.  

Dette er trolig den største utfordringen, og muligheten, for kollektivtransporten 
framover. Det er ikke mulig å beholde et konkurransedyktig kollektivtilbud med 
en så stor biltrafikkvekst uten en kraftig og målrettet kollektivprioritering. 
Samtidig vil en så kraftig trafikkvekst også bety økt reisetid for bilistene og 
muligheter for å bedre konkurransekraften for kollektivtransporten uten økte 
tilskudd. Det forutsetter i tilfelle at kollektivtransporten prioriteres i vegbanen og 
at de økte inntektene fra flere passasjerer benyttes til å øke tilbudet.  
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Figur 4.2: Infrastrukturkommisjonens forventninger til trafikkvekst frem til 2030 
Kilde: Vejdirektoratet og DTF 2007, hentet fra Movia 2008. 

 

Trikken i Oslo gjennomførte en slik kollektivsatsing, under markedsføringsnavnet 
”Rullende fortau”. Formålet med satsingen var å kunne tilby 5 minutters 
frekvens i sentrale deler av Oslo basert på en opprydding/forenkling av rute-
nettet og 20 prosent bedre framkommelighet i vegnettet. Denne satsingen ga 22 
prosent flere passasjerer uten økte tilskudd (tabell 4.1). Hele grunnlaget for 
denne satsingen var bedre framkommelighet, men det var også en stor grad av 
intern effektivisering. Med samme antall vogner ble det produsert 800.000 flere 
rutekm.  

Tabell 4.1: Endringer i kostnader og passasjerer ved innføring av rullende fortau 

  2003  2006  Endring 

Rutekm (mill)  3.1  3.9  26 % 

Inntekter  454.3  529.9  17 % 

Kostnader  490.5  511.6  4 % 

Kostnad per rutekm  158.2  131.2  ‐17 % 

Reiser  29.9  36.5  22 % 

Kostnader per passasjer  16.4  14.0  ‐15 % 

Ant vogner  58  58  0 % 

 

Det er flere viktige lærdommer fra denne ”rullende fortau”-satsingen i Oslo.  

1. Gjør tilbudet enklere: 
For det første var konseptet basert på visjonen om at passasjerene 
skulle kaste rutetabellen. Med 5 minutters frekvens skulle er det ikke 
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nødvendig å lese rutetabellen, og denne frekvensen var ikke bare i 
rushtrafikken men hele dagen (fra 7-19). Et enklere tilbud er det 
viktigste tiltaket for å få flere reisende. 

2. Effektiviser rutenettet: 
Ved å forenkle rutenettet fra 8 til 6 linjer og bedre framkommelighet 
klaret de å levere et bedre tilbud til samme tilskuddsnivå. I de fleste 
byer er det et potensial for ruteeffektivisering, med lavere flatedekning 
og høyere frekvens. Men det forutsetter god kollektivprioritering på de 
strekningene som ligger i stamlinjenettet.  

3. Restriksjoner på biltrafikken: 
Det viktigste elementet i satsingen var en målrettet kollektivprioritering i 
indre by som har gjort at Oslo er den eneste byen i Norge hvor 
framkommeligheten for kollektivtransporten øker. Og det gjelder i første 
rekke trikken. Det var tverrpolitisk enighet om en slik prioritering på 
bekostning av bilen, så lenge politikerne kunne få flere passasjerer uten 
økte tilskudd. 

4. Intern effektivisering: 
Det ble gjennomført en rekke effektiviseringstiltak som en del av denne 
satsingen. Blant annet ble administrasjonen redusert med 30 prosent og 
effektiv skiftplanlegging. ”Trikkene rullet mens sjåførene tok pause”. Alle 
tiltak ble gjennomført i god dialog med fagforeningen. Det ligger et 
betydelig effektiviseringspotensial hvis ”alle aktører ser at de kan tjene 
på det.” 

Erfaringene med ”rullende fortau” i Oslo kan lett overføres til 
Københavnsområdet. Hvis det lages en visjon om 5 minutters frekvens på 
hovedlinjenettet kan dette finansieres uten økte tilskudd. Men det forutsetter et 
nært samarbeid med vegmyndigheter for å kunne prioritere 
kollektivtransporten, og politisk press for å sikre at framkommeligheten øker så 
mye som forutsatt. 

