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Forord 

Nasjonal Transportplan slår fast at «Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange». Dette omtales gjerne som «nullvekstmålet». I de 

største byområdene i Norge viser prognoser at det vil skje en stor befolkningsvekst fremover, 

noe som medfører en betydelig vekst i transportomfanget. Byene må dermed takle denne 

veksten uten at bilreisene øker.  

I forbindelse med analyse- og utredningsfasen til NTP 2018-2027 ønsket derfor Statens 

vegvesen Vegdirektoratet å få belyst: 

1. Hva som er den mest hensiktsmessige rollefordelingen mellom de miljøvennlige 

transportformene i de ulike byområdene, dvs. hvordan transportveksten bør fordeles.  

2. Hva dette vil koste i investering og drift til nødvendig infrastruktur.  

 

Oppdraget var således todelt. Resultatet fra hele prosjektet er rapportert i UA-rapport 

50/2014 (Kjørstad m.fl. 2014). Dette notatet (UA-notat 75/2014) dokumenterer resultatene fra 

den andre delen av prosjektet; kostnader knyttet til nullvekstmålet. I UA-notat 74/2014 

dokumenteres resultatene fra prosjektets første del; hensiktsmessig rollefordeling av 

transportveksten og hvilken transportmiddelfordeling denne vil gi (Ellis m.fl. 2014). 

Hos Urbanet Analyse har Katrine Kjørstad vært prosjektleder og Bård Norheim har kvalitets-

sikret prosjektet. Ingunn O Ellis har arbeidet med en hensiktsmessig rolledeling, Mads Berg har 

gjennomført RTM kjøringene og Mari Betanzo har gjennomført de økonomiske analysene. 

Hos oppdragsgiver har Eivin Winsvold vært kontaktperson. I tillegg har Alberte Ruud og Oskar 

Kleven kommet med verdifulle innspill underveis i arbeidet. 

 

Oslo 

Desember 2014 

 

Bård Norheim  Katrine Kjørstad 
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Sammendrag 

Kortsammendrag 

Kostnader ved oppnåelse av nullvekstmålet avhenger av hvilke tiltak som benyttes 

For å beregne investerings- og driftstilskuddsbehov til kollektivtransporten har vi sett på ulike 

scenarier for realisering av den nødvendige reiseveksten. Oppsummert viser analysene at 

kostnadene ved en realisering av nullvekstmålet vil avhenge av hvilke tiltak byene 

gjennomfører for å nå målsetningen:  

 Restriktiv bilpolitikk (scenario A) 

Den mest kostnadseffektive satsingen vil være gjennom en restriktiv bilpolitikk. Ved en 

slik strategi vil de årlige kostnadene øke med 7,1 mrd. frem til 2030 og 9,5 mrd. kr 

frem til 2050.  

 Offensiv kollektivsatsing (scenario B2) 

Den minst kostnadseffektive satsing vil være en strategi som utelukkende satser på 

positive virkemidler, med økt satsing på kollektivtransport uten å kombinere dette 

med arealplaner eller andre tiltak som kan bygge opp under trafikkgrunnlaget. Ved en 

slik strategi vil de årlige kostnadene øke med 24,0 mrd. frem til 2030 og 36,9 mrd. kr 

frem til 2050.  

 Målrettet arealstrategi (scenario C) 

En kombinasjon av disse ytterpunktene vil være en målrettet arealstrategi med all ny 

boligbygging som fortetting og redusert parkeringsdekning. Ved en slik strategi kan de 

årlige kostnadene reduseres med omtrent 6 mrd. kr i 2030 fra 24 til 18 mrd., og 14 

mrd. kr i 2050 fra 37 til 23 mrd. kr.  

Figuren under oppsummerer økningen i driftstilskuddet1 og det estimerte investeringsbehovet 

knyttet til oppnåelse av nullvekstmålet. Driftstilskuddet inkluderer kollektivt og jernbane, men 

ikke sykkel/gange på grunn av manglende data. Når det gjelder investeringer er kollektivt, 

jernbane og sykkel/gange reflektert i tallene. Kollektivinvesteringene er gjort basert på en ren 

vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer dermed ikke de konkrete planene som foreligger 

i byområdene. Denne figuren viser at en strategi som utelukkende satser på positive 

virkemidler for å få bilistene over på kollektivtransport, gange og sykkel vil koste langt mer enn 

det byene eller staten har mulighet til å klare. Samtidig kan en målrettet arealstrategi alene 

redusere disse kostnadene med 6 mrd. årlig og kombinert med økte kostnader for bilbruk kan 

kostnadene reduseres til rundt 7,1 mrd. årlig frem til 2030 og 9,5 mrd. årlig frem til 2050.  

                                                           
1
 Økningen i driftstilskuddet sammenlignet med 2014. I 2014 er samlet estimert driftstilskudd 5 mrd. kr. 
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Figur S. S.1: Oppsummering av økt årlig driftstilskudd og nødvendige årlige investeringer, tall i mrd. kr. 

Driftstilskuddet inkluderer kollektivt og jernbane, men ikke sykkel/gange på grunn av manglende data. 

Investeringer inkluderer kollektivt, jernbane og sykkel/gange. Investeringsbehov for kollektivt er basert 

på vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i byområdene.  

Innledende beskrivelse av oppdraget 

Urbanet Analyse gjennomfører et todelt prosjekt for Vegdirektoratet. I den første delen er 

vekst i reiser per transportmiddel estimert gitt at bilreiser skal være på dagens nivå. Det vil si 

at det er gjennomført en operasjonalisering av nullvekstmålet i Nasjonal Transportplan. Denne 

rapporten tar for seg den andre delen av prosjektet, som søker å estimere konsekvensene 

denne måloppnåelsene har for driftstilskudd og investeringsbehov i de ni aktuelle byområdene 

(Oslo/Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, 

Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma, og Grenland). 

Oppdatering av tidligere analyser 

Dette prosjektet er en oppdatering av tidligere analyser, basert på forventet transportvekst og 

kostnader, utført for KS og MD. Disse analysene anslo kostnadene ved transportveksten til 10,6 

mrd. kr årlig og omtrent halvparten hvis det kombineres med en målrettet arealstrategi og 

økte kostnader for bilbruk (Norheim m.fl. 2011 og 2012). 

I dette prosjektet har vi oppdatert og forbedret analysene ved at vi har: 

1. Tatt hensyn til at gange er en av de alternative transportformene som kan avlaste 

biltrafikkveksten, mens den forrige analysen bare så på kollektivtransport og sykkel. 

2. Tatt hensyn til at det er mulig å fylle opp noe ledig kapasitet utenfor rushtrafikken før 

kapasiteten må økes. 
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3. Kombinert data fra de regionale transportmodellene og Reisevanedata, for å unngå at 

gange og sykkel blir underestimert. 

4. Beregnet kostnadene av tre ulike scenarier; restriktiv bilpolitikk, offensiv 

kollektivsatsing og kombinert areal- og transportpakke. 

5. Beregnet investeringskostnader for kollektivtransport, gange og sykkel ut fra vegbasert 

kapasitetsbehov og ikke fra eksisterende planer.  

6. Laget en åpen beregning som lett kan oppdateres med nyere tall på kostnader, 

reisevaner og befolkningsutvikling når slike tall foreligger. 

En av de største utfordringene ved beregning av investeringskostnadene er at byområdene i 

liten grad har koplet investeringsbehovet opp mot kapasitetsbehov og fremtidige 

transportstrømmer. I våre analyser beregner vi kostnadene ved den økte transportveksten, og 

tar ikke hensyn til alle standardhevinger som det er behov for framover. Vi estimerer 

investeringskostnadene for kapasitetsbehovet gitt at veksten i kollektivreiser tas av vegbasert 

kollektivtransport. Dette fører for eksempel til at valg av baneløsning i stedet for buss vil gi 

høyere kostnader enn det våre beregninger viser.  Dessuten vil tiltak som universell utforming, 

oppgradering av tunellsikkerhet og signalsystemer være viktige og relevante, men kostnadene 

knyttet til disse tiltakene vil ikke være inkludert i de estimerte investeringskostnadene. 

I dette prosjektet ønsker vi å rendyrke kostnadene ved kapasitetsøkningen, ut fra dagens 

standard og kostander ved infrastrukturen. Beregningene er laget slik at det kan legges inn 

oppdaterte kostnadstall og koblinger mot kapasitet som gjør at tallene kan revideres når nyere 

tall foreligger.  

Kort om fremgangsmåte 

Som et utgangspunkt estimeres driftstilskudd og investeringer gitt antagelse om at deler av 

veksten i reiser kan tas av ledig kapasitet i dagens tilbud2, og at veksten i reiser kommer som 

følge av restriktive tiltak på biltrafikken. Dette viser det ene ytterpunktet i beregningene hvor 

alle nye gang/sykkel og kollektivreiser skyldes restriksjoner på biltrafikken. I realiteten vil 

imidlertid den nødvendige endringen i reisemiddelfordelingen trolig også kreve en 

kombinasjon av tiltak inkludert målrettet arealplanlegging og ytterligere tilbudsforbedringer. 

Vi har derfor sett på ulike scenarier for hvordan den nødvendige veksten i reiser kan oppnås 

ved positive kollektivtiltak, og hvilke konsekvenser dette har for estimert driftstilskudd og 

investeringsnivå basert på restriktiv bilpolitikk og utnyttelse av ledig kapasitet. 

Analysene er gjort i tre deler/hovedkapitler; 

1. Driftskostnader, billettinntekter og driftstilskudd er først estimert for scenariet med en 

restriktiv bilpolitikk og hvor det er mulig å utnytte ledig kapasitet utenfor rush. Dette 

scenariet blir gjennom dokumentet kalt scenario A. 

2. Investeringskostnader som følge av veksten i kollektivreiser i scenario A estimeres basert 

på to ulike metoder.  

                                                           
2
 Antar at ledig kapasitet utenfor rush kan utnyttes, slik at kostnadene i basistilbudet ikke øker før en når 

rushnivåets belegg.  
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a. Først benyttes forholdstall mellom investeringsnivå og kapasitetsøkning i 

foreliggende planer per byområde. Forholdstallet multipliseres med vekst i 

kollektivreiser fra dette prosjektet for å estimere investeringskostnader 

knyttet til måloppnåelse. Denne metoden gir imidlertid usikre resultater og blir 

ikke tatt med videre i analysene. 

b. På grunn av varierende detaljeringsgrad og hypotese om underestimert vekst i 

kollektivreiser i de foreliggende planene, benyttes en alternativ metode basert 

på arealbehov for bussbasert trafikkvekst. Det er disse investeringsnivåene 

som benyttes videre i analysen. I tillegg inkluderes konkrete planlagte 

jernbaneinvesteringer, og de vegbaserte kollektivinvesteringene korrigeres for 

veksten som kan antas å dekkes av jernbanen. Beregningen er en ren 

kapasitetsberegning gitt vegbasert vekst, og mer kvalitative tiltak er dermed 

ikke inkludert. Eksempelvis vil valg av baneløsning i stedet for vegbasert 

kollektivtransport føre til investeringsnivåer som overstiger våre estimater. 

Det er denne metoden som benyttes videre i scenarioanalysen. 

3. Til slutt drøfter vi hvordan positive kollektivtiltak og arealstrategier kan påvirke 

trafikkgrunnlaget og dermed driftstilskuddet for kollektivreiser, og på den måten bidra til 

å realisere nullvekstmålet på en annen måte enn kun ved å benytte restriktive tiltak på bil.  

Beregning av driftstilskudd for scenario A: Restriktiv bilpolitikk 

Metodisk fremgangsmåte 

For hvert av de ni byområdene er det estimert årlige driftskostnader, billettinntekter og 

driftstilskudd for kollektivtransporten i 2014 og i 2030/2050 gitt den nødvendige veksten i 

kollektivreiser som operasjonalisering av nullvekstmålet gir. For å beregne 

kollektivtransportens drifts- og kapitalkostnader har vi tatt utgangspunkt i en studie av 

kollektivtransportens kostnader som ble gjennomført av Jon-Terje Bekken i 20043. I denne 

studien har Bekken kommet med et sett av funksjoner som viser hvordan kollektivtransportens 

kostnader påvirkes av bl.a. rutehastighet, vognstørrelse og driftsart. Overordnet består det 

totale kostnadsnivået av to hovedkomponenter som skal beregnes;  

1. Produksjonsavhengige kostnader, det vil si kostnader som avhenger av ruteproduksjon 

i det gitte kollektivtilbudet (personal, drivstoff, rengjøring, vedlikehold etc.). 

2. Dimensjoneringskostnader/kapitalkostnader, som er de årlige kostnadene knyttet til 

den nødvendige vognparken for å holde den gitte ruteproduksjonen. 

Som input til modellen benyttes RTM-resultatene fra kjøringene som er gjort i første del av 

prosjektet, samt SSBs kollektivtransportstatistikk. På grunn av utilstrekkelig data antas det 10 

prosent lavere hastighet i rush, samt at belegget er 25 prosent høyere i rush enn i 

basistilbudet4. Inntektene estimeres basert på SSB-statistikk og den estimert antall 

                                                           
3
 Jon-Terje Bekken «FINMOD – en aggregert kostnadsmodell for norsk kollektivtransport” TØI-rapport 734/2004. 

4
 Denne antagelsen baseres på SP-undersøkelser som Urbanet Analyse har gjennomført i Kristiansand, Stavanger, 

Ålesund og Tromsø UA-notat 58, 59, 60 og 61 (2014) 
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kollektivreiser i 2014, 2030 og 2050 fra første del av prosjektet. Forskjellen mellom de 

estimerte kostnads- og inntektsnivåene utgjør driftstilskuddet. En viktig antagelse i de 

innledende beregningene er at produksjonskostnadene knyttet til basistilbudet ikke øker før 

en når det nivået på belegg som er i rushtiden. Frem til dette nivået nås antar en at de nye 

reisene kan plasseres der det er ledig kapasitet, noe som fører til at reiseveksten til en viss 

grad kan absorberes i det eksisterende tilbudet.  

Det vil også være økte driftskostnader knytte til sykkel og gange. Basert på tall fra SSB finner vi 

at dagens infrastruktur for gående og syklende er på omtrent 3.150 km i de ni aktuelle 

byområdene. Kostnadsberegningene tar utgangspunkt i at kapasiteten økes i takt med veksten 

i sykkelreiser, som gir en økning til 4.400 km i 2030 (40 prosent) og 5.850 km i 2050 (85 

prosent). Dersom en hadde hatt et nivå på driftskostnader per nye km utbygde veg kunne en 

ha estimert hva denne økningen i veglengder betyr for driftskostnadene for sykkel og gange. 

Innen dette prosjektets rammer har vi ikke fått gode nok tall på kostnad per km utbygde veg til 

å kunne estimere dette videre. Når gode nok forholdstall kommer på plass bør driftskostnader 

til utvidet infrastruktur for gående og syklende også inkluderes i estimatene på økningen i 

driftskostnader. 

Sammenligning av kostnader, inntekter og driftstilskudd mellom byområdene 

Figur S.2 viser estimerte årlige driftskostnader til kollektivtransporten per byområde5. Som vi 

ser varierer veksten relativt mye, noe som henger sammen med variasjon i beregnet vekst i 

kollektivreiser fra prosjektets første del. Kostnadsveksten er lavere enn veksten i reiser, noe 

som skyldes muligheten for å utnytte ledig kapasitet frem til en når beleggnivået i rush. Figur 

S.3 viser estimerte årlige billettinntekter for de ni byområdene, hvor inntektene øker med 

samme rate som kollektivreisene.  

                                                                                                                                                                          
 
5
 Vi har valgt å holde Tromsø utenfor i illustrasjonene på byområdenivå på grunn av ustabile resultater, men Tromsø 

er fortsatt inkluder i de aggregerte nivåene. Detaljerte beregninger for alle byområder finnes dessuten i 
bakenforliggende notat. 



Nullvekstmålet 
Kostnader knyttet til rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene 

 

9 
Urbanet Analyse notat 75/2014 

 
Figur S.2: Estimerte årlige driftskostnader busstransport (mill. kr) og vekst fra 2014 til 2050 (%). 

 

 
Figur S.3: Estimerte årlige billettinntekter for busstransport (mill. kr) og vekst fra 2014 til 2050 (%). 

 

For hvert byområde har vi estimert årlig driftstilskudd som forskjellen mellom estimert 

kostnads- og inntektsnivå. Figur S.4 oppsummerer nivåene per byområde. Utviklingen i 

driftstilskudd fra 2014 til 2030 og 2050 avhenger av økning i kollektivreiser gitt nullvekstmålet 

for bilreiser. Siden byområdene har ulike vekstprognoser vil også utviklingen i driftstilskudd 

være ulik. Videre fører antagelsen om ledig kapasitet til at kostnader øker i mindre grad enn 

inntektene, og dermed at driftstilskudd vil utgjøre en mindre del av finansieringen enn tidligere 

i alle byområdene.  
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Figur S.4: Estimert årlig driftstilskudd for busstransport (mill. kr) og vekst fra 2014 til 2050 (%). 

Aggregert driftstilskudd inklusive skinnegående transport 

For sammenligningsformål inkluderer nivåene over kun busstransporten, hvor vi har tall for 

alle byområder. For jernbane er det ikke mulig å skille på byområde. På aggregert nivå har vi 

inkludert skinnegående transport – både trikk, bane og jernbane. Figuren under viser samlet 

driftstilskudd på 5,4 mrd. kr i 2014. Realisering av nullvekstmålet fører til en økning i 

driftstilskudd på 16 prosent i 2030 og 81 prosent i 20506. 

 
Figur S.5: Aggregerte årlig driftstilskudd– buss, skinnegående og jernbane. Tall i mrd. kr.  