 

3.4 Kollektivtiltak har større effekt på lang sikt enn på kort sikt 

Det er en treghet i folks tilpasninger til ruteendringer. Erfaringer fra Vestfold 
viser at passasjertallet øker omtrent ett år etter at ruteendringen har funnet 
sted (Ruud m fl (red) 2005). Også internasjonale studier av tilbudselastisitet 
tyder på at det tar tid å få den fulle effekten av tilbudsforbedringer. Balcombe 
(red) m fl (2004) fant at tilbudselastisiteten for buss er 0,66 på lang sikt, dvs.at 
effekten er ca 40 prosent høyere på lang sikt enn på kort sikt. Det er imidlertid 
en relativt stor variasjon i den langsiktige tilbudselastisiteten (0,22-1,04) 
(Balcombe (red) m fl 2004). Dette har sannsynligvis sammenheng med at det er 
mer komplisert å isolere effekten av tilbudsforbedringer fra andre faktorer som 
kan påvirke passasjerutviklingen (bensinpris, takster, parkeringstilgang osv) på 
lang enn på kort sikt. 
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Det er foretatt en rekke studier av forskjellen mellom langsiktige og kortsiktige 
effekter av takstreduksjoner. I en gjennomgang fant Balcombe (red) m fl (2004) 
at priselastisiteten på mellomlang sikt er -0,56 og på lang sikt er -1,0, en stor 
forskjell fra den kortsiktige priselastisiteten på -0,4. I flere studier er det funnet 
at effekten av takstendringer er nesten dobbelt så høy på lang sikt som på kort 
sikt (Fearnley og Bekken 2005, Johansen 2001a, Goodwin 1988). Også innenfor 
den norske Forsøksordningen var de langsiktige effektene av takstrabattene 
større enn de kortsiktige (Renolen 1998). Samtidig er det viktig å ta høyde for 
at studier over lengre sikt gjør det vanskeligere å rendyrke priseffekter fordi 
flere forstyrrende elementer vil komme inn (Johansen 2001a). 

 

Västernorrlands län har kvantumsrabatt etter hvor mye en faktisk reiser 

I Västernorrlands län er det innført et prissystem som baseres på et verdikort som 
når som helst kan lades med et valgfritt beløp (hele 100 kroner mellom 100 og 
3000 kroner). Ett eneste busskort kan benyttes for alle reiser innen länet.  

Enkelbillettprisen for ulike avstander ligger til grunn for prissettingen. Takstene er 
differensiert etter kvantumsrabatt-prinsippet, slik de fleste takstrabatter er 
organisert. Men det spesielle med rabatten i Västernorrland er at jo mer en faktisk 
reiser, jo rimeligere blir reisen. Den som reiser ofte får mer rabatt og en lavere pris. 
Rabatten blir høyere på lengre strekninger.  

De som reiser med Stadsbussarna i sentrum får 20 prosent ekstra rabatt på reiser 
mellom kl 9.00 og 14.00. Det er mulig å bruke ens eget verdikort for å betale for 
andre en reiser sammen med. De får i så fall en rabatt på 10 prosent. Kortet er 
dermed delvis personavhengig.  

Du kan alltid betale kontant istedenfor busskortet, men busskortet gir alltid lavere 
pris. Billettsystemet har til enhver tid oversikt over hvilken rabatt du har rett til. 
Trafikantene kan få informasjon om sine rabatter ved å holde kortet frem for en 
kortleser.  

Västernorrlands läns trafik AB har utviklet en oversiktlig og informativ internettside 
(www.dintur.se) der trafikantene kan gå inn på en egen VIP-side på internett og til 
enhver tid sjekke sin ”saldo”. På internettsiden kan du også sammenligne prisen på 
din kollektivreise, og hva en tilsvarende bilreise ville kostet. 

Betalingssystemet på bussene i Västernorrland er et eksempel på et takstsystem 
som gjør det å reise kollektivt mer fleksibelt. Det er de som faktisk reiser mye som 
får størst rabatter. Trafikantene slipper dermed å planlegge hvor mye de kommer til 
å reise denne måneden slik en må ved kjøp av f eks månedskort.  

Kilde: Ruud og Frøysadal 2002 og internettsiden www.dintur.se 

Boks 3.1: Prissystemet i Västernorrlands län. 

 
  



Marked og organisering 

Urbanet Analyse notat 18/2009 38 

 



Marked og organisering 
 

Urbanet Analyse notat 18/2009  39

4. Organisering og finansiering 

4.1 Behov for stabile økonomiske rammebetingelser 

Utvikling av kollektivtransport er en langsiktig prosess. Det kan ofte ta opptil 10 
år fra de første planer til et nytt tilbud er satt i drift, og ytterligere 5 til 10 år før 
tiltakene får full effekt i markedet. Selv om mange tiltak kan iverksettes raskere 
er det uansett viktig med langsiktige og forutsigbare rammer for å kunne utvikle 
tilbudet i ønsket retning. Det betyr at det kan være like stort behov for 
langsiktige og forutsigbare rammer som for økte rammer til kollektivtransporten, 
selv om begge deler er viktig.  

Mange av de landene som har lyktes best i å utvikle kollektivtilbudet er også de 
landene som har hatt slike stabile økonomiske rammebetingelser. Eksempler på 
slike ordninger er blant annet (Bekken m fl 2003): 

 Bedriftsbeskatningen i Frankrike som finansierer 41 prosent av 
kollektivtransporten i Frankrike (CERTU 2002). er lokal og øremerket 
transport og kan pålegges bedrifter over 9 ansatte. Skatten er gradert 
avhengig av størrelsen på byregionen den omfatter, med en maks grense 
på 0,55 prosent for bykommuner under 100.000 innbyggere, 1 prosent 
for bykommuner over 100.000 innbyggere og 1,8 prosent for byer som 
har satset på skinnegående transport. Denne skatten ga ca 14 mrd 
kroner i 2000, tilsvarende ca 1 mrd kroner i Norge korrigert for forskjeller 
i innbyggertall. 

 Energiskatten i Østerrike hvor 2,5 prosent av el-avgiften er øremerket 
kollektivtransporten. I tillegg er det statlige subsidier til 
kollektivtransporten som fordeler seg med 55 prosent til Wien og 45 
prosent til resten av landet, hvorav midlene tildeles etter en 
fordelingsnøkkel basert på antall linjekm og antall passasjerer. 

 Inntektsskatt og parkeringsfond i Sveits. I Schaffhausen har de en 
inntektsskatt på 6 prosent som er øremerket til drift av 
kollektivtransporten i tillegg til at parkeringsavgiftene går til et fond som 
dekker reinvesteringer i vognparken.  

I Norge er det etablert en såkalt ”Belønningsordning for økt kollektivtransport og 
redusert bilbruk”. Dette er en statlig finansieringsordning som har som 
målsetting å premiere de byene som klarer å snu trafikkutviklingen fra bil til 
kollektivtransport. Det er foretatt en evaluering av denne ordningen som viste at 
den hadde fungert positivt for å kunne satse på kollektivtiltak som byene ellers 
ikke har mulighet til å finansiere (Norheim m fl 2007). Men det var i liten grad 
satt i verk restriktive tiltak overfor biltrafikken i disse byene. Evalueringen viste 
også at ordningen var for kortsiktig, slik at det i for liten grad ble iverksatt tiltak 
som kunne gi effekt på sikt. 

Belønningsordningen er i 2009 endret til å bli mer langsiktig og rammen for 
ordningen er økt fra 161,7 mill kr til 323,4 mill kr. De byene som velges ut får 
midler over 4 år. Samtidig legger departementet større vekt på byer som har 
forpliktende planer for å redusere biltrafikken. Det er satt av 161,7 mill kr, eller 
halve beløpet til de 3 byene som har kommet lengst i planer om å redusere 
biltrafikken, dvs Trondheim, Kristiansand og Drammen. Fordelingen av disse 
midlene vil avgjøres etter forhandlinger med departementet og avhenger av 
hvor klare vedtak som fattes i de enkelte byene. Dette er foreløpig ikke avgjort. 
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Vår erfaring er at denne Belønningsordningen har satt et sterkt press på byene 
når det gjelder å innføre kombinerte virkemidler i transportpolitikken, inkludert 
legge restriksjoner på biltrafikken. Trondheim har planer om en egne bensin-
skatt mens Kristiansand diskuterer mulighetene for å innføre vegprising.  