                                                           
6
 Som en forenkling på grunn av manglende data for jernbane benytter vi samme utvikling i driftstilskudd som vi så 

for buss og skinnegående for å estimere endring som følge av rolledeling 2030 og 2050. 
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Estimerte investeringsnivåer for scenario A: Restriktiv bilpolitikk 

På grunn av varierende sammenheng mellom investeringer og kapasitet i de foreliggende 

planene har vi benyttet en alternativ metode for å beregne investeringene. Denne metoden 

beregner kapasitetsbehovet gitt at veksten i kollektivreiser skal tas ved hjelp av vegbasert 

kollektivtransport. Mer konkret ser en på arealbehov for bussbasert trafikkvekst sammenlignet 

med en bil og multipliserer opp med kostnad per enhet utbygde vei. Beregningen er dermed 

en ren kapasitetsberegning gitt vegbasert vekst, og mer kvalitative tiltak er dermed ikke 

inkludert. Eksempelvis vil valg av baneløsning i stedet for buss, andre standardhevinger eller 

tiltak knyttet til universell utforming være investeringer som ligger inne i byenes planer, men 

som ikke er inkludert i våre beregninger. I tillegg til den rene vegbaserte 

kapasitetsberegningen har vi inkludert jernbaneinvesteringer fra et tidligere prosjekt som tar 

utgangspunkt i Jernbaneverkets stamnettutredning (UA-rapport 23/2011). Siden 

jernbaneinvesteringene vil kunne absorbere noe av veksten i kollektivreiser som beregningen 

av kollektivinvesteringen baseres på, har vi nedjustert de estimerte kollektivinvesteringene 

med jernbanens andel av totalt antall kollektivreiser fra RVU 2009 (11 prosent totalt for de ni 

byområdene).  

Nullvekstmålet, kombinert med en restriktiv bilpolitikk, vil kreve 5 til 6 mrd. kr årlig i 

investeringer 

Totalt gir våre beregninger et nødvendig investeringsbehov for kollektivt (inkl. jernbane), 

sykkel og gange på omtrent 100 mrd. kr i 2030 og 185 mrd. kr i 2050. Sykkel og gange utgjør 

henholdsvis 15 og 32 mrd. kr, altså en vesentlig det av de totale investeringene. Per år utgjør 

totale investeringer knyttet til de miljøvennlige transportmidlene omtrent 5-6 mrd. kr. Til 

sammenligning har tidligere beregninger anslått investeringsbehovet for en vegbasert vekst til 

omtrent 14 mrd. kr årlig (Norheim m.fl. 2011).  

Tabell S.1: Totalt for alle ni byområder - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 
kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst (investeringene reflekterer ikke de konkrete 
planene i byområdene). Planlagte jernbaneinvesteringer er lagt til på aggregert nivå, og estimert 
kollektivinvestering er nedjustert med jernbanens andel av totale kollektivreiser fra RVU 2009. Tall i mill. 
kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 21 030 96 880 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 14 711 31 640 
Investering bilveg - - 
Investering infrastruktur tog (fra stamnettutredning) 67 076 67 076 

Korrigering av kollektivinvesteringer pga jernbane7 -2 334 - 10 753 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 100 483 184 844 

Per år (inkl. jernbane) 6 280 5 135 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 35 741 128 521 

Per år (ekskl. jernbane) 2 234 3 570 

                                                           
7
 I tillegg til den rene kapasitetsberegningen har vi inkludert jernbaneinvesteringer fra UA-rapport 23/2011. 

Estimerte kollektivinvesteringer nedjusteres med jernbanens andel av totalt antall kollektivreiser fra RVU 2009 
(11,1% totalt for ni byområder). Dette for å reflektere at jernbane vil absorbere noe av veksten i kollektivreiser som 
de estimerte kollektivinvesteringene baseres på. 
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Figur S.7: Totale investeringskostnader for de ni byområdene i perioden frem til 2030 og 2050. 
Kapasitetsberegning gitt vegbasert vekst for kollektivtrafikken. Planlagte jernbaneinvesteringer er lagt til 
på aggregert nivå, og estimert kollektivinvestering er nedjustert med jernbanens andel av totale 
kollektivreiser fra RVU 2009. Tall i mrd. kr. Merk: det er disse investeringsnivåene som benyttes videre i 
dokumentet.   

Realitetsdrøfting av realisering av nullvekstmålet – beregning av 

kostnader for alternative scenarier 

En viktig forutsetning for beregningene over er antagelsen om en restriktiv bilpolitikk og at det 

er noe ledig kapasitet utenom rushperioden som kan absorbere en del av de nye reisene uten 

at kostnadene knyttet til basistilbudet øker.  

I realiteten vil imidlertid mange byer realisere nullvekstmålet ved igangsettelse av en rekke 

positive tiltak for kollektivtransporten, eksempelvis utvidelse av tilbudet for å motivere til økt 

reiseaktivitet og alternative arealstrategier. Vi har derfor sett nærmere på hvordan den 

nødvendige veksten i kollektivreiser kan oppnås ved hjelp av positive kollektivtiltak og 

arealstrategier, og sammenligner kostnadsnivåene med estimatene som utelukkende bygger 

på restriktiv bilpolitikk.  

Scenario A – Utnyttelse av ledig kapasitet og restriktiv bilpolitikk 

Som et utgangspunkt refererer vi til estimert driftstilskudd og investeringsbehov fra de 

innledende beregningene som er basert på utnyttelse av ledig kapasitet. Her antas det at nye 

reiser kommer som følge av at det legges restriktive tiltak på biltrafikken. Dette kan 

eksempelvis være økte bompenger, andre avgifter på bil, eller redusert parkeringsdekning.  
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Scenario B1 – Utvidelse av tilbud i takt med reisevekst  

I dette scenariet øker vi kollektivtilbudet i takt med den estimerte reiseveksten som er 

nødvendig for å nå nullvekstmålet (54 prosent i 2030 og 109 prosent i 2050). En slik tilpasning 

vil innebære en økning i kostnadene sammenlignet med scenario A på grunn av økt 

ruteproduksjon. Denne forskjellen illustrerer gevinsten av å utnytte ledig kapasitet utenfor 

rush der dette er mulig.  

Når frekvensen økes i takt med reiseveksten øker kollektivreiser kun med 22 prosent i 2030 og 

45 prosent i 2050. Dette er på grunn av at etterspørselselastisiteten er lavere enn én for 

kollektivreiser. Vi oppjusterer de årlige investeringsnivåene for kollektivt fra scenario A med 

den endringen i ruteproduksjon tilbudsutvidelsen krever. Økt ruteproduksjon gir dessuten 

direkte økning i driftskostnadene, samtidig som lavere antall reiser gir lavere inntekter. Samlet 

får vi økt årlig driftstilskudd sammenlignet med scenario A. Samtidig ser er vi er langt unna å 

oppnå målet som tilsvarer nullvekst i bilreiser.  

Scenario B2 – Utvidelse av tilbud i tilstrekkelig grad for å nå nullvekstmål 

På grunn av en etterspørselselastisitet som er lavere enn én genererer ikke 

tilbudsforbedringen i scenario B1 nok reiser til å nå nullvekstmålet. I dette scenariet estimerer 

vi hvor stor ekstra økning i frekvens, det vil si utover reiseveksten, som må til for å nå det 

estimerte målsetningen i 2030 og 2050. Dette eksempelet illustrerer hvor mye det vil koste å 

nå nullvekstmålet med utelukkende «positive virkemidler» og med dagens rammebetingelser i 

byområdene. For at målet om 54 prosent flere kollektivreiser i 2030 og 109 prosent i 2050 skal 

nås må frekvensen økes med henholdsvis 131 og 268 prosent.  

Økningen i frekvens fører til økt ruteproduksjon sammenlignet med både scenario A og B1, 

som videre gir økte årlige kollektivinvesteringer. I tillegg gir den økte produksjonen økte 

driftskostnader, mens inntektene er de samme som i scenario A på grunn av likt antall reiser. 

Dersom hele veksten skal tas ved hjelp av positive kollektivtiltak får vi dermed en vesentlig 

økning i det årlige driftstilskuddet – 201 prosent sammenlignet med scenario A i 2030 og 238 

prosent i 2050.  

Scenario C – Tilbudsforbedring i kombinasjon med endret arealstrategi 

Deretter ser vi på hvordan endret arealstrategi sammen med tilbudsforbedringene kan bidra til 

å nå målet om vekst i kollektivreiser til en lavere kostnad. Vi antar at all befolkningsvekst skal 

tas som fortetting, og at dette også vil redusere parkeringsdekningen i sentrum med 

tilsvarende andel. For alle de ni byområdene er befolkningsveksten estimert til 20 prosent i 

2030 og 43 prosent i 2050. Økt fortetting og redusert parkeringsdekning med disse faktorene 

gir en samlet etterspørselseffekt på 11 prosent i 2030 og 22 prosent i 2050. Resten av den 

nødvendige veksten i reiser for å nå nullvekstmålet tas av tilbudsforbedring i form av 

frekvensøkning på 95 prosent i 2030 og 174 prosent i 2050. 

Sammenlignet med scenario B2 ser vi at årlige investeringer knyttet til kollektivt reduseres, 

noe som skyldes at en del av reiseveksten kommer som følge av endret arealstrategi som ikke 
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har en like direkte link til ruteproduksjonen som tilbudsforbedringer har. I tillegg får vi redusert 

årlig driftstilskudd siden vi har lavere frekvensøkning, men samme økningen i antall 

kollektivreiser som i scenario B2. Figuren under sammenligner rene tilbudsforbedringer 

(scenario B2) med restriktiv bilpolitikk (scenario A) og arealstrategi (scenario C). 

 
Figur S.8: Sammenligning av vekst i kollektivreiser, årlig driftstilskudd (mrd. kr) og årlig 

investeringsbehov (mrd. kr) mellom scenario A, B2 og C. Investeringsbehov for kollektivt er basert på 

vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i byområdene. 

Scenario D – Tilbudsforbedring i kombinasjon med fremkommelighetstiltak 

Til slutt gjør vi en ekstra beregning av hva 10 prosent bedre fremkommelighet for 

kollektivtransporten har å si for driftskostnadene. Fremkommelighetstiltaket har en direkte 

effekt på kostnadene, og kan benyttes i kombinasjon med andre tiltak som påvirker antall 

kollektivreiser, slik at målet kan nås til en lavere kostnad. Sammenlignet med scenario B2 

finner vi at driftskostnadene reduseres med omtrent 9 prosent ved en ti prosents 

hastighetsøkning. Samtidig holder inntektsnivået seg likt, noe som fører til en reduksjon i det 

årlige driftstilskuddet.  
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Figur S.9: Illustrasjon av 10 prosent økt hastighets effekt på årlig driftstilskudd, her med scenario B2 som 

utgangspunkt (mrd. kr).  

Planlagte investeringer som ligger i byområdenes planer 

Våre beregninger av kapasitetskostnadene ved økt kollektivtransport tar utgangspunkt i 

arealbehovet for en bussbasert transport. Det vil si at vi beregner det rene kapasitetsbehovets 

dersom veksten skjer vegbasert, og andre komfort- og kvalitetsfaktorer er ikke reflektert i 

investeringsnivåene. Vi har sammenliknet våre beregninger av investeringsbehovet for 

infrastruktur på kollektivtransportområdet med konkrete planer i byene. 

Totalt finner vi at samlet nivå på kollektivinvesteringer i byene ligger på i overkant av 2 mrd 

kroner årlig, mens våre anslag er på 1,3 mrd kroner. Avviket mellom de to nivåene illustrerer 

forskjellen mellom det nøytrale vegbaserte kapasitetsbehovet vi har beregnet i dette 

prosjektet og de konkrete tiltakene byene opererer med som bl.a. inkluderer standard-

hevinger, baneløsninger i stedet for buss etc. I tillegg er en del av byenes planer ikke forankret 

i nullvekstmålet, noe som kan føre til at investeringene i planene reelt sett må være på et 

høyere nivå for å håndtere veksten i kollektivreiser som følge av nullvekstmålet. Merk også at 

vi sammenligner med investeringsestimatene for scenario A, som representerer 

minimumsnivået i kostnadsberegningen. Dersom målet skal nås med positive kollektivtiltak vil 

de estimerte investeringene være høyere. 

Vi har ikke mulighet til å studere årsaker til denne forskjellen mer nøyaktig, men det kan tyde 

på at kostnadene ved å ta trafikkveksten utgjør ca 2/3 av investeringskostnadene i byene, 

mens standardheving utgjør 1/3. Denne fordelingen bør studeres nærmere i hver enkelt by, 

ikke minst med hensyn til beregninger av hvor mye de planlagte kollektivinvesteringene vil øke 

transportkapasiteten i rush. Dette er et av de viktigste områdene som bør studeres framover 

hvis anslagene på kostnadene ved nullvekstmålet skal forbedres.  
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Figur S.10: Sammenligning av årlige investeringskostnader i byenes planer og de vegbaserte 

kapasitetsberegningene som er gjort i dette prosjektet (mill. kr).  Se vedlegg 1 for en mer detaljert 

oversikt over byområdenes planer.  
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1 Beregning av årlig driftstilskudd 

1.1 Innledende beskrivelse av fremgangsmåte 

Utfordringer knyttet til beregning av driftskostnader til sykkel og gange 

Fra prosjektets første del finner vi at realisering av nullvekstmålet innebærer at sykkel og 

gange skal ta en vesentlig del av veksten i reiser i 2030 og 2050. Dette vil føre til økte 

driftskostnader knytte til sykkel og gange. Basert på tall fra SSB finner vi at dagens gang- og 

sykkelveger utgjør omtrent 3.150 km i de ni aktuelle byområdene8. Ved å endre antall km veg i 

takt med veksten i sykkelreiser får vi en økning til 4.400 km i 2030 (40 prosent) og 5.850 km i 

2050 (85 prosent). Dersom en hadde hatt et nivå på driftskostnader per nye km utbygde veg 

kunne en ha estimert hva denne økningen i veglengder betyr for driftskostnadene for sykkel og 

gange. Innen dette prosjektets rammer har vi ikke fått gode nok tall på kostnad per km 

utbygde veg til å kunne estimere dette videre. Når gode nok forholdstall kommer på plass bør 

driftskostnader til sykkel og gange også inkluderes i estimatene på økningen i driftskostnader. 

 
Figur 1.1.1: Infrastruktur for gående og syklende, km veg 2014, 2030 og 2050. 

Beskrivelse av modellen som benyttes til å estimere driftskostnader til kollektivt 

For å beregne kollektivtransportens drifts- og kapitalkostnader gitt realisering nullvekstmålet 

har vi tatt utgangspunkt i en studie av kollektivtransportens kostnader som ble gjennomført av 

Jon-Terje Bekken i 20049. I denne studien har Bekken kommet med et sett av funksjoner som 

                                                           
8
 Tabell: 06492: M1. Konsern - Samferdsel - nivå 3 (K) 

9
 Jon-Terje Bekken «FINMOD – en aggregert kostnadsmodell for norsk kollektivtransport” TØI-rapport 734/2004. 
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viser hvordan kollektivtransportens kostnader påvirkes av bl.a. rutehastighet, vognstørrelse og 

driftsart. Felles for disse funksjonene er at lavere rutehastighet og større vogner vil bidra til å 

øke drifts- og kapitalkostnadene for kollektivtransporten. Lavere framkommelighet innebærer 

lavere reisehastighet, noe som betyr at man trenger flere vogner og flere arbeidstimer for et 

gitt nivå på kollektivtilbudet. Større vogner er ofte dyrere både i innkjøp og drift, noe som øker 

drifts- og kapitalkostnadene for kollektivtransport. 

Vi benytter kostnadsfunksjonene i Bekken (2004) med tilhørende konstanter og kalibreringer, 

oppjustert til dagens priser10. Overordnet består det totale kostnadsnivået av to 

hovedkomponenter som skal beregnes;  

3. Produksjonsavhengige kostnader, det vil si kostnader som avhenger av ruteproduksjon 

i det gitte kollektivtilbudet (personal, drivstoff, rengjøring, vedlikehold etc.). 

4. Dimensjoneringskostnader/kapitalkostnader, som er de årlige kostnadene knyttet til 

den nødvendige vognparken for å holde den gitte ruteproduksjonen. 

Modellen legger opp til at rutetilbudet kan deles inn i et basistilbud som er likt hele 

driftsperioden samt et ekstra tilbud i rushtiden. Oppsummert vil det som påvirker kostnadene i 

modellen være vognbehov i den maksimale timen, kapitalkostnadene for denne vognparken 

og de produksjonsavhengige kostnadene i og utenfor rushperioden.  

Gjennomgang av stegvis fremgangsmåte og forutsetninger i kostnadsmodellen 

Ved beregning av driftskostnadene bruker vi følgende stegvise metode: 

1. Linjefil med av- og påstigninger hentes frem fra RTM-resultatene for både 

rushperioden og utenfor rush i de aktuelle kjøringene. Disse filene gir oss informasjon 

om alle linjer i modellområdet og inkluderer informasjon om bl.a. distanse og frekvens 

per linje. 

2. Deretter velger vi ut de aktuelle linjene i det avgrensede analyseområdet, og utvalget 

isoleres deretter til vanlig bybuss (mode=2).  

3. Når de aktuelle linjene er definert isolerer vi linjedata kun for disse linjene og beregner 

gjennomsnittstall på hastighet, rutelengde, frekvens, og belegg. 

4. Inndata i kostnadsmodellen skal ideelt sett skilles mellom basistilbud (hele 

driftsperioden) og ekstra rushinnsats (seks timer rush). Tallene fra RTM derimot 

beregnes for perioden utenfor rush og for rushperioden totalt – altså får vi ikke isolert 

ekstra tilbud i rushtiden. Derfor benytter vi økningen i frekvens mellom lav og rush, 

men samme rutelengde og antall ruter som i lav, som input for ekstra rushinnsats i 

kostnadsmodellen. Siden det er rutetabellene som er kilden til tidsbruk per linje legger 

vi til 10 prosent lenger tid i rushtiden som en forutsetning heller enn å benytte 

estimert hastighet for rushtiden basert på RTM-resultatene11.   