4.2 Økonomisk risiko og ansvarsdeling 

En rekke nye kontraktsformer er utformet innen lokal kollektivtransport de siste 
årene. De viktigste forskjellene mellom disse kontraktene går på ansvarsdeling 
og fordeling av økonomisk risiko, i tillegg til hvordan myndighetene velger ut 
beste operatør.  

Utviklingstrekkene i retning av økt konkurranseutsetting innebærer en 
forskyvning av økonomisk risiko og ansvarsdeling. Overgangen fra brutto- til 
nettokontrakter og etablering av nye kjøpsorgan er de mest tydelige 
eksemplene på dette. Samtidig er det viktig at endringene balanseres, sånn at: 

 de som har ansvaret for en del av tilbudet også tar den økonomiske risiko 
eller gevinst av nye tiltak 

 hvis operatørene får økonomiske insentiver i kontraktene må de også få 
ansvar for de delene av tilbudet som kan påvirke dette resultatet 

 hvis operatørene har nettokontrakter med inntektsansvar bør andre 
forhold som også påvirker etterspørselen innarbeides i kontraktene 

 
Det er også nødvendig å se risikoen i lys av hvem som har muligheter/ønske om 
å ta den økonomiske risikoen som økt satsing på kollektivtransport innebærer. 
Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet og det er lite empiri på området. 
Det finnes også mange ”blandingskontrakter” som gjør det vanskelig å kartlegge 
ansvar og risiko. Vi gir her noen eksempler fra rapporten (van de Velde m fl 
2007): 

 I London er busstilbudet basert på rutebaserte bruttokontrakter med 
totalt 700 kontrakter. Dette gir så mange og små kontrakter at den 
økonomiske risiko for å ”miste en kontrakt” er relativt liten. Samtidig er 
det relativt sterke insentiver i kontraktene basert på kvalitetsmålinger 
som kan variere kontraktsrammen med +15 prosent til -10 prosent.  

 I Stockholm finnes en områdebasert bruttokontrakt med 
kvalitetsinsentiver på +/- 23 prosent basert på punktlighetsmålinger og 
kundetilfredshet. Kontraktene er i tillegg konkurranseutsatt med 
betydelige kvalitetskrav. Prisen teller 40 prosent mens kvalitetskravene 
teller 60 prosent.  

 I Elmshorn i Tyskland og Halmstad i Sverige kjører de på 
bruttokontrakter med passasjerinsentiver. I Elmshorn får operatøren 
(0,35 cent, nesten 3 kr) per ny passasjer og i Halmstad utgjør 
passasjerinsentivene ca 25 prosent av kontraktsbeløpet. 

 I Vestfold i Norge er det områdebaserte bruttokontrakter der 
operatørene beholder 30 prosent av billettinntektene, mens man i 
Nordland beholder 10 prosent av billettinntektene i tillegg til 50 prosent 
av økningen ved passasjervekst (Bekken m fl 2006). I begge disse 
tilfellene nærmer de seg nettokontrakter og hvis inntektsandelen for 
operatørene overstiger 50 prosent er i prinsippet en ”begrenset” 
nettokontrakt. Alle de andre norske bruttokontraktene har også 
passasjerinsentiver men dette gjelder bare som en andel av 
merinntekten ved flere passasjerer. 