5. Til slutt beregnes kostnadene knyttet til veksten i bussreiser gitt nullvekst i biltrafikken 

ved å ta utgangspunkt i kapasitetsutnyttelsen og veksten i reiser. Vi antar at 

                                                           
10

 Hovedsakelig vil dette innebære justering av kostnadsnivåene til 2014-nivå basert på prisvekst. 
11

 Da hastigheten i praksis vil være den samme for linjer i rush og lav siden tid er basert på rutetabellen. 
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kapasiteten er maksimert i rushtiden slik at dimensjoneringskostnader øker med 

veksten i reiser i rush. Det samme gjør produksjonskostnadene i rushtiden. For 

basistilbudet derimot antar vi at kostnadene først øker når belegget når det samme 

nivået som i rush. Vi antar altså at veksten i reiser til en viss grad kan absorberes av 

ledig kapasitet utenfor rush. I realiteten vil imidlertid ikke en slik «plassering» av 

passasjerene der det er ledig kapasitet komme av seg selv, og tilpasningen vil 

nødvendigvis kreve en rekke tiltak og ikke minst føre med seg vesentlige kostnader. 

RTM-resultatene gir ustabile resultater for belegg og hastighet når vi sammenligner med SSBs 

kollektivtransportstatistikk for byområdene12. Derfor benytter vi snitthastighet fra SSB, og 

beholder antagelsen om 10 prosent lavere hastighet i rush13. I tillegg henter vi vognstørrelse 

(sitte- og ståplasser totalt) fra den samme statistikken på byområdenivå. For belegg benytter vi 

også gjennomsnittet fra SSB-statistikken, og antar at belegget er 25 prosent høyere i rush enn i 

basistilbudet. Denne antagelsen baseres på SP-undersøkelser som Urbanet Analyse har 

gjennomført i Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Tromsø14. Vi forutsetter at trengsel i rush er 

et «optimalt» nivå, og fra undersøkelsene finner vi andel av reisende som opplevde «lav 

trengsel» i rush og utenfor rush. Den relative forskjellen i opplevd trengsel i de to periodene gir 

et anslag på hvor mye passasjertallene kan øke utenfor rush før det optimale belegget 

overstiges. Av tabellen under ser vi at 25 prosent økt belegg kan være et rimelig anslag, og vi 

velger å bruke dette flatt i beregningene for alle byområdene. 

Tabell 1.1.1: Resultater fra SP-undersøkelse og anslag på hvor mye belegget kan øke i lav før rush-nivået 

nås. 

SP-undersøkelse Lav Rush Lav vs. rush 
forhold Stavanger: Andel med sitteplass og lav trengsel 95 % 77 % 23 % 

Kristiansand: Andel med sitteplass og lav trengsel 88 % 81 % 9 % 

Tromsø: Andel med sitteplass og lav trengsel 87 % 69 % 26 % 

Ålesund: Andel med sitteplass og lav trengsel 89 % 71 % 25 % 

 

Sammenligning med SSB-statistikk for å teste beregningene 

Som vi har vært inne på er det en del usikkerhet knyttet til å benytte linjedata fra RTM-

modellen som input i kostnadsmodellen. Vognkilometer, som er en viktig faktor i beregning av 

totale kostnader, avhenger av gjennomsnittlig rutekilometer, antall ruter og frekvens fra 

linjefilene i RTM. Siden vi avgrenser det aktuelle tilbudet til bybuss er eksempelvis «feilkoding» 

av linjene en mulig feilkilde. I arbeidet har vi også sett at hastighet og belegg per linje i noen 

tilfeller gir unormale resultater, men dette er forsøkt justert for ved hjelp av SSB-statistikken 

som beskrevet over.  

Videre vil vi også benytte SSB-statistikken til å teste estimatene kostnadsmodellen gir oss både 

når det gjelder vognkilometer og totale driftskostnader. Fra statistikken kan vi direkte trekke ut 

vognkilometer og sammenligne med estimert produksjon fra modellen. Når det gjelder 
                                                           
12

 Tabell: 06672: Kollektivtransport med buss. Byområde 
13

 Gjennomsnittet for rush og lav blir det samme som i SSB-statistikken. 
14

 UA-notat 58, 59, 60 og 61 (2014) 
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kostnader vil vi benytte vognkilometer, hastighet, vognstørrelse og antall vogner fra 

statistikken som input i kostnadsmodellen og sammenligne estimert kostnadsnivå med det 

estimatet vi får ved å benytte linjedata fra RTM som input. Vi vil også her benytte antagelse 

om 10 prosent lavere hastighet i rush, og 25 prosent høyere belegg. Siden SSB-statistikken ikke 

skiller mellom rush- og basistilbud vil vi benytter vi samme fordeling av vognkilometer som i 

beregningene basert på linjefilene fra RTM15. Ulike definisjoner av byområdet i statistikken og 

våre analyser føre til at nivåene i noen tilfeller skal avvike fra hverandre, men metoden vil 

likevel gi oss en pekepinn på om nivåene er noenlunde realistiske. 

1.2 Gjennomgang av resultater for kollektivtransporten per byområde 

1.2.1 Oslo/Akershus 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Oslo/Akershus i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.1.1: Det aktuelle området i Oslo/Akershus. 

 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 

rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

                                                           
15

 Hvor økt frekvens i rushtid bestemmer antall vognkilometer i ekstra rushinnsats. 
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Tabell 1.2.1.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Oslo/Akershus). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet16 (snitt, km/t) 19 17  

Frekvens17 (avg. per time, snitt per linje) 1.0 0.3  

Rutelengde (snitt, km) 23 23  

Antall linjer 329 329  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss18 83 83  

Estimert antall vognkm per år19 56 600 000 3 200 000 59 800 000 

 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Oslo/Akershus har prosjektet 

kommet frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.1.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Oslo/Akershus). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 379 000 550 000 719 000 

Vekst ift 2014 0 % 45 % 90 % 

Belegg20 26 % 26 % 26 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 45 % 90 % 

Vekst i prod.kost 0 % 45 % 90 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 406 000 599 000 795 000 

Vekst ift 2014 0 % 48 % 96 % 

Belegg 21 % 26 % 26 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 23 % 71 % 

 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Oslo/Akerhus økes derfor med 45 prosent i 2030 og 90 prosent i 2050. Videre antar vi at 

også produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene. 

For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

                                                           
16

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
17

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
18

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
19

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
20

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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grensen nås. For Oslo betyr dette at produksjonskostnadene øker med 23 prosent i 2030 og 71 

prosent i 2050. I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for 

kostnadene i 2030 og 2050. 

 
Figur 1.2.1.2: Endring i årlige driftskostnader i Oslo/Akershus (tall i mill. kr). 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte Ruters årsrapport21. Deretter 

multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra beregningene for å 

estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi dermed et estimat på 

driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med estimerte 

gjennomsnittlige enhetsstørrelser.  

Tabell 1.2.1.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Oslo/Akershus. Totaltall (mill.) og 

nivåer per reise (kr/reise). 

 2014 2030 3050 

Antall reiser totalt22  117 171 225 

Estimerte kostnader 1 829 2 308 3 180 

Estimerte inntekter 931 1 362 1 795 

Estimert driftstilskudd 898 946 1 385 

Kostnader per reise 15.7 13.5 14.1 

Inntekter per reise 8.0 8.0 8.0 

Driftstilskudd per reise 7.7 5.5 6.1 

Sammenligner vi med Ruters årsrapport for bybuss ser vi at kostnadene i 2013 var på 1.046 

mill. kr, noe som er en god del lavere enn våre estimater. Også inntektsnivået, på omtrent 700 

mill. kr, ligger under det nivået vi får når vi multipliserer snittpris fra årsrapporten med antall 

                                                           
21

 701 mill. kr i billettinntekter og 88 mill. reiser gir en snittinntekt på ca 8 kr per reise. 
22

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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reiser fra RTM. Dette skyldes at vårt nivå på bussreiser er en del høyere enn det som står 

oppgitt for bybuss i årsrapporten (88 mill. vs. 117 mill.). Dette kan tyde feilkoding av linjer i 

transportmodellen slik at vi får med en del regionbusser og langdistansebusser i tillegg til 

bybuss. For buss totalt (bybuss og regionalbuss) ligger kostnadene til Ruter i årsrapporten på i 

overkant av 2 millioner kroner årlig.  

Tilleggsberegning for skinnegående transport i Oslo  

For trikk og bane tar vi utgangspunkt i kostnadene og inntektene i Ruters årsrapport 2013 og 

benytter samme vekstrate i reiser som i beregningene for buss. Videre ser vi på 

gjennomsnittsnivåer for belegg fra årsrapporten, og holder fast ved antagelsen om at 

kapasiteten er 25 prosent høyere i rush enn i basistilbudet. Vi antar også her at kapasiteten er 

maksimert i rush, slik at kostnadene i basistilbudet ikke øker før vi når beleggnivået i rush.  

Tabell 1.2.1.4: Belegg i rush og basis for trikk og t-bane (Oslo). 

Belegg Rush Basis 

Trikk 31 % 25 % 

T-bane 13 % 11 % 

Når det gjelder antall reiser benytter vi også her tall fra årsrapporten som utgangspunkt, men 

bruker veksten i kollektivreiser fra RTM ved rolledeling for å estimere veksten i reiser med trikk 

og t-bane i 2030 og 2050. Samlet får vi følgende kostnadsutvikling for trikk og t-bane: 

 
Figur 1.2.1. 3: Utvikling i årlige kostnader for t-bane og trikk i Oslo ved rolledeling (mill. kr). 

 

 

Kostnader, inntekter og driftstilskudd totalt og per reise for trikk og t-bane vises i tabellene 

under: 
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Tabell 1.2.1.5: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd. Totaltall (mill.) og kr per reise for 

Trikk. 

Trikk 2014 2030 3050 

Antall reiser totalt  49  72 95 

Estimerte kostnader 765  963 1 329 

Estimerte inntekter 396  579 764 

Estimert driftstilskudd 369  238 402 

Kostnader per reise 15.6 13.4 14.1 

Inntekter per reise 8.1 8.1 8.1 

Driftstilskudd per reise 7.5 5.4 6.0 

Tabell 1.2.1.6: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd. Totaltall (mill.) og kr per reise for T-

bane. 

T-bane 2014 2030 3050 

Antall reiser totalt  85  124  164 

Estimerte kostnader 1 466  1 873 2 569 

Estimerte inntekter 699  1 023  1 349 

Estimert driftstilskudd 767 596  939 

Kostnader per reise 17.2 15.1 15.7 

Inntekter per reise 8.2 8.2 8.2 

Driftstilskudd per reise 9.0 6.8 7.4 

Vi så tidligere at driftstilskuddet for buss i Oslo/Akershus var på 0,9 mrd. kr i 2014. Dersom vi 

inkluderer skinnegående transport, med estimert 1,1 mrd. kr i driftstilskudd, får vi totalt et 

driftstilskudd på omtrent 2 mrd. kr i Oslo/Akershus. 

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde inkluderer hele Oslo og Akershus, 

mens SSBs byområde består av åtte kommuner. Vårt analyseområde representerer dermed et 

større innbyggertall (24 prosent høyere), og vi forventer at estimatene basert på SSB-input skal 

ligge en god del under våre beregnede nivåer. 

Tabell 1.2.1.7: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Oslo byområde. 

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-statistikk  Oslo, Asker, Bærum, Nittedal, Oppegård, 
Lørenskog, Skedsmo, Ski 

975 456 

Analyseområde i prosjektet Hele Oslo og Akershus fylke  1 210 220 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir lavere nivåer enn modellen vår. Dette er 

forventet på grunn av at de baserer seg på et mindre geografisk område med færre 

innbyggere. Men sammenligner vi med Ruters årsrapport for 2013 ser vi at vognkilometer for 
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bybuss kun er på 22 millioner, altså vesentlig lavere enn både det som er rapportert til SSB, og 

resultatet av våre beregninger. For buss totalt ligger nivået på i underkant av 55 millioner 

vognkilometer, noe som forsterker hypotesen om at vi får med en del lenger bussruter (region- 

og langdistansebusser) i beregningene som baserer seg på RTM-input.  

Til tross for at vi forventer et avvik er avstanden mellom vognkilometer fra SSB og fra 

beregningene våre relativt stor - og muligens større enn det ulikheten i innbyggertall antyder. 

Dette kan tyde på at modellen til en viss grad overestimerer vognkm når vi bruker RTM-data 

som input. På den andre siden kan et større geografisk område som inkluderer mer 

spredtbygde områder gi lenger reiser og på den måten øke vognkilometerne mer enn 

forskjellene i innbyggertall umiddelbart skulle gi inntrykk av. 

Tabell 1.2.1.8: Sammenligning av vognkm og estimerte kostnader i de to analysene (Oslo/Akershus).  

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik RTM vs. SSB 

Vognkilometer  40 mill. 60 mill. +48 % 

Estimerte kostnader 1,3 mrd. 1,8 mrd. +39 % 

1.2.2 Bergensområdet 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Bergen i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.2.1: Det aktuelle området i Bergensområdet. 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 
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rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.2.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Bergensområdet). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet23 (snitt, km/t) 22 20  

Frekvens24 (avg. per time, snitt per linje) 0.7 0.6  

Rutelengde (snitt, km) 20 20  

Antall linjer 306 306  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss25 61 61  

Estimert antall vognkm per år26 30 800 000 5 700 000 36 500 000 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Bergensområdet har prosjektet 

kommet frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.2.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Bergensområdet). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 84 000 121 000 160 000 

Vekst ift 2014 0 % 43 % 90 % 

Belegg27 29 % 29 % 29 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 43 % 90 % 

Vekst i prod.kost 0 % 43 % 90 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 92 000 133 000 178 000 

Vekst ift 2014 0 % 45 % 94 % 

Belegg 23 % 29 % 29 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 20 % 69 % 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Bergensområdet økes derfor med 43 prosent i 2030 og 90 prosent i 2050. Videre antar vi at 

også produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene. 

                                                           
23

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
24

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
25

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
26

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
27

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Bergensområdet betyr dette at produksjonskostnadene øker med 20 prosent 

i 2030 og 69 prosent i 2050. 

I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for kostnadene i 2030 og 

2050. 

 
Figur 1.2.2.2: Endring i årlige driftskostnader i Bergensområdet (tall i mill. kr) 

Vi benytter snitt billettinntekt per reise fra tidligere analyser28. Deretter multipliseres 

gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra beregningene for å estimere totale 

inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi dermed et estimat på driftstilskudd. 

Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med estimerte gjennomsnittlige 

enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.2.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Bergensområdet. Totaltall (mill.) og 

nivåer per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt29  53 76  101  

Estimerte kostnader 947 1 193 1 649 

Estimerte inntekter 660 952 1 266 

Estimert driftstilskudd 286 241 383 

Kostnader per reise 17.9 15.7 16.3 

Inntekter per reise 12.5 12.5 12.5 

Driftstilskudd per reise 5.4 3.2 3.8 

                                                           
28

 Anslag på 12,5 kr per reise i UA-notat 53 / 2013. 
29

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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Tilleggsberegning for skinnegående transport i Bergen 

For bybanen i Bergen tar vi utgangspunkt i kostnader, inntekter og driftstilskudd benyttet i UA-

notat 53/201330 og benytter samme vekstrate i reiser som i beregningene for buss. På grunn av 

manglende data benytter vi en antagelse om belegg på 25 prosent i snitt, og holder fast ved 

antagelsen om at kapasiteten er 25 prosent høyere i rush enn i basistilbudet. Vi antar også her 

at kapasiteten er maksimert i rush, slik at kostnadene i basistilbudet ikke øker før vi når 

beleggsnivået i rush.  

Tabell 1.2.2.4: Belegg i rush og basis for bybane (Bergen). 

Belegg Rush Basis 

Bybane 28 % 22 % 

 

Når det gjelder antall reiser benytter vi også her tall fra årsrapporten som utgangspunkt, men 

bruker veksten i kollektivreiser fra RTM ved rolledeling for å estimere veksten i reiser med trikk 

og t-bane i 2030 og 2050. Samlet får vi følgende kostnadsutvikling for trikk og t-bane: 

 
Figur 1.2.2.3: Utvikling i kostnader for bybanen i Bergen ved rollefordeling (mill. kr). 

Kostnader, inntekter og driftstilskudd totalt og per reise for bybanen vises i tabellene under: 

Tabell 1.2.2.5: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd. Totaltall (mill.) og kr per reise for 

Bybane. 

Bybane 2014 2030 3050 

Antall reiser totalt  8  12 16 

Estimerte kostnader 105 130  181 

Estimerte inntekter 88 126  168  

Estimert driftstilskudd 17 4 12 

Kostnader per reise 12.7 11.0 11.5 

Inntekter per reise 10.7 10.7 10.7 

Driftstilskudd per reise 2.0 0.3 0.8 

                                                           
30

 UA-notat 53/2013 «Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet» 
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Vi så tidligere at driftstilskudd for buss i Bergensområdet var på omtrent 285 mill. kr i 2014. 

Dersom vi inkluderer skinnegående transport, med estimert 17 mill. kr i driftstilskudd, får vi 

totalt et driftstilskudd på omtrent 300 mill. kr. 

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde inkluderer noe flere kommuner, og 

dermed representerer det også et større samlet innbyggertall (16 prosent høyere). Dette tyder 

på at kostnadsestimatene ved bruk av statistikkvariablene bør ligge noe under våre estimater. 

Tabell 1.2.2.6: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Bergensområdet.  

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-
statistikk  

Bergen, Askøy, Fjell, Os. 
341 825 

Analyseområde i 
prosjektet 

Bergen, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, 
Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås.  395 178 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir noe lavere nivåer enn modellen vår. Dette 

er forventet på grunn av et mindre geografisk område med færre innbyggere og reiser. Samlet 

sett virker resultatene fra beregningene våre å stemme relativt bra for Bergensområdet. Som 

for Oslo/Akershus ser vi imidlertid også her at avviket i vognkilometer og kostnader er større 

enn avviket i innbyggere. Dersom det samme mønsteret viser seg for alle byene kan det tolkes 

som at kostnader overestimeres noe ved bruk av RTM som input. I tillegg til at data fra RTM 

kan være unøyaktig har vi i beregningene gjort antagelser om posisjonering (15 prosent) og 

driftsdøgn som påvirker antall vognkilometer, og som kan være unøyaktige på byområdenivå. 

Tabell 1.2.2.7: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Bergensområdet).  

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  30 mill. 37 mill. + 24 % 

Estimerte kostnader 796 mill. 946 mill. + 19 % 

1.2.3 Trondheimsområdet 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Trondheimsområdet i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 
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Figur 1.2.3.1: Det aktuelle området i Trondheimsområdet. 

  

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 

rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.3.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Trondheimsområdet). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet31 (snitt, km/t) 22 20  

Frekvens32 (avg. per time, snitt per linje) 1.0 0.2  

Rutelengde (snitt, km) 54 54  

Antall linjer 50 50  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss33 82 82  

Estimert antall vognkm per år34 20 800 000 1 000 000 21 900 000 

 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Trondheimsområdet har prosjektet 

kommet frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.3.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Trondheimsområdet). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 54 000 79 000 104 000 

Vekst ift 2014 0 % 47 % 94 % 

Belegg35 23 % 23 % 23 % 

                                                           
31

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
32

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
33

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
34

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
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Vekst i dim.kost. 0 % 47 % 94 % 

Vekst i prod.kost 0 % 47 % 94 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 60 000 92 000 123 00 

Vekst ift 2014 0 % 52 % 104 % 

Belegg 18 % 23 % 23 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 27 % 79 % 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Trondheimsområdet økes derfor med 47 prosent i 2030 og 94 prosent i 2050. Videre antar 

vi at også produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene. 

For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Trondheimsområdet betyr dette at produksjonskostnadene øker med 27 

prosent i 2030 og 79 prosent i 2050. 

I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for kostnadene i 2030 og 

2050. 

 
Figur 1.2.3.2: Endring i årlige driftskostnader i Trondheimsområdet (tall i mill. kr) 

                                                                                                                                                                          
35

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 



Nullvekstmålet 
Kostnader knyttet til rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene 

 

32 
 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte SSB-statistikken for Sør-

Trøndelag36. Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra 

beregningene for å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi 

dermed et estimat på driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med 

estimerte gjennomsnittlige enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.3.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Trondheim. Totaltall (mill.) og nivåer 

per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt37  33  50 67 

Estimerte kostnader 578  751  1 050  

Estimerte inntekter 336  503 671 

Estimert driftstilskudd 242  248  379  

Kostnader per reise 17.3 15.0 15.7 

Inntekter per reise 10.1 10.1 10.1 

Driftstilskudd per reise 7.3 5.0 5.7 

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde inkluderer et relativt stort område 

sammenlignet med byområdet i SSB, og dermed også er høyere innbyggertall (37 prosent 

høyere). Vi forventer derfor at kostnadsestimatene ved bruk av statistikkvariablene bør ligge 

en del lavere enn våre estimater. 

Tabell 1.2.3.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Trondheimsområdet. 

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-
statistikk  

Trondheim, Klæbu, Malvik 
201 376 

Analyseområde i 
prosjektet 

Trondheim, Rissa, Orkdal, Midtre Gauldal, Melhus, 
Skaun, Klæbu, Malvik, Strørdal, Leksvik 275 485 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir en god del lavere nivåer enn modellen 

vår. Dette er forventet på grunn av mindre byområde, mer avviket virker likevel å være stort 

sammenlignet med forskjellen i innbyggertall. Som nevnt tidligere kan noe av det store avviket 

kan skyldes at vi i vårt analyseområde inkluderer en del spredtbebygde områder med lenger 

ruter, noe som vil trekke opp ruteproduksjonen, og dermed også føre til økte kostnader. I 

                                                           
36

 305 mill. kr i billettinntekter og 30 mill. reiser gir en snittinntekt på ca. 10 kr per reise (SSB-statistikk, Sør-
Trøndelag) 
37

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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kartet under illustrerer vi forskjellen i definisjon av byområdet Trondheim, hvor vi ser at SSBs 

definisjon (markert med rødt) utgjør en relativt liten del av analyseområdet. 

 
Figur 1.2.3.3: Sammenligning av analyseområde (gult) og kommuner inkludert i SSBs definisjon av 

Trondheim byområde (rødt). 

Tabell 1.2.3.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Trondheimsområdet). 

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  13 mill. 22 mill. + 63 % 

Estimerte kostnader 398 mill. 579 mill. + 45 % 

1.2.4 Nord-Jæren 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Nord-Jæren i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.4.1: Det aktuelle området på Nord-Jæren. 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 
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rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.4.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Nord-Jæren). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet38 (snitt, km/t) 20 18  

Frekvens39 (avg. per time, snitt per linje) 1.4 -  

Rutelengde (snitt, km) 14 14  

Antall linjer 145 145  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss40 69 69  

Estimert antall vognkm per år41 20 800 000 - 20 800 000 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Nord-Jæren har prosjektet kommet 

frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.4.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Nord-Jæren). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 36 000 73 000 112 000 

Vekst ift 2014 0 % 107 % 216 % 

Belegg42 23 % 23 % 23 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 107 % 216 % 

Vekst i prod.kost 0 % 0 % 0 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 40 000 87 000 136 000 

Vekst ift 2014 0 % 116 % 237 % 

Belegg 19 % 23 % 23 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 91 % 212 % 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Nord-Jæren økes derfor med 107 prosent i 2030 og 216 prosent i 2050. Siden 

modellresultatene ikke gir økt frekvens i rushtiden får vi heller ikke produksjonskostnader for 

ekstra rushinnsats.  

                                                           
38

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
39

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
40

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
41

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
42

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Nord-Jæren betyr dette at produksjonskostnadene øker med 91 prosent i 

2030 og 212 prosent i 2050. I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen 

får for kostnadene i 2030 og 2050. 

 
Figur 1.2.4.2: Endring i årlige driftskostnader for Nord-Jæren (tall i mill. kr). 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte SSB-statistikk for Rogaland43. 

Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra beregningene for 

å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi dermed et estimat på 

driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med estimerte 

gjennomsnittlige enhetsstørrelser.  

Tabell 1.2.4.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd for Nord-Jæren. Totaltall (mill.) og 

nivåer per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt44  24 50  78 

Estimerte kostnader 564  1 083 1 761 

Estimerte inntekter 353 746 1 153 

Estimert driftstilskudd 212 337  608 

Kostnader per reise 23.7 21.6 22.7 

Inntekter per reise 14.8 14.8 14.8 

Driftstilskudd per reise 8.9 6.7 7.8 

                                                           
43

 336 mill. kr i billettinntekter og 23 mill. reiser gir en snittinntekt på ca. 15 kr per reise. 
44

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde og byområdet i SSBs statistikk 

inkluderer de samme kommunene. Vi forventer dermed at nivåene på vognkilometer og 

kostnader skal være relativt like.  

Tabell 1.2.4.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i byområdet Nord-Jæren.  

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-
statistikk  

Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg 
238 153 

Analyseområde i 
prosjektet 

Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg 
238 153 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir en del lavere nivåer enn modellen vår. 

Dette er overaskende siden byområdene er definert på samme måte i de to datakildene. Noe 

av avviket kan skyldes feilkoding i RTM-data slik at linjer som egentlig ikke er bybuss er 

inkludert i utvalget. Andre feilkilder kan være koding av frekvens og rutelengde i RTMs 

linjedata som gjør at vi får et for høyt nivå på ruteproduksjonen. Dessuten er det i våre 

beregninger gjort antagelser rundt posisjoneringskjøring (15 prosent) og antall timer i et 

driftsdøgn som også vil påvirke antall vognkilometer. Kostnadsmodellen gir oss normerte 

kostnadsestimater, og vi kan ikke regne med at nivåene stemmer eksakt - men avviket er 

likevel større enn vi hadde regnet med i dette tilfellet. 

En annen feilkilde kan være avgrensninger og forutsetninger som er gjort ved innrapportering 

til SSB-statistikken som er ukjente for oss, og som vi dermed ikke får korrigert for.  For 

eksempel vil våre beregninger inkludere en linje i sin helhet selv om deler av den er utenfor 

grensene til det aktuelle byområdet, mens det er uvisst om det er gjort på samme måte i SSB-

statistikken. Dersom kun den delen av linjen som er innenfor kommunegrensen inkluderes i 

statistikken er dette en forklaring på generelt høyere anslag på vognkilometer i våre 

beregninger.  

Tabell 1.2.4.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Nord-Jæren).  

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  13 mill. 21 mill. + 65 % 

Estimerte kostnader 375 mill. 564 mill. + 51 % 



Nullvekstmålet 
Kostnader knyttet til rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene 

 

37 
Urbanet Analyse notat 75/2014 

1.2.5 Kristiansandsregionen 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Kristiansandsregionen i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 

Figur 1.2.5.1: Det aktuelle området i Kristiansandsregionen. 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 

rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.5.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Kristiansandsregionen). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet45 (snitt, km/t) 24 21  

Frekvens46 (avg. per time, snitt per linje) 0,9 0,2  

Rutelengde (snitt, km) 26 26  

Antall linjer 54 54  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss47 65 65  

Estimert antall vognkm per år48 9 500 000 500 000 10 000 000 

 

                                                           
45

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
46

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
47

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
48

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
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For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Kristiansandsregionen har prosjektet 

kommet frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.5.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Kristiansandsregionen). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 17 000 32 000 48 000 

Vekst ift 2014 0 % 90 % 188 % 

Belegg49 22 % 22 % 22 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 90 % 188 % 

Vekst i prod.kost 0 % 90 % 188 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 18 000 36 000 56 000 

Vekst ift 2014 0 % 99 % 207 % 

Belegg 17 % 22 % 22 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 74 % 182 % 

 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Kristiansandsregionen økes derfor med 90 prosent i 2030 og 188 prosent i 2050. Videre 

antar vi at også produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene.  

For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Kristiansandsregionen betyr dette at produksjonskostnadene øker med 74 

prosent i 2030 og 182 prosent i 2050. 

I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for kostnadene i 2030 og 

2050. 
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 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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Figur 1.2.5.1: Endring i årlige driftskostnader I Kristiansandsregionen (tall i mill. kr) 

 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte årsrapporten for Agder 

kollektivtrafikk50. Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra 

beregningene for å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi 

dermed et estimat på driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med 

estimerte gjennomsnittlige enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.5.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Kristiansandsregionen. Totaltall (mill.) 

og nivåer per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt51  11  22 33  

Estimerte kostnader 231 407  654 

Estimerte inntekter 119 232 356  

Estimert driftstilskudd 112 174 298 

Kostnader per reise 20.7 18.8 19.7 

Inntekter per reise 10.7 10.7 10.7 

Driftstilskudd per reise 10.0 8.1 9.0 

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde inkluderer noen flere kommuner enn 

                                                           
50

 126 mill. kr i billettinntekter og 12 mill. reiser gir en snittinntekt på ca.11 kr per reise. 
51

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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SSB-statistikken, og et noe høyere innbyggertall (14 prosent høyere). Vi kan derfor forvente oss 

noe lavere nivåer ved bruk av SSB-statistikken.  

Tabell 1.2.5.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Kristiansandsregionen.  

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-
statistikk  

Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Søgne 
117 277 

Analyseområde i 
prosjektet 

Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Lillesand, 
Birkenes, Iveland 133 690 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir noe lavere nivåer på vognkilometer og 

kostnader. Dette gir mening da byområdet som statistikken baseres på representerer færre 

innbyggere og reiser enn analyseområdet i prosjektet. For Kristiansandsregionen virker 

dermed de utførte beregningene basert på RTM-data å stemme relativt bra. Som for de 

tidligere gjennomgåtte byområdene, og som følge av de feilkilder som tidligere er beskrevet, 

er også avviket i vognkm i Kristiansandsregionen større enn det forskjellen i innbyggere kanskje 

skulle tilsi.  

Tabell 1.2.5.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Kristiansandsregionen).  

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  7 mill. 10 mill. + 35 % 

Estimerte kostnader 175 mill. 231 mill. + 32 % 

1.2.6 Tromsø 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Tromsø i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.6.1: Det aktuelle området i Tromsø. 
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Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 

rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.6.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Tromsø). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet52 (snitt, km/t) 21 19  

Frekvens53 (avg. per time, snitt per linje) 0.8 0.5  

Rutelengde (snitt, km) 29 29  

Antall linjer 36 36  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss54 58 58  

Estimert antall vognkm per år55 5 900 000 900 000 6 800 000 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Tromsø har prosjektet kommet frem 

til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.6.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Tromsø). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 18 000 22 000 26 000 

Vekst ift 2014 0 % 22 % 43 % 

Belegg56 24 % 24 % 24 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 22 % 43 % 

Vekst i prod.kost 0 % 22 % 43 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 19 000 25 000 29 000 

Vekst ift 2014 0 % 26 % 51 % 

Belegg 19 % 24 % 24 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 1 % 26 % 

 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 
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 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
53

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
54

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
55

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
56

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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for Tromsø økes derfor med 22 prosent i 2030 og 43 prosent i 2050. Videre antar vi at også 

produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene. 

For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Tromsø betyr dette at produksjonskostnadene øker med 1 prosent i 2030 og 

26 prosent i 2050. 

I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for kostnadene i 2030 og 

2050. 

 
Figur 1.2.6.2: Endring i årlige driftskostnader i Tromsø (tall i mill. kr). 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte SSB-statistikk for Troms57. 

Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra beregningene for 

å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi dermed et estimat på 

driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med estimerte 

gjennomsnittlige enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.6.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Tromsø. Totaltall (mill.) og nivåer per 

reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt58  13 16 19 

Estimerte kostnader 176  186 228  

Estimerte inntekter 171 212 251 

Estimert driftstilskudd 6 -25 -22 
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 147 mill. kr i billettinntekter og 11 mill. reiser gir en snittinntekt på ca. 13 kr per reise. 
58

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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Kostnader per reise 13.7 11.7 12.1 

Inntekter per reise 13.3 13.3 13.3 

Driftstilskudd per reise 0.4 -1.6 -1.2 

 

Et høyt antall reiser gir lavt driftstilskudd. Sammenligner vi med SSB er antall passasjerer der 8 

millioner, mens vi i våre beregninger har ca. 13 millioner. Dette gjør at vi får minimalt 

driftstilskudd. Dersom vi benytter reisetallet fra SSB får vi kostnad per reise på 22 kr, 

billettinntekter på 13 kr og driftstilskudd per reise på 9 kr. Disse nivåene virker å være mer 

«riktige» sammenlignet med øvrige byområdet. Samlet tyder dette på at kostnadsestimatene 

og billettinntekter basert på antall reiser fra RTM, ikke er sammenlignbare i dette tilfellet. Her 

bør vi konsentrere oss om de relative endringene heller enn de absolutte nivåene, eventuelt 

basere oss på reisetall fra SSB.   

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde inkluderer det samme geografiske 

området og vi kan dermed forvente oss relativt like anslag uavhengig av fremgangsmåte.   

Tabell 1.2.6.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Tromsø.  

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-statistikk  Tromsø 71 590 

Analyseområde i prosjektet Tromsø 71 590 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir noe lavere nivåer på vognkilometer og 

kostnader. Dette er på en måte overaskende siden de to metodene baserer seg på samme 

definisjon av byområde. Samtidig har vi for de andre byområdene allerede sett at vi jevnt over 

får høyere estimater ved bruk av RTM som input i kostnadsmodellen enn hvis vi baserer oss på 

SSB-statistikken hvor vognkilometer hentes ut direkte. De mulige feilkildene er de samme som 

allerede beskrevet; antagelse om posisjonerings og driftstimer, inkludering av hele 

rutelengden (også det som er utenfor kommunegrensen), feilkoding i RTM etc. 

Tabell 1.2.6.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Tromsø).  

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  5 mill. 7 mill. + 44 % 

Estimerte kostnader 131 mill. 176 mill. + 35 % 
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1.2.7 Buskerudbyen 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Buskerudbyen i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.7.1: Det aktuelle området i Buskerudbyen. 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 

rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.7.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Buskerudbyen). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet59 (snitt, km/t) 27 24  

Frekvens60 (avg. per time, snitt per linje) 0.9 0.1  

Rutelengde (snitt, km) 26 26  

Antall linjer 55 55  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss61 73 73  

Estimert antall vognkm per år62 9 900 000 300 000 10 100 000 

 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Buskerudbyen har prosjektet 

kommet frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

                                                           
59

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
60

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
61

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
62

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
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Tabell 1.2.7.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Buskerudbyen). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 24 000 43 000 65 000 

Vekst ift 2014 0 % 82 % 171 % 

Belegg63 11 % 11 % 11 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 82 % 171 % 

Vekst i prod.kost 0 % 82 % 171 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 25 000 48 000 73 000 

Vekst ift 2014 0 % 91 % 191 % 

Belegg 9 % 11 % 11 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 66 % 166 % 

 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Buskerudbyen økes derfor med 82 prosent i 2030 og 171 prosent i 2050. Videre antar vi at 

også produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene.For lavtrafikken derimot 

antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser kapasitetsnivået for rush i 2014 – 

siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på bussene. Gitt forutsetningene våre 

tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne grensen nås. For Buskerudbyen 

betyr dette at produksjonskostnadene øker med 66 prosent i 2030 og 166 prosent i 2050. 

I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne justeringen får for kostnadene i 2030 og 2050. 

 
Figur 1.2. 7.2: Endring i årlige driftskostnader i Buskerudbyen (tall i mill. kr). 
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 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte SSB-statistikken for 

Buskerud64. Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra 

beregningene for å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi 

dermed et estimat på driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med 

estimerte gjennomsnittlige enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.7.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Buskerudbyen. Totaltall (mill.) og 

nivåer per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt65  7  14 21 

Estimerte kostnader 209 351 557 

Estimerte inntekter 91 169 255 

Estimert driftstilskudd 118  181 302 

Kostnader per reise 28.1 25.2 26.6 

Inntekter per reise 12.2 12.2 12.2 

Driftstilskudd per reise 15.9 13.0 14.4 

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde er en god del større enn det som er 

definert som byområde i SSBs statistikk (38 prosent høyere innbyggertall), og vi kan derfor 

forvente oss et lavere nivå på vognkilometer og kostnader ved bruk av SSB som input.   

Tabell 1.2.7.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Buskerudbyen.  