 Lyon i Frankrike har en områdebasert administrasjonskontrakt med 
graderte passasjerinsentiver. Operatøren forplikter seg til passasjervekst 
innenfor et intervall, fra 1-5 prosent, men variabelt i kontraktsperioden. 
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Operatøren beholder 10 prosent av de økte billettinntektene innenfor 
intervallet og 50 prosent hvis passasjertallene øker utover det avtalte. 
Det er også en bonus/malus-avtale mellom +6 mill kr og -16 mill kr 
avhengig av kvalitetsmålinger. Det er også en rekke andre elementer i 
avtalen som fordeler kostnadsrisikoen mellom myndigheter og 
operatører. Den kanskje mest spesielle er at bedre (eller dårligere) 
framkommelighet i vegsystemet vil gi direkte utslag i 
kontraktsutbetalingene. Det betyr at myndighetene kan spare tilskudd på 
å forbedre framkommeligheten for kollektivtransporten.  

 

Utviklingen av nye kontraktsformer går ikke bare i retning av blandings-
kontrakter mellom brutto- og netto, men også i retning av kontrakter med 
kombinert ansvar for utvikling av rutetilbud og kvaliteten på tilbudet. I 
oversikten over de ulike kontraktsformene i Europa er et av kjennetegnene at 
det etter hvert utvikles mer funksjonelle kontrakter der det ikke er de tekniske 
løsningene men de funksjonelle målene som har hovedfokus. Som eksempel er 
det ikke type lavgulvsbusser men enkel av/påstigning som har fokus, og et 
bedre tilbud til trafikantene kan måles ved flere passasjerer og ulike 
kundetilfredshetsmålinger. Dette er en ny tilnærming som først ble utviklet i 
forbindelse med EU-prosjektet QUATTRO, om kvalitetskontrakter og 
konkurranseutsetting av kollektivtransporten (QUATTRO 1998). 

Dette er blitt videreutviklet til ulike former for funksjonelle og resultatavhengige 
tilskuddskontrakter som i større grad legger vekt på hva en ønsker å oppnå med 
tilbudet eller hvilke rammer operatørene kan utvikle tilbudet innenfor. Det var i 
første omgang i Australia/New Zealand, Nederland, Tyskland og Norge. Men 
også her er det mellomformer som gjør at stadig flere kontrakter inneholder 
funksjonelle elementer (van de Velde 2007). Noen eksempler på 
konkurranseutsetting med funksjonelle kriterier er: 

 Elmshorn i Tyskland der det ble konkurranseutsatt en bruttokontrakt 
med sterke passasjerinsentiver (ca 3 kr per ny passasjer). Det ble gitt 
stor frihet til operatørene for å designe tilbudet innenfor gitte kriterier 
blant annet om hvilke områder som skulle betjenes, minimum antall 
avganger per time, krav til enkle tidtabeller, direkte reise til sentrum og 
maks 15 minutter innenfor sentrale områder.  

 Grenland i Norge har konkurranseutsatt en nettokontrakt med ekstra 
passasjerinsentiver på 1 kr per krone i billettinntekter. I tillegg ble det 
definert et minimumskrav til tilbudet og forslag til rutenett. Innenfor 
disse rammene kunne operatørene definere rutetilbud/frekvens og valg 
av busstype.   

 Haarlem i Nederland har konkurranseutsatt en nettokontrakt med 4 
prosent ekstra passasjerinsentiver og 2,8 prosent kvalitetsinsentiver. 
Operatøren har relativt stor frihet til å fastlegge tilbudet i 
kontraktsperioden innenfor visse minimumskrav til kollektivdekning i 
ulike områder og for skoler og sykehus etc. 

 Sondrio i Italia har definert basiskrav for rutetilbudet og konkurranse-
utsatt tilbudet innenfor disse rammene. Operatøren har relativt stor frihet 
til å designe tilbudet og kan også foreta mindre endringer i 
kontraktsperioden hvis myndighetene godkjenner det. 

 Wittenberg i Tyskland har gitt tilskuddsrammer og det konkurreres om 
kvaliteten på tilbudet. Operatørene har stor frihet til å designe tilbudet 
hvor evalueringskriteriene er antall skoleruter, antall regulære ruter, 
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antall rutekm og busstopp, taksnivå og deltakelse i det lokale 
transportkontoret.  