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-
statistikk  

Drammen, Nedre Eiker, Lier 
115 200 

Analyseområde i 
prosjektet 

Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg 
159 525 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir omtrent halvparten så lave nivåer på 

vognkilometer og kostnader. Lavere nivåer er forventet på grunn av et større område, flere 

reiser og høyere innbyggertall. Men også her kan det virke som om avviket er noe større enn 

det vi skulle forventet, noe som kan skyldes de mulige feilkildene som nevnt tidligere; 

antagelse om posisjonerings og driftstimer, inkludering av hele rutelengden (også det som er 

utenfor kommunegrensen), feilkoding i RTM etc. 
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 135 mill. kr i billettinntekter og 11 mill. reiser gir en snittinntekt på ca. 12 kr per reise. 
65

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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Tabell 1.2.7.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Buskerudbyen). 

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  5 mill. 10 mill. + 125 % 

Estimerte kostnader 110 mill. 209 mill. + 90 % 

1.2.8  Nedre Glomma 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Nedre Glomma i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.8.1: Det aktuelle området i Nedre Glomma. 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 

rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.8.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Nedre Glomma). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet66 (snitt, km/t) 21 19  

Frekvens67 (avg. per time, snitt per linje) 0.7 0.1  

Rutelengde (snitt, km) 28 28  

Antall linjer 60 60  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss68 75 75  

Estimert antall vognkm per år69 9 200 000 200 000 9 400 000 
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 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. For nedre 
Glomma benyttes gjennomsnitt for byområdene på grunn av antagelse om at det rapporterte snittnivået for nedre 
Glomma er for lavt (14 km/t). 
67

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
68

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). 
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For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Nedre Glomma har prosjektet 

kommet frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.8.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Nedre Glomma). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 12 000 24 000 38 000 

Vekst ift 2014 0 % 107 % 229 % 

Belegg70 9 % 9 % 9 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 107 % 229 % 

Vekst i prod.kost 0 % 107 % 229 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 13 000 28 000 46 000 

Vekst ift 2014 0 % 122 % 260 % 

Belegg 8 % 9 % 9 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 97 % 235 % 

 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Nedre Glomma økes derfor med 107 prosent i 2030 og 229 prosent i 2050. Videre antar vi 

at også produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene. 

For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Nedre Glomma betyr dette at produksjonskostnadene øker med 97 prosent i 

2030 og 235 prosent i 2050. 

I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for kostnadene i 2030 og 

2050. 

                                                                                                                                                                          
69

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
70

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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Figur 1.2.8.2: Endring i årlige driftskostnader for Nedre Glomma (tall i mill. kr). 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte SSB-statistikken for 

Østfold71. Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra 

beregningene for å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi 

dermed et estimat på driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med 

estimerte gjennomsnittlige enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.8.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd for Nedre Glomma. Totaltall (mill.) og 

nivåer per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt72  7  16 25  

Estimerte kostnader 254 503  849  

Estimerte inntekter 72 154 247  

Estimert driftstilskudd 182 349 601 

Kostnader per reise 34.0 31.4 33.0 

Inntekter per reise 9.6 9.6 9.6 

Driftstilskudd per reise 24.4 21.8 23.4 

Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at vårt analyseområde er tilsvarende byområdet i SSBs 

statistikk, og vi kan derfor forvente oss relativt like nivåer avhengig av metode. 

                                                           
71

 88 mill. kr i billettinntekter og 9 mill. reiser gir en snittinntekt på ca. 10 kr per reise. 
72

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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Tabell 1.2.8.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Nedre Glomma. 

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-statistikk  Sarpsborg, Fredrikstad 77 591 

Analyseområde i prosjektet Sarpsborg, Fredrikstad 77 591 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir en god del lavere nivåer på vognkilometer 

og kostnader. Det relativt store avviket, til tross for lik definisjon på byområdet, kan skyldes de 

mulige feilkildene som nevnt tidligere; antagelse om posisjoneringskjøring og driftstimer, 

inkludering av hele rutelengden (også det som er utenfor kommunegrensen), feilkoding i RTM 

etc. Det kan også være feil knyttet til innrapportering til SSB. 

Tabell 1.2.8.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Nedre Glomma). 

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  5 mill. 9 mill. + 94 % 

Estimerte kostnader 171 mill. 235 mill. + 48 % 

1.2.9 Grenland 

Beregning av driftskostnader for buss 

I dette kapittelet bruker vi den skisserte kostnadsmodellen til å beregne driftskostnadene for 

Grenland i 2014 og etter rolledeling 2030 og 2050. Resultater fra RTM-kjøring for 

basissituasjonen sammen med vekstandel som må tas av kollektivtransporten gitt nullvekst i 

biltrafikken benyttes som datagrunnlag i kostnadsmodellen. Figuren under viser det aktuelle 

geografiske området for beregningene: 

 
Figur 1.2.9.1: Det aktuelle området i Grenland. 

Vi benytter samme gjennomsnittlige rutelengde, og antall ruter i basis og rush. Videre gjør vi 

en antagelse om 10 prosent lavere hastighet i rush enn i basistilbudet, og at belegget er 25 

prosent høyere i rush. Den ekstra rushinnsatsen bestemmes av økningen i frekvens fra basis til 
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rush, basert på RTM-resultatene. De gjennomsnittlige inputverdiene for referansen er 

oppsummert i tabellene under: 

Tabell 1.2.9.1: Oversikt over inputvariabler til kostnadsmodellen (Grenland). 

Referanse Basis Ekstra rush Totalt 

Hastighet73 (snitt, km/t) 28 25  

Frekvens74 (avg. per time, snitt per linje) 1.4 -  

Rutelengde (snitt, km) 35 35  

Antall linjer 21 21  

Driftstimer per år 6 570 1 380  

Antall plasser per buss75 73 73  

Estimert antall vognkm per år76 7 700 000 - 7 700 000 

For å estimere kostnadene gitt nullvekstmålet tar vi utgangspunkt i veksten i kollektivreiser for 

2030 og 2050 gitt at veksten i bilreiser skal være null. For Grenland har prosjektet kommet 

frem til følgende nødvendige vekst i kollektivreiser, fordelt på rush og lav-trafikk:  

Tabell 1.2.9.2: Kollektivreiser i rush og lav fra RTM-kjøringene, belegg i rush/lav og konsekvenser for 

økning i dimensjoneringskostnader og produksjonskostnader (Grenland). 

RUSH 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 7 000 11 000 17 000 

Vekst ift 2014 0 % 66 % 148 % 

Belegg77 21 % 21 % 21 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 66 % 148 % 

Vekst i prod.kost 0 % 0 % 0 % 

 

LAV 2014 2030 2050 

Kollektivreiser (per dag) 7 000 13 000 20 000 

Vekst ift 2014 0 % 83 % 180 % 

Belegg 17 % 21 % 21 % 

Vekst i dim.kost. 0 % 0 % 0 % 

Vekst i prod.kost 0 % 58 % 155 % 

 

Vi antar at kapasiteten i rushtiden er maksimert, slik at dimensjoneringskostnadene må økes 

med samme vekstrate som kollektivreiser øker med i rush. Totale dimensjoneringskostnader 

for Grenland økes derfor med 66 prosent i 2030 og 148 prosent i 2050. Videre antar vi at også 

produksjonskostnadene i rushtid øker med de samme andelene. 

                                                           
73

 Benytter gjennomsnittshastighet fra SSB-statistikk. Hastighet i rush er 10% Lavere enn i basistilbudet. 
74

 Gjennomsnitt vektet for rutelengde på linjenivå. 
75

 Benyttet gjennomsnitt fra SSB-statistikken, plasskm/rutekm. Rutekm er vognkm justert for posisjoneringskjøring 
(15%). For Grenland benyttes gjennomsnittet for byområdene (73 plasser) da nivået for Grenland antas å være for 
høyt (93 plasser). 
76

 Inkluderer 15% posisjoneringskjøring. 
77

 Vi benytter gjennomsnittsbelegg fra SSB-statistikken (passasjerkm/plasskm) og antagelse om 25% høyere belegg i 
rush enn i basistilbudet. Antar at belegget vokser med samme vekst som reiser. 
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For lavtrafikken derimot antar vi at produksjonskostnadene ikke øker før vi krysser 

kapasitetsnivået for rush i 2014 – siden det frem til det punktet vil være ledig kapasitet på 

bussene. Gitt forutsetningene våre tilsier en vekst på mer enn 25 prosent i lavtrafikk at denne 

grensen nås. For Grenland betyr dette at produksjonskostnadene øker med 58 prosent i 2030 

og 155 prosent i 2050. I figuren under ser vi hvilke konsekvenser denne oppjusteringen får for 

kostnadene i 2030 og 2050. 

 

Figur 1.2. 9.2: Endring i årlige driftskostnader i Grenland (tall i mill. kr). 

Vi estimerer gjennomsnittlig billettinntekt per reise ved å benytte SSB-statistikken for 

Telemark78. Deretter multipliseres gjennomsnittsinntekten med antall kollektivreiser fra 

beregningene for å estimere totale inntekter. Sammen med kostnadsberegningene får vi 

dermed et estimat på driftstilskudd. Tabellen under viser disse totalstørrelsene, sammen med 

estimerte gjennomsnittlige enhetsstørrelser. 

Tabell 1.2.9.3: Årlige reiser, kostnader, inntekter og driftstilskudd i Grenland. Totaltall (mill.) og nivåer 

per reise (kr/reise). 

 2014 2030 2050 

Antall reiser totalt79  4 7 10  

Estimerte kostnader 151  240  385 

Estimerte inntekter 47 83 125 

Estimert driftstilskudd 104  158 260 

Kostnader per reise 39.6 35.9 38.0 

Inntekter per reise 12.3 12.3 12.3 

Driftstilskudd per reise 27.2 23.6 25.7 

                                                           
78

 59 mill. kr i billettinntekter og 5 mill. reiser gir en snittinntekt på ca. 12 kr per reise. 
79

 Kun bussreiser. Andelen buss av totalt antall kollektivreiser er beregnet basert på av- og påstigningsfilene i RTM-
resultatene. Reiser fra beregningene oppjustert til årlige reiser (reiser*365). 
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Sammenligning av resultatene med SSB-statistikk  

Som beskrevet innledningsvis ønsker vi å teste resultatene modellen gir mot tilsvarende 

resultater ved bruk av SSB-statikken som input. I tabellen under sammenligner vi hvilke 

kommuner som er inkludert i SSBs definisjon av byområdet med analyseområdet som er 

benyttet i dette prosjektet. Vi ser at byområdene inkluderer de samme kommunene, og vi kan 

derfor forvente oss relativt like estimater uavhengig av fremgangsmåte. 

Tabell 1.2.9.4: Sammenligning av kommuner som inkluderes i Grenland. 

Metode Kommuner Innbyggere 

Byområde i SSB-statistikk  Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 105 552 

Analyseområde i prosjektet Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 105 552 

 

Basert på fremgangsmåten skissert i kapittel 1.1 finner vi at vognkilometer og estimerte 

kostnader ved bruk av SSB-statistikken som input gir en god del lavere nivåer på vognkilometer 

og kostnader. Det relativt store avviket, til tross for lik definisjon på byområdet, kan skyldes de 

mulige feilkildene som nevnt tidligere; antagelse om posisjoneringskjøring og driftstimer, 

inkludering av hele rutelengden (også det som er utenfor kommunegrensen), feilkoding i RTM 

etc. Det kan også være feil knyttet til innrapportering til SSB. 

Tabell 1.2.9.5: Sammenligning av vognkm og kostnader i de to analysene (Grenland).  

Variabler 2014 Basert på SSB Basert på RTM Avvik 

Vognkilometer  4 mill. 8 mill. + 91 % 

Estimerte kostnader 90 mill. 151 mill. + 68 % 

1.3 Oppsummert om testing av modellen mot SSB-data 

For hvert byområde har vi i kapitlene over har vi sammenlignet kostnadsestimatene våre som 

baserer seg på RTM-input med tilsvarende estimater når vi benytter SSBs kollektivtransport-

statistikk som inndata. I figuren under ser vi en oversikt over hvor mye større befolkning våre 

analyser baserer seg på, og hvor mye større estimat på vognkilometer og kostnader analysene 

våre gir sammenlignet med SSB-statistikken.  
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Figur 1.3.1: Illustrasjon av hvor mye større befolkningen i analyseområdet er sammenlignet med SSB, 

samt hvor mye høyere estimert antall vognkilometer og driftskostnader er når RTM benyttes som input 

sammenlignet med SSB-data. 

 

Resultatene fra analysene kan tyde på at modellen vår til en viss grad overestimerer beregning 

av vognkilometer, og dermed også kostnadene. I de tilfellene hvor vårt analyseområde er 

større enn byområdet i SSBs statistikk virker avviket i vognkilometer å være større enn det 

ulikheten i innbyggertall antyder. Dette kan skyldes at inkludering av mer spredtbygde 

områder gi lenger reiser og på den måten får vi et høyere nivå på vognkilometer enn 

forskjellene i innbyggertall umiddelbart gir inntrykk av.  

Vi ser også at avviket synes å være større for de mindre byområdene, og vi ser tydelig forskjell 

mellom befolkning – og vognkilometersøylene når vi sammenligner de største og minste 

byområdene. For Oslo/Akershus, Bergensområdet og Trondheimsområdet er forskjellen 

mellom første og andre søyle relativt liten, mens for Nedre Glomma og Grenland har vi stort 

avvik i vognkilometer til tross for at byområdet stort sett inkluderer de samme kommunene.  

Det kan være flere årsaker til at vi får avvik i estimatene til tross for at byområdet er det 

samme;  

 Våre beregninger baserer seg på linjefilene som benyttes i RTM, og vi isolerer utvalget 

til kun å inkludere bybuss. Feilkoding kan forekomme, både når det gjelder 

kategorisering av transportmiddel, rutelengde og frekvens og antall ruter. Dette fører 

til sårbarhet i våre beregninger av vognkilometer. 

 I tillegg til data fra RTM baserer våre beregninger av vognkilometer seg på antagelser 

om 15 prosents posisjoneringskjøring, samt driftsdøgn på 6570 timer og 1380 

rushtimer. Avvik fra disse nivåene i byområdene er en feilkilde ved beregning av 

vognkilometer. 

 I våre beregninger av vognkilometer inkluderes hele rutelengde, selv om deler av ruten 

er utenfor det avgrensede analyseområdet. Dersom dette ikke er tilfelle i SSB-
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statistikken kan dette være en årsak til at vi konsekvent har høyere nivåer på 

vognkilometer i våre beregninger. Det kan også være andre spesifikke 

rapporteringsforutsetninger som ligger til grunn for SSB-statistikken som vi ikke har 

informasjon om, i tillegg til at feilrapportering kan forekomme. 

Selv om våre beregninger av vognkilometer og kostnader er høyere enn nivåene basert på SSB-

statistikken finner vi at estimatene våre virker å være mer «realistiske» når vi sammenligner 

med inntektsestimatene som tar utgangspunkt i prosjektets beregning av kollektivreiser ved 

rolledeling. For enkelte av byene ville de lavere kostnadsestimatene basert på SSB-input ikke 

gitt driftstilskudd i det hele tatt. Vi velger derfor å gå videre med estimatene basert på RTM-

data for våre definerte analyseområder i analysene. 

1.4 Oppsummering og sammenligning av nøkkeltall 

Sammenligning av vognkilometer, kostnader og inntekter for buss 

I dette delkapittelet oppsummerer vi estimerte vognkilometer, kostnader og billettinntekter 

for busstransporten i alle de ni byområdene. Veksten fra 2014 til 2030 og 2050 vil avhenge av 

veksten i reiser, som vist i figuren under: 

 
Figur 1.4.1: Prosjektets beregning av vekst i bussreiser fra 2014 til 2030 og 2050 gitt nullvekst i bilreiser. 

Under viser vi estimert antall vognkilometer i 2014 for de ti byområdene:  
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Figur 1.4.2: Antall vognkilometer buss per byområde estimert basert på RTM-input (tall i mill.). 

Videre sammenligner vi estimerte årlige driftskostnader per byområde. Som vi ser varierer 

veksten relativt mye – fra 234 prosent i Nedre Glomma til 30 prosent i Tromsø. Dette henger 

sammen med beregnet vekst i antall kollektivreiser fra prosjektet, hvor vi ser at Tromsø har 

lavest vekst (47 prosent) og Nedre Glomma høyest (245 prosent). Grunnen til at 

kostnadsveksten er lavere enn veksten i reiser er som nevnt antagelsen om ledig kapasitet 

frem til en når belegget i rush. 

 
Figur 1.4.3: Estimerte årlige driftskostnader busstransport (mill. kr) og vekst fra 2014 til 2050 (%). 

Til slutt ser vi også på inntektsestimatene, som baserer seg på kollektivreiser fra RTM-

beregningene og gjennomsnittlig inntekt per reise fra SSB. Som vi ser i figuren under øker de 

årlige inntektene med samme rate som reisene. Dette, sammen med antagelsen om ledig 

kapasitet på bussene, vil som vi har sett føre til at driftstilskuddet som andel av total 

finansiering blir lavere. 
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Figur 1.4.4: Estimerte årlige inntekter busstransport (mill. kr) og vekst fra 2014 til 2050 (%). 

Sammenligning av årlig driftstilskudd mellom byene 

For hvert byområde har vi estimert årlig driftstilskudd som forskjellen mellom estimert 

kostnads- og inntektsnivå. Det estimerte driftstilskuddet vil være sårbart både for 

unøyaktighet i normerte kostnadsestimater og når det gjelder prosjektets RTM-beregninger av 

kollektivreiser, som danner basis for estimerte inntekter.  

Eksempelvis vil et for høyt antall kollektivreiser føre til at inntekter blir overestimert, og at 

kostnader per reise blir underestimert. Dette vil gi et lavere driftstilskudd enn det som er reelt. 

Et eksempel på dette så vi når vi gjennomgikk beregningene for Tromsø i kapittel 1.2.6. På 

grunn av denne usikkerheten bør vi se på utviklingstrekkene og de relative endringene i 

driftstilskuddet heller enn å la de absolutte nivåene representere det reelle nivået i 

byområdene. 