 
Det er usikkert hvor store frihetsgrader som kan ligge i de integrerte 
kontraktene i Københavnsområdet. Samtidig er det en utfordring å finne en 
kontraktsform som stimulerer de ansatte i kollektivselskapene til å komme med 
kreative ideer og løsninger som enten kan effektivisere tilbudet eller skaffe flere 
passasjerer. En mulig løsning kan være at operatørene ”høster halve gevinsten 
av nye forslag” eller at det lages ”konsortier av operatører” innenfor en del av 
regionen, som kan få en kollektiv bonus av hvordan tilbudet utvikler seg. Ofte er 
det de som sitter nærmest kundene som har best føling med hvilke tiltak som 
kan ha effekt. Så får Movia innarbeide slike forslag i en mer helhetlig plan.  

4.3 Forvaltningsorganisering 

Urbanet Analyse har i samarbeid med Nivi Analyse og Inno-V i Nederland 
foretatt en evaluering nye forvaltningsmodeller i de største norske byområdene 
(Norheim m fl 2007). Innenfor dette prosjektet har vi også sett på noen 
internasjonale erfaringer som kan være av interesse for de norske 
forvaltningsforsøkene. Dette er alternative former for organisering og 
finansiering av transportsektoren fra statlig til lokalt nivå som på ulike måter 
kan ha overføringsverdi til Københavnsområdet. Det har ikke vært noe mål å 
evaluere eller vurdere overførbarheten av disse forsøkene. I første omgang er 
det kun ment som et innspill til diskusjon rundt alternative grep som kan 
supplere diskusjonen om ev endringer for Københavnsområdet.  
 
Under er en kort beskrivelse av 6 ulike forvaltningsmodeller som vi har sett på i 
dette prosjektet: 

 Frankrike som har en spesiell transportskatt og insentiver for å stimulere 
til interkommunalt samarbeid mellom tilgrensende bykommuner. I 
Frankrike har de innført en transportskatt 

 Tyskland som har en organisering i transportforbund for å koordinere 
den lokale transportpolitikken og konkrete erfaringer fra organiseringen i 
Karlsruhe og Nordrhein-Westfallen. 

 Italia som har en veldig sterk lokal styringsform med stor grad av 
uavhengighet mellom regionene. Vi har presentert erfaringene fra Milano 
hvor det innenfor et interregionalt samarbeid er innført vegprising 
kombinert med forbedringer i kollektivtilbudet.  

 
Erfaringene fra Frankrike er av størst interesse for Københavnsområdet, både 
fordi ordningen har eksistert over en lengre periode og fordi det er foretatt en 
evaluering av ordningen. I tillegg er erfaringene fra Nordrhein-Westfallen i 
Tyskland og Milano av spesiell interesse. Vi vil derfor presentere disse mer 
utfyllende.  
 

4.3.1. Frankrike 

Frankrike som har en spesiell transportskatt og insentiver for å stimulere til 
interkommunalt samarbeid mellom tilgrensende bykommuner. Noe av 
bakgrunnen for denne organiseringen er de mange små kommunene i Frankrike 
som i gjennomsnitt er på under 2000 innbyggere. Innenfor en byregion er det 
derfor behov for et utstrakt samarbeid for å utvikle et enhetlig og samordnet 
transporttilbud. For å stimulere til interkommunalts samarbeid er det gjennom 
fransk lov gitt mulighet til å etablere et transportorgan som også kan kreve inn 
skatter og ha ansvar for parkeringspolitikk med mer. 
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Transportskatten kan ilegges bedrifter over 9 ansatte og er begrunnet ut fra det 
kollektivtilbudet som må utvikles for å dekke deres arbeidsreiser. Ansatte som 
bor på arbeidsplassen eller bedrifter som har ordnet egen transport kan slippe å 
betale en slik skatt. Det er også i den siste tiden blitt åpnet for en viss 
differensiering av skattesatsen for de bedriftene som har relativt dårlig 
kollektivtilbud. Skattesatsen avhenger av størrelsen på regionen og om de 
utvikler et bussbasert eller skinnegående transportsystem. 
 