I figuren under viser vi utviklingen i driftstilskudd, i absolutte nivåer og som andel av 

finansiering, for alle ti byområdene. Utviklingen i driftstilskudd fra 2014 til 2030 og 2050 

avhenger av økning i bussreiser gitt nullvekstmålet for bilreiser. Siden byområdene har ulike 

vekstprognoser vil også utviklingen i driftstilskudd være ulik. Videre fører antagelsen om ledig 

kapasitet til at kostnader øker i mindre grad enn inntektene, og dermed at driftstilskudd vil 

utgjøre en mindre del av finansieringen enn tidligere i alle byområdene.  
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Figur 1.4.5: Årlig driftstilskudd for busstransport (mill. kr) og driftstilskudd som andel av kostnader (%). 

 

 
Figur 1.4.6: Årlig driftstilskudd for busstransport (mill. kr) og driftstilskudd som andel av kostnader (%). 

 

Figuren under viser veksten i kollektivreiser og årlig driftstilskudd for de fem største byene. På 

grunn av antagelsen om ledig kapasitet på bussene vil vi som nevnt se at driftstilskuddet øker i 

mindre grad enn reisene. Mens kostnadene i basistilbudet ikke påvirkes før kapasitetsnivået i 

rushtiden nås, øker billettinntektene hele tiden med reiseveksten. Dette gjør at driftstilskuddet 

vil utgjøre en mindre andel av finansieringsbehovet. Som nevnt tidligere er det viktig å merke 

seg at denne antagelsen om at nye reiser kan plasseres der hvor det er ledig kapasitet er en 

forenkling, og i realiteten vil imidlertid en slik tilpasning kreve en rekke tiltak som trolig vil 

bringe med seg vesentlige kostnader. 
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Figur 1.4.7: Vekst i kollektivreiser og årlig driftstilskudd fra 2014 til 2030 og 2050. 

Aggregerte nivåer – årlige kostnader, inntekter og driftstilskudd 

Til slutt oppsummerer vi aggregerte nivåer for kostnader, inntekter og driftstilskudd for alle de 

ni byområdene. De aggregerte nivåene vist i figuren under inkluderer busstransporten for alle 

byområder, og i tillegg skinnegående transport (trikk og bane) i Oslo/Akershus, samt bybanen i 

Bergen. Vi ser at de årlige driftskostnadene øker med 37 prosent fra 2014 til 2030, mens 

billettinntektene øker med omtrent 55 prosent. Dette fører til svak økning i driftstilskuddet. I 

2050 er kapasitetsgrensen i rush nådd for alle byområdene slik at også driftskostnader her 

økes. Vi får en økning i kostnader på 98 prosent, inntekter øker med 112 prosent og 

driftstilskuddet øker med 81 prosent. Det asymmetriske forholdet mellom inntekter og 

kostnader vil likevel føre til at driftstilskudd som andel av kostnader er lavere enn før. 

 
Figur 1.4.8: Aggregerte nivåer busstransport (totalt) og skinnegående (Oslo/Akershus og Bergen). Årlige 

kostnader, inntekter og driftstilskudd(tall i mrd. kr). 
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I figuren under viser vi også kostnader, inntekter og driftstilskudd per reise. Vi ser tydelig 

konsekvens av antagelsen om ledig kapasitet, som fører til at kostnad per reise reduseres 

mens inntekter holdes stabilt – noe som igjen fører til en reduksjon i driftstilskuddet. Denne 

effekten er størst i 2030, noe som skyldes at det da fortsatt er en del av byområdene som ikke 

har nådd kapasitetsgrensen i rush.  

 
Figur 1.4.9: Aggregerte nivåer for alle byområdene – kostnader, inntekter og driftstilskudd per reise 

(busstransport for alle byområdene og inkl. trikk og bane i Oslo/Akershus og Bergen). 

De aggregerte nivåene over inkluderer ikke driftstilskudd for lokaltog. På grunn av mangel på 

tilstrekkelig detaljert datagrunnlag er det vanskelig å vise dette per byområde. På aggregert 

nivå benytter vi oss av tall for kjøp av persontransport med tog fra proposisjon til Stortinget for 

budsjettåret 2014 fra Samferdselsdepartementet80, hvor vi finner at det i 2012 ble kjøpt 

persontransport ned tog for omtrent 2,5 mrd. 2012-kr. Oppjustert til 2014-kr tilsvarer dette 

omtrent 2,6 mrd. kr. Kjøpet fordelte seg på togtilbud på følgende måte: 

Tabell 1.4.1: Bevilgning 2012 fordelt på tilbud. Kilde: Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2014  

Metode Prosent av bevilgning 

Nærtrafikk rundt Oslo  47,5 % 

Nærtrafikk rundt Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø 13,4 % 

IC-trafikk (Lillehammer – Oslo – Skien, Halden – Oslo) 17,2 % 

Fjerntrafikk, regiontrafikk og matetrafikk 17,1 % 

Nattog 4,7 % 

SUM 100 % 

For våre analyser ansees de tre øverste postene å være relevante, og vi trekker dermed ut 78,1 

prosent av den totale bevilgningen, slik at vi ender opp med et driftstilskudd på 2,1 mrd. kr for 

togtransporten. Det vil være noe togtilbud inkludert i denne summen som ikke tilhører de 

aktuelle byområdene i analysene våre – eksempelvis Bodø og noen områder langs IC-
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 http://www.regjeringen.no/pages/38491183/PDFS/PRP201320140001_SDDDDPDFS.pdf 
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strekningene. Likevel utgjør spesielt Oslo, men også øvrige store byområder, den overveiende 

delen og det totale nivået benyttes derfor som anslag på driftstilskudd i analysen. 

Som en forenkling på grunn av manglende data benytter vi samme utvikling i driftstilskudd 

som vi så for buss og skinnegående for å estimere endring som følge av rolledeling – 16 

prosents økning i 2030 og 81 prosents økning i 2050. Figuren under viser de aggregerte 

nivåene inkludert jernbane. Dersom vi inkluderer jernbanen øker det samlede årlige 

driftstilskuddet fra 3,4 mrd. kr til 5,4 mrd. kr i 2014. I 2030 er driftstilskuddet estimert til i 

overkant av 6 mrd. kr, mens det i 2050 nesten har nådd 10 mrd. kr.  

 
Figur 1.4.10: Aggregert årlig driftstilskudd for alle byområdene – buss, skinnegående og jernbane. Tall i 

mrd. kr.  
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2 Beregning av investeringskostnader 

2.1 Innledende om fremgangsmåte 

I dette kapittelet anslår vi investeringskostnadene som vil kreves for å oppnå reiseveksten som 

er estimert som nødvendig for å nå nullvekstmålet. Vi beregner investeringsbehov for 

kollektivt (inklusive jernbane), sykkel og gange. Investeringsbehov for bilveg inkluderes ikke 

siden rolledelingsprosjektet innebærer nullvekst i bilreiser. 

Kollektivinvesteringer 

I prosjektet er det benyttet to ulike beregningsmetoder; 

1. Kapasitetsberegning basert på areal og belegg 

 Denne metoden bygger på årlig investeringskostnad per bilreise på omtrent 25 kr fra 

et tidligere prosjekt som Urbanet Analyse utførte for Kommunesektorens interesse- 

og arbeidsgiverseksjon i 201181. 

 Videre antar vi at en buss tar like stor plass på vegen som to biler, samt at belegget 

per bil er 1,3 personer. Dette fører til at bussen vil dekke et areal tilsvarende 2,6 

bilister. Målt i kroner blir dette omtrent 65 kr (25kr*2,6). Avhengig av hvor mange 

passasjerer det er på bussen får vi en kostnad per bussreise. 

 Vi benytter SSB-statistikk for belegg på byområdenivå for å estimere 

investeringskostnad per bussreise. Videre multipliserer vi dette med den veksten i 

reiser som er nødvendig for å nå nullvekstmålet for å få et estimat på nødvendige 

investeringer. 

 Denne fremgangsmåten blir en ren kapasitetsberegning, som anslår hvor store 

investeringer som er nødvendige dersom hele veksten i reiser skal tas av vegbaserte 

tiltak. Spesifikke tiltak angående standardheving, baneløsning i stedet for buss etc., 

er ikke inkludert i beregningene.  

 Det er denne metoden som blir benyttet videre i dokumentet. 

 

2. Estimat basert på nivåer fra foreliggende planer per byområde 

 Alternativt har vi beregnet nødvendige investeringskostnader knyttet til kollektivt 

ved å benytte faktisk planlagte kollektivinvesteringer og forventet vekst i 

kollektivreiser fra foreliggende planer per byområde. Forholdstallet, investeringer 

per nye kollektivreise, ganges deretter opp med nødvendig vekst i reiser for å 

estimere investeringsbehov for kollektivt knyttet til realisering av nullvekstmålet. 
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 Investeringstallene er oppjustert til 2014-nivåer. UA-rapport 23/2011.  
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 Etter gjennomgang av planene i byområdene viser det seg imidlertid at 

detaljeringsgraden og de relative nivåene skiller seg mye på tvers av byene. 

Investeringsnivå per nye reise varierer fra omtrent 60 kr. i Tromsø til 5.500 kr i 

Nedre Glomma. Generelt virker investeringer per nye reise å ligge på et for høyt 

nivå. Dette, i tillegg til at de fleste byområdene legger opp til en vekst i reiser som er 

lang unna nullvekstmålet, skaper en hypotese om at en del av investeringene som 

ligger inne i planene vil kunne fange opp en god del flere reiser enn det det er lagt 

opp til. Når vi multipliserer reiseveksten med forholdstallet (investeringer/nye reise) 

vil vi derfor få overestimerte investeringer i våre beregninger.  

 I tillegg til inkonsekvent behandling av kapasitetsøkningen som følge av tiltakene er 

det også verdt å nevne at en del av planene trolig ikke er forankret i nullvekstmålet. 

Det er et generelt behov for oppdatering av planene for å sikre sammenlignbarhet 

og forankring mot nullvekstmålet. Etter hvert som flere byområder oppdaterer og 

reviderer planene i tråd med det nasjonale målet kan beregningene basert på denne 

metoden med fordel oppdateres. 

Når det gjelder investering til jernbane er det etterspurt investeringskostnader og 

kapasitetsøkning fra Jernbaneverket. Det har imidlertid ikke vist seg mulig å få data på dette 

innen prosjektets tidsrammer, og foreløpig benyttes derfor anslagene på 

jernbaneinvesteringer fra et prosjekt Urbanet Analyse utførte for Kommunesektorens 

interesse- og arbeidsgiverseksjon i 201182. Jernbaneinvesteringene inkluderes på følgende 

måte i de to ulike fremgangsmåtene; 

1. I den første fremgangsmåten, som antar at veksten tas av vegbaserte tiltak, legger vi til 

jernbaneinvesteringene som et aggregert nivå på toppen av de estimerte 

kollektivinvesteringene. Men siden jernbanen vil kunne absorbere noe av veksten i 

kollektivreiser må vi justere ned de estimerte kollektivinvesteringene. Vi gjør dette ved å 

benytte togreisers andel av totalt antall kollektivreiser fra RVU 2009 (11,1 prosent totalt 

for de ni byområdene). 

 

2. I den andre fremgangsmåten, som baseres på planene i byområdene, slås 

kollektivinvesteringer fra planene sammen med jernbaneinvesteringene på byområdenivå. 

Det er dette felles investeringsnivået som deles på den veksten i kollektivreiser som ligger 

inne i planene for å finne investering per nye reise. Investering per nye reise multipliseres 

deretter opp med beregnet vekst i kollektivreiser fra dette prosjektets første del. 

Investeringer i infrastruktur for gående og syklende 

For begge fremgangsmåter beregnes investeringer i infrastruktur til gående og syklende basert 

på dagens veglengder oppjustert med veksten i reiser for å nå nullvekstmålet. Tabellen under 

viser utgangspunktet, antall km gang- og sykkelveg, per byområde. 
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 Investeringstallene er oppjustert til 2014-nivåer. UA-rapport 23/2011. Se vedlegg 2 for detaljert fremstilling av 
jernbaneinvesteringene. 
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Tabell 2.1.1: Oversikt over dagens infrastruktur for syklende og gående. 

Byområde Gang- og sykkelveg i km (2013), SSB 
Oslo/Akershus 1723 
Bergensområdet 180 
Trondheimsområdet 370 
Nord-Jæren 240 
Kristiansandsregionen 166 
Tromsø 15 
Nedre Glomma 108 
Grenland 131 
Buskerudbyen 220 

Totalt er det 3.150 km gang- og sykkelveg i de aktuelle byområdene. Veglengden per 

byområde oppjusteres med veksten i sykkelreiser fra prosjektets første del, og antall km veg 

øker til 4.400 km i 2030 og 5.850 km i 2050. 

 
Figur 2.1.1: Infrastruktur for gående og syklende, km veg 2014, 2030 og 2050. 

I Nasjonal sykkelstrategi anslås det at det vil koste 20 mrd. kr å bygge ut 1.700 km ny 

sykkelveg. Dette gir en kostnad på 11,8 mill. kr per km med sykkelveg. Denne enhetskostnaden 

benyttes i beregningene av investeringsbehovet for infrastruktur til gående og syklende. Av 

figuren over ser vi at veglengden øker med 1.250 km i 2030 og med 2.700 km i 2050. Gitt 

enhetskostnaden fra nasjonal sykkelstrategi innebærer økningen nødvendige investeringer på 

omtrent 15 mrd. kr i perioden frem til 2030 og 32 mrd. kr frem til 2050. 

2.2 Estimert investeringsnivå basert på forholdstall fra planene  

Vi vil i dette notatet presentere beregningene fra investeringsnivået i planene først fordi dette 

er mest sammenliknbart med investeringsplanene som ligger i Nasjonal transportplan og 

lokale bypakker. Samtidig er det viktig å understreke at disse beregningene ideelt sett burde ta 

utgangspunkt beregnet kapasitetsøkning og ikke forventet transportvekst. Samtidig vil 

usikkerheten i denne metoden forsterkes jo lengre tidsperiode vi ser på, og ikke minst være 
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svært usikker for perioden 2030-2050. våre beregninger er derfor i første rekke ment som en 

referanse til kapasitetsberegninger basert på arealbehov, og for å gi en kopling til de konkrete 

planene.  

Totale investeringsnivåer for de miljøvennlige transportmidlene 

Basert på fremgangsmåten skissert i punkt 1 over beregner vi kollektivinvesteringer gitt 

investering per nye reise fra foreliggende planer, og veksten i reiser som er nødvendig for å nå 

nullvekstmålet. Vi summerer investeringer til kollektivt og jernbane og ser dette i forhold til 

kapasitetsøkningen det er lagt opp til i planene (det vil si vekst i antall kollektivreiser). Dette 

forholdstallet multipliseres deretter opp med reiseveksten fra beregningene i del 1 av dette 

prosjektet for å finne et estimat på hva oppnåelse av nullvekstmålet krever av investeringer. 

Investeringsnivået fordeles på kollektivt og tog i henhold til det forholdet som er mellom 

kollektivinvesteringer i planene og jernbaneinvesteringer fra det tidligere prosjektet for KS. 

Investeringer til infrastruktur for gående og syklende beregnes basert på fremgangsmåten 

skissert innledningsvis. 

Totalt viser investeringsestimatene våre at oppnåelse av nullvekstmålet i 2030 totalt vil kreve 

en investering i størrelsesorden 300 mrd. kr i perioden frem til 2030 og 650 mrd. kr i perioden 

frem til 2050. Dette inkluderer kollektivt, jernbane samt sykkel og gange – og nivået tilsvarer 

omtrent 20 mrd. kr årlig. Som nevnt er det en hypotese om at tiltakene i planene vil kunne 

fange opp en større vekst i reiser enn det som fremkommer av planene, og tallene bør 

oppdateres når reviderte planer som i større grad er forankret i nullvekstmålet foreligger.  

Tabell 2.2.1: Totalt for alle ni byområder - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert 
på fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene 
som benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 
Investering kollektivt (estimert basert på planene) 132 873 274 223 
Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 164 627 342 312 

Investering bilveg - - 

Investering infrastruktur til gående og syklende 14 711 31 640 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 312 211 648 175 

Per år (inkl. jernbane) 19 513 18 005 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 147 584 305 863 

Per år (ekskl. jernbane) 9 224 8 496 
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Figur 2.2.1: Investeringskostnader i perioden frem til 2030 og 2050 – totalt for ni byområder, (mrd. kr). 

Beregningen baseres på planene i byene. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som benyttes videre 

i dokumentet.   

Investeringsnivå per byområde 

Tabellene under viser investeringsnivåene for de ni byområdene som utgjør det aggregerte 

nivået i figuren over. 

Tabell 2.2.2: Oslo/Akershus - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 24 139 48 414 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 28 341 56 841 

Investering infrastruktur til gående og syklende 7 479 15 715 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 59 959 120 970 

Per år (inkl. jernbane) 3 747 3 360 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 31 618 64 128 

Per år (ekskl. jernbane) 1 976 1 781 

 

Forholdstall fra planene (investeringer
83

/reisevekst) 396 kr 

Tabell 2.2.3: Bergensområdet - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 25 308 52 613 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 31 756 66 019 
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 Kollektivinvesteringer fra planene, samt jernbaneinvesteringer fra UA-rapport 23/2011. 
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Investering infrastruktur til gående og syklende 673 1 494 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 57 738 120 127 

Per år (inkl. jernbane) 3 609 3 337 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 25 981 54 108 

Per år (ekskl. jernbane) 1 624 1 503 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst)
84

 2 014 kr 

Tabell 2.2.4: Trondheimsområdet - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 17 198 34 497 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 24 377 48 897 

Investering infrastruktur til gående og syklende 1 396 3 093 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 42 972 86 488 

Per år (inkl. jernbane) 2 686 2 402 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 18 594 37 591 

Per år (ekskl. jernbane) 1 162 1 044 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst)
85

 2 014 kr 

Tabell 2.2.5: Nord-Jæren - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 13 464 27 429 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 6 524 13 290 

Investering infrastruktur til gående og syklende 2 007 4 248 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 21 995 44 967 

Per år (inkl. jernbane) 1 375 1 249 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 15 471 31 676 

Per år (ekskl. jernbane) 967 880 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst) 648 kr 

Tabell 2.2.6: Kristiansandsregionen - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr.  