Det er en nedre grense for hvor ”små” regioner som kan ilegge en slik 
transportskatt. Og det må være en etablert transportmyndighet som krever inn 
skatten. I utgangspunktet var det et krav at regionen skulle være på minst 
300.000 innbyggere. Etter 1974 ble kravet redusert til 100.000 innbyggere og i 
dag er det på 30.000 innbyggere. Det er totalt 124 transportmyndigheter av 
denne typen i Frankrike.  
 
Ansvarsområdet var opprinnelig den lokale kollektivtransporten innenfor 
regionen, men det er også noen myndigheter som har ansvar for flere områder. 
Den viktigste endringen og utvidelsen skjedde i 1999 hvor ansvarsområdet ble 
utvidet og hvor det ble lagt til ytterligere statlige insentiver for å få til et 
samarbeid:  

 For det første ble det skilt mellom tre ulike nivåer på disse 
transportmyndighetene etter størrelse på byregionen. 

 Ansvarsområdet for disse byregionene avhenger av hvilken gruppe 
(størrelse) de er innenfor og det kan utvides til også å gjelde vei og 
parkeringspolitikk hvis de lokale myndigheter ønsker dette. 

 Det ble lagt til et ytterligere statlig insentiv utover bedriftsskatten på 30 
til 80 $/innbygger for de som etablerer slike transportorgan.  

 
Denne lovendringen 10-doblet antall interkommunale transportorganer fra 1999 
til 2006 slik at 85 prosent av befolkningen i Frankrike nå bor innenfor en region 
med slik transportmyndighet. Det førte også til at transportregionene økte i 
utstrekning fordi det ble veldig økonomisk gunstig for de lokale myndigheter. 
Evalueringen i etterkant fra CERTU antyder at det har vært en 
”overkompensasjon” for å stimulere til denne utvidelsen og at sammenslåingene 
i større grad har vært finansielt betinget enn ut fra hva som er en hensikts-
messig byregion.  
 
Ved utvidelsen av disse transportorganene var det også behov for mange 
overgangsordninger pga eksisterende kontrakter. Det var også behov for å 
reorganisere kollektivtilbudet for å få et mer integrert tilbud for de nye 
regionene, både når det gjelder takster og rutetilbud. Dette har også stilt 
transportmyndighetene overfor nye utfordringer når det gjelder kontrakter og 
konkurranseutsetting av tilbudet.  
 
Kollektivtilbudet er i all hovedsak konkurranseutsatt etter en spesiell fransk 
modell. Dette innebærer at transportmyndigheten eier transportmidlene mv og 
har ansvar for de ansatte mens det er administrasjonen som 
konkurranseutsettes. I de fleste tilfellene er dette konkurranseutsatt til en 
operatør, men utvidelsen av antall transportmyndigheter har også ført til noen 
eksempler med flere operatører innenfor et område. Dette er imidlertid mer 
uvanlig. 
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4.3.2. Tyskland 

Tyskland består av 16 delstater (Bundesländer) med stort ansvar. I tillegg er 
Tyskland delt opp i 3 byregioner (Hamburg, Berlin og Bremen), ca 400 distrikter 
og 12.000 kommuner. På transportområdet er det etablert 50 ulike 
transportforbund som har ansvar for planlegging, koordinering og 
konkurranseutsetting av kollektivtransporten, inklusiv regional jernbane. I tillegg 
er det etablert Takstforbund for å sikre et mer integrert takstsamarbeid innenfor 
et større område.  
 
En av utfordringene på transportområdet er at mange naturlige byregioner 
overlapper de lokale administrative ansvarsområdene. F. eks vil bosatte i 
Frankfurt-regionen omfatte flere delstater og flere av delstatene er enten for 
små eller for store til å dekke en funksjonell enhet. Og i de tre byregionene 
dekker ansvarsområdet for transportforbundene utover byregionenes grenser. 
For å møte denne utfordringen ble det i 1995 etablert 6 større byregioner som i 
større grad dekker den funksjonelle byregionen, med et frivillig samarbeid 
mellom de ulike myndighetsnivåene i regionen. 
 