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 31 079 65 268 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) - - 

Investering infrastruktur til gående og syklende 1 015 2 294 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 32 094 67 563 
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 På grunn av manglende data på reisevekst i planene benyttes et snittnivå for øvrige byområder. 
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 På grunn av manglende data på reisevekst i planene benyttes et snittnivå for øvrige byområder. 
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Per år (inkl. jernbane) 2 006 1 877 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 32 094 67 563 

Per år (ekskl. jernbane) 2 006 1 877 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst) 2 581 kr 

Tabell 2.2.7: Tromsø - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på fremgangsmåten 

som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som benyttes videre i 

beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 200 391 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) - - 

Investering infrastruktur til gående og syklende 27 58 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 227 449 

Per år (inkl. jernbane) 14 12 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 227 449 

Per år (ekskl. jernbane) 14 12 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst) 61 kr 

Tabell 2.2.8: Buskerudbyen - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 7 395 15 489 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 19 412 40 657 

Investering infrastruktur til gående og syklende 1 221 2 665 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 28 029 58 810 

Per år (inkl. jernbane) 1 752 1 634 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 8 616 18 153 

Per år (ekskl. jernbane) 539 504 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst) 1 727 kr 

Tabell 2.2.9: Nedre Glomma - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 13 720 29 308 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 42 450 90 679 

Investering infrastruktur til gående og syklende 556 1 256 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 56 726 121 243 

Per år (inkl. jernbane) 3 545 3 368 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 14 276 30 564 

Per år (ekskl. jernbane) 892 849 
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Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst) 5 513 kr 

Tabell 2.2.10: Grenland - Anslått investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

fremgangsmåten som bygger på planene per byområde. Merk: det er ikke disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (estimert basert på planene) 369 814 

Investering infrastruktur tog (estimert basert på planene) 11 766 25 927 

Investering infrastruktur til gående og syklende 
timert) 

336 817 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 12 472 27 558 

Per år (inkl. jernbane) 779 765 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 706 1 631 

Per år (ekskl. jernbane) 44 45 

 

Forholdstall fra planene (investeringer/reisevekst) 3 170 kr 

2.3 Estimert investeringsnivå basert på arealbehov og 

kapasitetsberegning 

Totale investeringsnivåer for de miljøvennlige transportmidlene 

Siden metoden som baseres på planene i byområdene trolig vil gi oss overestimerte 

investeringsnivåer, gjør vi en alternativ beregning av investeringsnivået. Det er disse 

investeringsnivåene vi velger å gå videre med i scenarioanalysen i kapittel 3.  

Denne metoden bygger på årlige investeringskostnader per bilreise på omtrent 25 kr fra et 

tidligere prosjekt som Urbanet Analyse gjennomførte for KS i 201186. Videre antar vi at en buss 

tar like stor plass som to biler, samt at belegget per bil er 1,3 personer. Dette fører til at bussen 

vil dekke et areal tilsvarende 2,6 bilister. Målt i kroner blir dette omtrent 65 kr (25kr*2,6). 

Avhengig av hvor mange passasjerer det er på bussen får vi en kostnad per bussreise. Vi 

benytter SSB-statistikk for belegg på byområdenivå for å estimere investeringskostnad per 

bussreiser på byområdenivå. Videre multipliserer vi dette med den veksten i reiser som er 

nødvendig for å nå nullvekstmålet for å få et estimat på nødvendige investeringer. Altså er det 

kun lagt opp til en vegbasert kollektivvekst, og mer kvalitative tiltak knyttet til tilbudet er ikke 

med i estimatene.  

Vi benytter samme jernbaneinvesteringer og investeringer til infrastruktur for gående og 

syklende som beskrevet innledningsvis. Siden vi inkluderer planlagte jernbaneinvesteringer må 

vi justere ned de estimerte kollektivinvesteringene noe, siden jernbanetiltakene vil kunne 

absorbere en del av veksten i kollektivreiser. Siden jernbaneinvesteringene ikke er forankret i 

                                                           
86

 Siden det ikke er beregnet vekst i bilreiser i dette prosjektet har vi heller ikke et investeringsnivå per bilreise å ta 
utgangspunkt i. Vi benytter derfor det nivået (23,5 kr per bilreise) som ble brukt i et prosjekt som Urbanet Analyse 
gjennomførte for KS i 2011, men oppjusterer til 2014-kr (UA-rapport 23/2011). Beregningene baserte seg på 
antagelse om at vegkapasiteten utvides i takt med veksten i bilreiser, antall km veg fra SSB og kostnader per meter 
veg fra Statens Vegvesen 
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et kapasitetsmål benytter vi jernbanens andel av totale kollektivreiser fra RVU 2009 som et 

anslag. I snitt står jernbanen for 11 prosent av reisene i de ni aktuelle byområdene. Estimerte 

kollektivinvesteringer nedjusteres dermed tilsvarende. 

Totalt gir denne metoden oss et nødvendig investeringsbehov for kollektivt (inkl. jernbane), 

sykkel og gange på omtrent 100 mrd. kr i perioden frem til 2030 og 185 mrd. kr i perioden frem 

til 2050. Sykkel og gange utgjør henholdsvis 15 og 32 mrd. kr, altså en vesentlig det av de 

totale investeringene. Per år utgjør totale investeringer knyttet til de miljøvennlige 

transportmidlene omtrent 5-6 mrd. kr. Til sammenligning hadde vi et vesentlig høyere 

investeringsbehov på omtrent 20 mrd. årlig når vi benyttet den opprinnelige metoden basert 

på planene i byområdene. 

Tabell 2.3.1: Totalt for ni byområder - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 
kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Planlagte jernbaneinvesteringer er lagt til på 
aggregert nivå, og estimert kollektivinvestering er nedjustert med jernbanens andel av totale 
kollektivreiser fra RVU 2009. Merk: Det er disse investeringsnivåene som benyttes videre i beregningene.  

Investeringsbehov (tall i mill. kr) 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 21 030 96 880 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 14 711 31 640 
Investering bilveg - - 
Investering infrastruktur tog (fra stamnettutredning) 67 076 67 076 

Korrigering av kollektivinvesteringer pga jernbane87 -2 334 - 10 753 

Totalt investeringsbehov (inkl. jernbane) 100 483 184 844 

Per år (inkl. jernbane) 6 280 5 135 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 35 741 128 521 

Per år (ekskl. jernbane) 2 234 3 570 
 

                                                           
87

 I tillegg til den rene kapasitetsberegningen har vi inkludert jernbaneinvesteringer fra UA-rapport 23/2011. 
Estimerte kollektivinvesteringer nedjusteres med jernbanens andel av totalt antall kollektivreiser fra RVU 2009. 
Dette for å reflektere at jernbane vil absorbere noe av veksten i kollektivreiser som de estimerte 
kollektivinvesteringene baseres på. 
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Figur 2.3.1: Totale investeringskostnader for de ni byområdene i perioden frem til 2030 og 2050. 

Kapasitetsberegning gitt vegbasert vekst for kollektivtrafikken. Planlagte jernbaneinvesteringer er lagt til 

på aggregert nivå, og estimert kollektivinvestering er nedjustert med jernbanens andel av totale 

kollektivreiser fra RVU 2009. Tall i mrd. kr. Merk: det er disse investeringsnivåene som benyttes videre i 

dokumentet.   

Investeringsnivå per byområde 

Tabellene under viser investeringsnivåene for de ni byområdene som utgjør det aggregerte 

nivået i figuren over. Merk at disse tabellene viser kollektivinvesteringer eksklusive jernbane. 

Jernbaneinvesteringer er lagt til på et aggregert nivå, som vist i tabellen og figuren i avsnittet 

over. 

Tabell 2.3.2: Oslo/Akershus - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 8 342 37 646 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 7 479 15 715 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 15 821 53 360 

Per år (ekskl. jernbane) 989 1 482 

Tabell 2.3.3: Bergensområdet - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 2 216 10 368 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 673 1 494 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 2 890 11 862 

Per år (ekskl. jernbane) 181 329 
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Tabell 2.3.4: Trondheimsområdet - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 1 505 6 792 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 1 396 3 093 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 2 901 9 886 

Per år (ekskl. jernbane) 181 275 

Tabell 2.3.5: Nord-Jæren - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 2 616 11 993 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 2 007 4 248 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 4 624 16 240 

Per år (ekskl. jernbane) 289 451 

Tabell 2.3.6: Kristiansandsregionen - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 1 155 5 459 

In Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 1 015 2 294 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 2 171 7 753 

Per år (ekskl. jernbane) 136 215 

Tabell 2.3.7: Tromsø - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov  2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 319 1 403 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 27 58 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 346 1 462 

Per år (ekskl. jernbane) 22 41 

 

Tabell 2.3.8: Buskerudbyen - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 
kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 
benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 2 681 12 636 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 1 221 2 665 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 3 903 15 300 

Per år (ekskl. jernbane) 244 425 
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Tabell 2.3.9: Nedre Glomma - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 1 936 9 304 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 556 1 256 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 2 492 10 561 

Per år (ekskl. jernbane) 156 293 

Tabell 2.3.10: Grenland - Estimert investeringsbehov for å oppnå nullvekstmålet basert på 

kapasitetsberegning og antagelse om vegbasert vekst. Merk: det er disse investeringsnivåene som 

benyttes videre i beregningene. Tall i mill. kr. 

Investeringsbehov 2030 2050 

Investering kollektivt (kapasitetsberegning, vegbasert vekst) 258 1 279 

Investering infrastruktur til gående og syklende (estimert) 336 817 

Totalt investeringsbehov (ekskl. jernbane) 595 2 096 

Per år (ekskl. jernbane) 37 58 

2.4 Sammenligning av kapasitetsberegningene med investeringene som 

ligger i byområdenes planer 

På grunn av at svak sammenheng mellom investeringer og kapasitet i de foreliggende planene 

har vi som nevnt valgt å gå videre med den alternative beregningen som baseres på nødvendig 

kapasitet på vegene for å absorbere veksten i kollektivreiser. Det vil si at vi beregner det rene 

kapasitetsbehovets dersom veksten skjer vegbasert, og andre komfort- og kvalitetsfaktorer er 

ikke reflektert i investeringsnivåene.  

I planene derimot, vil kollektivinvesteringene reflektere en rekke kvalitative spesifikasjoner i 

byene som vil trekke investeringene til et høyere nivå enn det vi viser i kapittel 2.3.  

Eksempelvis vil planer om bybane i Bergen innebære høyere kostnader enn dersom en kun 

skulle satset på vegbasert kollektivtransport for å fange opp samme antall reiser. Dessuten vil 

kostnader knyttet til universell utforming, oppgradering av tunellsikkerhet og signalsystemer 

inkluderes i planene, men ikke i våre beregninger. Det kan også være tilfeller hvor planene ikke 

inneholder tilstrekkelige tiltak for å nå nullvekstmålet, noe som også vil gi et avvik 

sammenlignet mot våre kapasitetsberegninger. I tabellen under oppsummerer vi de 

kollektivinvesteringene som ligger inne i planene per byområde88.  

Tabell 2.4.1: Oppsummert investeringsnivå for kollektivt (eksklusive jernbane) per byområde fra byenes 

foreliggende planer. Alle tall justert til 2014-kr og ekskl. mva. Se vedlegg 1 for detaljer per byområde.  

Byområde Kollektivinvesteringer 
(mill. 2014-kr ekskl. mva) 

Tidsperiode 

Oslo/Akershus (inkl. Fornebubanen) 19 589  For perioden 2008-2032  
Bergensområdet (inkl. Bybane) 4 343  For perioden 2012-2025  

                                                           
88

 Gjennomgangen av planene tar utgangspunkt i et prosjekt Urbanet Analyse gjennomfører for KLD høsten 2014. Se 
vedlegg 1 for detaljer på byområdenivå. 
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Trondheimsområdet (inkl. Superbuss) 4 844 For perioden 2010-2025  
Nord-Jæren (inkl. Busway) 8 548 For perioden 2010-2040  
Buskerudbyen 3 337 For perioden 2016-2040 
Nedre Glomma 3 487 For perioden 2015-2030  
Grenland 253 For perioden 2012-2025 
Kristiansandsområdet 4 021 For perioden 2017-2026  
Tromsø 489 For perioden 2014-2030  
Totalt 48 915 Merk: ulike tidsperioder 

 

Totalt finner vi at samlet nivå på kollektivinvesteringer ligger på i underkant av 50 mrd. kr. 

Merk at investeringene er basert på ulike planperioder i de ulike byområdene, og dermed ikke 

uten videre kan sammenlignes med våre beregninger for 2030 og 2050. Overordnet virker det 

likevel mest hensiktsmessig å sammenligne tallene med våre beregninger for 2030, siden de 

fleste planene går til 2025-2030. Våre kapasitetsbaserte beregninger for kollektivinvesteringer 

(eksklusive jernbane), summerte seg til i overkant av 20 mrd. kr i perioden frem til 2030 – det 

vil si under halvparten av det planlagte nivået.  

Siden totaltallene baseres på ulike tidsperioder illustrerer vi i figuren under de årlige 

investeringskostnadene. Avviket mellom de to nivåene illustrerer forskjellen mellom det 

nøytrale vegbaserte kapasitetsbehovet vi har beregnet i dette prosjektet og de konkrete 

tiltakene byene opererer med som bl.a. inkluderer standardhevinger, baneløsninger i stedet 

for buss etc. I tillegg er en del av byenes planer ikke forankret i nullvekstmålet, noe som kan 

føre til at investeringene i planene reelt sett må være på et høyere nivå for å håndtere veksten 

i kollektivreiser som følge av nullvekstmålet. Merk også at vi sammenligner med 

investeringsestimatene for scenario A, som representerer minimumsnivået i 

kostnadsberegningen. Dersom målet skal nås med positive kollektivtiltak vil de estimerte 

investeringene være høyere. 

 
Figur 2.4.1: Sammenligning av årlige investeringskostnader i byenes planer og de vegbaserte 

kapasitetsberegningene som er gjort i dette prosjektet (mill. kr).    
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3  Beregning av kostnader for ulike scenarier  

En viktig forutsetning for beregningene over er antagelsen om at det er noe ledig kapasitet 

utenom rushperioden som kan absorbere en del av de nye kollektivreisene uten at kostnadene 

knyttet til basistilbudet øker. I tillegg har vi antatt at de nye kollektivreisene utelukkende 

kommer som følge av restriktive tiltak på bil, som mer eller mindre «tvinger» reiser over på 

kollektivt. I realiteten vil imidlertid en slik tilpasning trolig også kreve igangsettelse av en rekke 

positive tiltak for kollektivtransporten, eksempelvis utvidelse av tilbudet for å motivere til økt 

reiseaktivitet og i tillegg løsne opp på antagelsen om at ledig kapasitet kan utnyttes. Vi har 

derfor sett nærmere på hvordan den nødvendige veksten i kollektivreiser kan oppnås ved hjelp 

av positive kollektivtiltak og arealstrategier, og sammenligner kostnadsnivåene med 

estimatene som bygger på restriktiv bilpolitikk. Driftstilskuddet inkluderer kollektivt og 

jernbane, men ikke sykkel/gange på grunn av manglende data. Når det gjelder investeringer er 

kollektivt, jernbane og sykkel/gange reflektert i tallene. I scenarioberegningene er det de 

kapasitetsberegnede investeringsnivåene fra kapittel 2.3 som er inkludert, og investeringene 

representerer dermed ikke de konkrete planene i byene.  

I delkapitlene under drøfter vi dette ved å gjennomgå og sammenligne ulike scenarier;  

 Scenario A – Utnyttelse av ledig kapasitet og restriktiv bilpolitikk: 

Som et utgangspunkt refererer vi til driftstilskudds- og investeringsnivåer fra de 

innledende beregningene som er basert på utnyttelse av ledig kapasitet. Her antas det 

at nye reiser kommer som følge av at det legges restriktive tiltak på biltrafikken. Dette 

kan eksempelvis være økte bompenger, andre avgifter på bil, eller redusert 

parkeringsdekning. 

 

 Scenario B1 – Utvidelse av tilbud i takt med reisevekst:  

I dette scenariet øker vi kollektivtilbudet i takt med den estimerte reiseveksten som er 

nødvendig for å nå nullvekstmålet. Dette innebærer at kapasiteten økes i stedet for at 

vi antar at nye reiser kan plasseres der det er ledig plass. En slik tilpasning vil innebære 

en økning i kostnadene sammenlignet med scenario A på grunn av økt ruteproduksjon. 

Denne forskjellen illustrerer gevinsten av å utnytte ledig kapasitet utenfor rush der 

dette er mulig.  

 

 Scenario B2 – Utvidelse av tilbud i tilstrekkelig grad for å nå nullvekstmål:  

På grunn av en etterspørselselastisitet som er lavere enn én vil vi få at beregningen i 

scenario B1 ikke generer nok reiser til å nå nullvekstmålet. I dette scenariet estimerer 

vi hvor stor ekstra økning i frekvens, det vil si utover reiseveksten, som må til for å nå 

det estimerte målsetningen i 2030 og 2050. I dette alternativet tas altså all veksten av 
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positive kollektivtiltak, og som vi skal se vil dette naturlignok resultere i økte 

kostnadsnivåer sammenlignet med scenario A og scenario B1. Dette eksempelet 

illustrerer hvor mye det vil koste å nå nullvekstmålet med utelukkende «positive 

virkemidler» og med dagens rammebetingelser i byområdene. 

 

 Scenario C – Tilbudsforbedring i kombinasjon med endret arealstrategi: 

Deretter ser vi på hvordan endret arealstrategi sammen med tilbudsforbedringene kan 

bidra til å nå målet om vekst i reiser til en lavere kostnad. Vi antar at all 

befolkningsvekst skal tas som fortetting, og at dette også vil redusere 

parkeringsdekningen i sentrum med tilsvarende andel. Tiltakene vil gi en økning i 

kollektivreiser uten at driftskostnadene økes i like stor grad, ettersom en lavere 

frekvensøkning enn i scenario B2 da er nødvendig for å nå målet. Samlet vil en slik 

tilpasning dermed gi lavere kostnader sammenlignet med scenario B2 hvor kun 

positive kollektivtiltak benyttes.  