Nordrhein-Westfallen er i folketall den største delstaten med 18 mill innbyggere. 
De har etablert en interessant insentiv-ordning for å stimulere til boligbygging 
rundt kollektivknutepunkter. Ordningen ble etablert i 1998 og ga støtte til sosial 
boligbygging for utleieboliger hvis de lå innenfor en radius av 1000 meter fra 
nærmeste jernbanestasjon. I tillegg ble det gitt støtte til byer som satset på 
fortetting, med minst 150 boliger nær jernbanestasjoner (1000 m) eller 500 m 
fra trikk eller forstadsbane. 130 byer/tettsteder har byggeplaner innenfor denne 
støtteordningen.  

4.3.3. Milano i Nord-Italia 

Italia har også svært sterke lokale myndigheter. Landet er delt inn i 20 regioner 
hvorav 5 har utvidet lokalt ansvar. Innenfor dette prosjektet vil vi fokusere på 
erfaringene fra Milano. Byen har 1,4 millioner innbyggere og regionen har ca 7 
mill innbyggere. I denne byen ble det i 2007 vedtatt en plan for transport og 
miljø i byregionen som inkluderer:  

1. Forbedre kollektivtilbudet i form av to nye forstadsbaner, 
innfartsparkering, økt frekvens og flere kollektivfelt, 

2. Stimulere til grønn energi for boligoppvarming og planting av 500.000 
trær i byen 

3. Restriksjoner på biltrafikken, i form av en miljøavgift hvor avgiften 
varierer avhengig av hvor store utslipp bilene har. I tillegg satses det på 
bildeling, økte parkeringsavgifter og færre parkeringsplasser i sentrum. 

4. Utvikle sykkelveinettet med bygging av 50 km nye sykkelveger og 
oppgradering av 67 km med eksisterende sykkelveger.  

 
Den store utfordringen var å få de ulike myndighetene i byregionen til å 
samarbeide om en så stor plan og det er første gang i Italia at dette har vært 
vellykket i en så stor skala. Den økonomiske rammen for denne planen er på ca 
1300 kr/innbygger over en 3-årsperiode. Miljøpasset er den andre viktige 
lærdommen fra dette forsøket. Det er en av de første eksemplene med 
vegprising i Europa, etter London og Stockholm, og de betaler mellom 2 og 10 
Euro for å kjøre inn i byen. Ordningen startet 2 januar 2008 og avgiften gjelder 
mellom kl 7 og 19 på hverdager. Avgiften øker avhengig av utslippsnivå og biler 
med høyeste utslipp (euro-0) slipper ikke inn i byen i denne perioden.  
 
Målsetting med miljøavgiften var å redusere utslipp fra vegtrafikken med 30 
prosent i bysentrum, øke framkommeligheten i sentrum ved å redusere 
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biltrafikken med 10 prosent og å stimulere til økt kollektivtransport. Det er 
grunn til å understreke at selv den laveste avgiften er høyere enn snittet for 
norske bompengeordninger, og den høyeste avgiften er høyere enn det som må 
betales i Stockholm. 
 

4.4 Overførbarhet til Københavnsområdet 

Byregionene i Europa står overfor langt større trafikk- og miljøproblemer enn i 
Københavnsområdet. Det samme gjelder utfordringene med regional 
samordning, med overlappende pendlingsomland og sterke lokale myndigheter. 
Det er likevel interessant å legge merke til hvordan en i andre land har benyttet 
ulike insentiver for å stimulere til økt regionalt samarbeid, og utviklingen av mer 
permanente interkommunale samarbeid. Det er også interessant å registrere at 
parkeringspolitikken blir en viktigere del av en helhetlig areal- og transport-
politikk i byregionen enn tidligere. 
 
I forhold til Københavnsområdet vil det være interessant å se nærmere på: 

 erfaringene med insentiver for interregionalt samarbeid i Frankrike, 
 hva som har vært suksess-faktoren bak samarbeidet i Milano, hvor også 

relativt sterke restriktive tiltak er inkludert og 
 hvordan insentivene for fortetting rundt kollektivknutepunktene i 

Nordrhein-Westfallen er organisert, og evt. langsiktige erfaringer 
sammenlignet med byer som ikke har en slik ordning. 
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