 

 Scenario D – tilbudsforbedring i kombinasjon med fremkommelighetstiltak:  

Til slutt gjør vi en ekstra beregning av hva 10 prosent bedre fremkommelighet for 

kollektivtransporten har å si for driftskostnadene. Fremkommelighetstiltaket har en 

direkte effekt på kostnadene, og kan benyttes i kombinasjon med andre tiltak som 

påvirker antall reiser, slik at målet kan nås til en lavere kostnad. 

Vi baserer tiltaksberegningene på etterspørselselastisiteter for en rekke tiltak og har tatt 

utgangspunkt i en analyse av 32 byer i Europa hvor det er kartlagt en rekke egenskaper ved 

byområdene i tillegg til kvaliteten på kollektivtilbudet og rammebetingelser for bilbruk89.  

På grunn av manglende datagrunnlag for å si noe om etterspørselseffekten på sykkel og gange, 

er investeringene holdt på samme nivå som i scenario A gjennom hele denne analysen. 

Tabell 3.1.1: Etterspørselseffekter av endrede rammebetingelser.  

  Kollektivreiser Bilreiser 

Takster -0.31 0.23 

Frekvens (vognkm/innbygger) 0.41 -0.11 

Befolkningstetthet 0.39 -0.20 

Innbyggere -0.07 0.08 

Kostnader for bilbruk 0.22 -0.18 

P-dekning i sentrum -0.13 0.09 

Vi kan dele tiltakene opp i tre hovedgrupper: 

 Tiltak som bedrer 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 

bilreiser. 

                                                           
89

 Grunnlaget for analysene er UITP’s «Millennium Cities Database» som er samlet inn i 1995 og 2001. De nordiske 

byene som er med i databasen er Helsingfors, Stockholm, København og Oslo/Akershus. 
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- 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 bilreiser.  

 Tiltak som endrer bystrukturen 

- 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 byområdet øker 

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 pr innbygger. 

 Tiltak som legger restriksjoner på bilbruken 

- 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. Denne kostnadsøkningen kan skje 

gjennom vegprising eller ulike former for avgifter på bilbruk. 

- Flere parkeringsplasser i sentrum gir redusert bruk av kollektivtransport og økt 

bilbruk. 10 prosent flere plasser vil gi omtrent 1,3 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.  

3.1 Gjennomgang av ulike tiltaks påvirkning på kostnader og reiser  

I dette kapittelet gjennomgår vi de ulike scenariene som beskrevet innledningsvis. Først 

scenario A, og deretter konsekvensene av tiltakene i de alternative scenariene.  

Scenario A: Utnyttelse av ledig kapasitet og restriktiv bilpolitikk 

Som et utgangspunkt refererer vi til driftstilskudds- og investeringsnivåer fra de innledende 

beregningene som er basert på utnyttelse av ledig kapasitet. Her antas det at nye 

kollektivreiser kommer som følge av at det legges restriktive tiltak på biltrafikken. Dette kan 

eksempelvis være økte bompenger, andre avgifter på bil, eller redusert parkeringsdekning. For 

å oppnå den nødvendige veksten på 54 prosent i 2030 og 109 prosent i 2050 må eksempelvis 

bompenger øke med henholdsvis 245 og 497 prosent90. 

Tabellen under sammenfatter vekst i kollektivreiser, samt årlige investeringer og driftstilskudd 

som beregnet i kapittel 1 og 2. I prosjektet er det beregnet at årlige kollektivreiser skal har økt 

med 54 prosent i 2030, mens i 2050 skal veksten være 109 prosent. Dette innebærer et årlig 

investeringsbehov på 6 mrd. kr i 2030 og 5 mrd. kr i 2050. Videre har vi beregnet det totale 

driftstilskuddet til kollektivtransporten til å være 6 mrd. kr i 2030 og 10 mrd. kr i 2050. Dette 

tilsvarer en vekst fra 2014 på henholdsvis 16 og 81 prosent.   

                                                           
90

 Basert på etterspørselselastisitet på 0,22 ved økte kostnader for bilbruk. 
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Tabell 3.1.2: Oppsummerte resultater for scenario A (tall i mrd. kr) 

Tall i mrd. kr 2014 2030 2050 

Reiser:    

Kollektivreiser per år (mill. reiser) 479 736 1 002 

Vekst i kollektivreiser fra 2014  54 % 109 % 

    

Investeringer og driftstilskudd (mrd. kr):    

Investeringer kollektivt (kapasitetsberegning, korrigert91) - 1,2 2,4 

Investeringer jernbane (fra stamnettutredning)  4,2 1,9 

Investering infrastruktur til gående og syklende92 - 0,9 0,9 

Samlet årlig investeringsbehov  - 6,3 5,1 

Samlet årlig driftstilskudd (inkl. jernbane) 5,4 6,2 9,7 

Vekst i driftstilskudd fra 2014  +16 % +81 % 

Totalt (investeringer + driftstilskudd) 5,4 12,5 14,9 

Scenario B1: Utvidelse av tilbud i takt med reisevekst 

Når frekvensen økes i takt med reiseveksten (54 prosent i 2030 og 109 prosent i 2050) øker 

reiser kun med 22 prosent i 2030 og 45 prosent i 2050. Dette er på grunn av at 

etterspørselselastisiteten er lavere enn én for kollektivreiser (0,4). Vi ser på forskjellen i 

ruteproduksjon tilknyttet busstilbudet fra scenario A til scenario B1 for å anslå hvor mye 

investeringskostnadene øker som følge av tilbudsforbedringene, og får årlige investeringer 

knyttet til kollektivt på 6,1 mrd. kr i 2030 og 4,7 mrd. kr i 2050. Inklusive investeringer til sykkel 

og gange får vi et totalt årlig investeringsbehov på 7,1 mrd. kr i 2030 og 5,6 mrd. kr i 2050. 

Frekvensøkningen fører videre til økt ruteproduksjon og økte kostnader i kostnadsmodellen93. 

Dette, sammen med lavere inntekter som følge av færre reiser, gir en økning i årlig 

driftstilskudd sammenlignet med scenario A. Mens vi i scenario A hadde en økning fra 2014 på 

16 prosent i 2030 og 81 prosent i 2050 har denne nå økt til henholdsvis 103 og 167 prosent. 

Selv om driftstilskuddet er høyere ser vi samtidig ser vi at vi er langt unna veksten i 

kollektivreiser som tilsvarer nullvekst i bilreiser. Tabellen under oppsummerer resultatene, 

mens figuren sammenligner med scenario A: 

Tabell 3.1.3: Oppsummerte resultater for scenario B1 (tall i mrd. kr.) 

Tall i mrd. kr 2030 2050 

Reiser:   

Vekst i kollektivreiser sammenlignet med scenario A 2014 22 % 45 % 

   

Investeringer og driftstilskudd (mrd. kr):   

Investeringer kollektivt (inkl. jernbane) 6,1 4,7 

                                                           
91

 I tillegg til den rene kapasitetsberegningen har vi inkludert jernbaneinvesteringer fra UA-rapport 23/2011, basert 
på Jernbaneverkets stamnettutredning. Estimerte kollektivinvesteringer nedjusteres med jernbanens andel av totalt 
antall kollektivreiser fra RVU 2009 (11,1% totalt for ni byområder). Dette for å reflektere at jernbane vil absorbere 
noe av veksten i kollektivreiser som de estimerte kollektivinvesteringene baseres på. 
92

 Investering infrastruktur til gående og syklende er holdt flatt på scenario A-nivå gjennom analysene. 
93

 For jernbanetilskuddet er det antatt samme utvikling som for buss og bane på grunn av manglende data. 
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Investering infrastruktur til gående og syklende 0,9 0,9 

Samlet årlig investeringsbehov  7,1 5,6 

Endring sammenlignet med scenario A (2030 og 2050) +13 % + 9 % 

Samlet årlig driftstilskudd (inkl. jernbane) 10,9 16,7 

Endring sammenlignet med scenario A (2030 og 2050) +75 % +71 % 

Vekst i driftstilskudd fra scenario A 2014 +103 % +167 % 

Totalt (investeringer + driftstilskudd) 18,0 22,2 

 

 
Figur 3.1.1: Sammenligning av vekst i kollektivreiser, årlig driftstilskudd (mrd. kr) og årlig 

investeringsbehov (mrd. kr) mellom scenario A og scenario B1. Investeringsbehov for kollektivt er basert 

på vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i byområdene. 

Scenario B2: Utvidelse av tilbud i tilstrekkelig grad for å nå nullvekstmål 

Siden etterspørselselastisiteten er lavere enn én nås ikke målet om vekst i kollektivreiser i 

beregningene i scenario B1. Som et annet illustrativt eksempel undersøker vi i dette scenariet 

hvor mye frekvensen må øke for at kollektivreiser skal øke med samme vekst som er beregnet i 

prosjektet for at målet om nullvekst i bilreiser skal nås. 

For at målet om 54 prosent flere kollektivreiser i 2030 og 109 prosent i 2050 skal nås må 

frekvensen økes med henholdsvis 131 og 268 prosent. Det vil si en økning på henholdsvis 77 og 

158 prosentpoeng sammenlignet med beregningene i scenario B1.  

Økningen i frekvens fører til økt ruteproduksjon sammenlignet med både scenario A og 

scenario B1. Dette gir årlig investeringsbehov for kollektivt på 9,6 mrd. kr i 2030 og 8,6 mrd. kr 

i 2050. Inklusive investeringer til sykkel og gange får vi totalt årlige investeringer på 10,6 mrd. 

kr i 2030 og 9,4 mrd. kr i 2050.  
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Siden vi får samme vekst i reiser som i scenario A får vi det samme inntektsnivået som i 

scenario A. Men en vesentlig økt frekvens gir høyere ruteproduksjon, og dermed langt høyere 

kostnader og driftstilskudd enn i scenario A. Dersom hele veksten skal tas ved hjelp av positive 

kollektivtiltak ser vi at dette vil medføre vesentlige kostnader – 19 mrd. kr i driftstilskudd i 

2030 og 33 mrd. kr i 2050. Dette tilsvarer en vekst på 201 prosent sammenlignet med scenario 

A i 2030 og 238 prosent i 2050. Tabellen under oppsummerer resultatene, mens figuren 

sammenligner med og scenario A og B1: 

 

Tabell 3.1.5: Oppsummerte resultater for scenario B2 (tall i mrd. kr.) 

Tall i mrd. kr 2030 2050 

Reiser:   

Vekst i kollektivreiser sammenlignet med scenario A 2014 54 % 109 % 

   

Investeringer og driftstilskudd (mrd. kr):   

Investeringer kollektivt (inkl. jernbane) 9,6 8,6 

Investering infrastruktur til gående og syklende 0,9 0,9 

Samlet årlig investeringsbehov  10,6 9,4 

Endring sammenlignet med scenario A (2030 og 2050) + 68 % + 84 % 

Samlet årlig driftstilskudd (inkl. jernbane) 18,8 32,8 

Endring sammenlignet med scenario A (2030 og 2050) + 201 % + 238 % 

Vekst i driftstilskudd fra scenario A 2014 +250 % +511 % 

Totalt (investeringer + driftstilskudd) 29,4 42,3 

Figur 3.1. 2: Sammenligning av vekst i kollektivreiser, årlig driftstilskudd (mrd. kr) og årlig 

investeringsbehov (mrd. kr) mellom scenario A, B1 og B2. Investeringsbehov for kollektivt er basert på 

vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i byområdene. 



Nullvekstmålet 
Kostnader knyttet til rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene 

 

81 
Urbanet Analyse notat 75/2014 

Scenario C: Tilbudsforbedring i kombinasjon med endret arealstrategi 

I dette alternativet ser vi på hvordan endret arealstrategi sammen med tilbudsforbedringene 

kan bidra til å nå målet om vekst i reiser til en lavere kostnad. Vi antar at all befolkningsvekst 

skal tas som fortetting, og at dette også vil redusere parkeringsdekningen i sentrum med 

tilsvarende andel. For alle de ni byområdene er befolkningsveksten estimert til 20 prosent i 

2030 og 43 prosent i 2050. Økt fortetting og redusert parkeringsdekning med disse faktorene 

gir en samlet etterspørselseffekt på 11 prosent i 2030 og 22 prosent i 2050. Resten av den 

nødvendige veksten i reiser for å nå nullvekstmålet tas av tilbudsforbedring i form av 

frekvensøkning på 95 prosent i 2030 og 174 prosent i 2050. Sammenligner vi med scenario B2, 

hvor tilbudsforbedringer alene skulle ta oss til målet, finner vi at nødvendig frekvensøkning er 

36 prosentpoeng lavere i 2030 og 94 prosentpoeng lavere i 2050. 

Investeringsbehovet vil øke med samme vekstrate som ruteproduksjonen øker i forhold til 

scenario A. Dette gir et investeringsbehov for kollektivtransporten tilsvarende 8,1 mrd. kr i 

2030 og 6,5 mrd. kr i 2050. Inkluderer vi sykkel og gange får vi et årlig investeringsbehov på 9,1 

mrd. kr i 2030 og 7,4 mrd. kr i 2050. 

For å vurdere effekten på driftstilskuddet tar vi utgangspunkt i den nødvendige 

frekvensøkningen, som gir direkte utslag i kostnadsmodellen. Siden frekvensøkningen er lavere 

enn i scenario B2 får vi en lavere kostnadsøkning som følge av tilbudsforbedringen. Samtidig 

bidrar arealstrategien med økt antall reiser slik at nullvekstmålet nås til tross for lavere 

frekvensøkning. Vi antar at etterspørselseffekten av arealstrategien kan tas innen det 

eksisterende basistilbudet, mens driftskostnader i ekstra rushinnsats og 

dimensjoneringskostnader øker med 11 prosent i 2030 og 22 prosent i 2050. Sammenlignet 

med scenario B2 får vi redusert driftstilskudd med 25 prosent i 2030 og 35 prosent i 2050. 

Tabellen under oppsummerer resultatene, mens figuren sammenligner med scenario B1 og B2: 

Tabell 3.1.6: Oppsummerte resultater for scenario C (tall i mrd. kr.) 

Tall i mrd. kr 2030 2050 

Reiser:   

Vekst i kollektivreiser sammenlignet med scenario A 2014 54 % 109 % 

   

Investeringer og driftstilskudd (mrd. kr):   

Investeringer kollektivt (inkl. jernbane) 8,1 6,5 

Investering infrastruktur til gående og syklende 0,9 0,9 

Samlet årlig investeringsbehov  9,1 7,4 

Endring sammenlignet med scenario B2 (2030 og 2050) -14 % -22 % 

Samlet årlig driftstilskudd (inkl. jernbane) 14,2 21,3 

Endring sammenlignet med scenario B2 (2030 og 2050) -17 % -14 % 

Vekst i driftstilskudd fra scenario A 2014 +164 % +241 % 

Totalt (investeringer + driftstilskudd) 23,2 28,6 
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Figur 3.1.3: Sammenligning av vekst i kollektivreiser, årlig driftstilskudd (mrd. kr) og årlig 

investeringsbehov (mrd. kr) mellom scenario B1, B2 og C. Investeringsbehov for kollektivt er basert på 

vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i byområdene. 

Scenario D: Tilbudsforbedring i kombinasjon med fremkommelighetstiltak 

I dette avsnittet ser vi på hvordan kostnadene påvirkes av fremkommelighetstiltak for 

kollektivtrafikken. Vi ser kun på effekten på driftstilskudd, det vil si vi får ingen endring i reiser. 

Imidlertid vil vi få reduserte kostnader, og fremkommelighetstiltak kan på denne måten brukes 

i kombinasjon med øvrige tiltak for å redusere driftstilskuddet. Eksempelvis kan økt hastighet 

benyttes til å øke frekvensen, eller fremkommelighetstiltak for kollektivt kan igangsettes 

samtidig med de restriktive tiltakene i scenario C. Dette vil bidra til at målet kan nås til en 

lavere kostnad.  

Ved å bruke kostnadsmodellen per byområde finner vi at driftskostnadene reduseres med 

omtrent 9 prosent ved en ti prosents hastighetsøkning. Samtidig holder inntektsnivået seg likt, 

noe som fører til en reduksjon i driftstilskuddet. Sammenligner vi for eksempel med scenario 

B2, hvor hele veksten oppnås ved tilbudsforbedring, får vi at det årlige driftstilskuddet 

reduseres til 16 mrd. kr i 2030 og 28 mrd. kr i 2050 – en nedgang på henholdsvis 15 prosent og 

14 prosent. Kombinert med andre tiltak som påvirker reisene kan fremkommelighetstiltaket 

dermed bidra til at målet nås til en lavere kostnad. 
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Figur 3.1.4: Illustrasjon av 10 prosent økt hastighets effekt på årlig driftstilskudd, her med scenario B2 

som utgangspunkt (mrd. kr).  
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4 Oppsummering 

Kostnader ved oppnåelse av nullvekstmålet avhenger av hvilke tiltak som benyttes 

For å beregne investerings- og driftstilskuddsbehov til kollektivtransporten har vi sett på ulike 

scenarier for realisering av den nødvendige reiseveksten. Oppsummert viser analysene at 

kostnadene ved en realisering av nullvekstmålet vil avhenge av hvilke tiltak byene 

gjennomfører for å nå målsetningen:  

 Restriktiv bilpolitikk (scenario A) 

Den mest kostnadseffektive satsingen vil være gjennom en restriktiv bilpolitikk. Ved en 

slik strategi vil de årlige kostnadene øke med 7,1 mrd. frem til 2030 og 9,5 mrd. kr 

frem til 2050.  

 Offensiv kollektivsatsing (scenario B2) 

Den minst kostnadseffektive satsing vil være en strategi som utelukkende satser på 

positive virkemidler, med økt satsing på kollektivtransport uten å kombinere dette 

med arealplaner eller andre tiltak som kan bygge opp under trafikkgrunnlaget. Ved en 

slik strategi vil de årlige kostnadene øke med 24,0 mrd. frem til 2030 og 36,9 mrd. kr 

frem til 2050.  

 Målrettet arealstrategi (scenario C) 

En kombinasjon av disse ytterpunktene vil være en målrettet arealstrategi med all ny 

boligbygging som fortetting og redusert parkeringsdekning. Ved en slik strategi kan de 

årlige kostnadene reduseres med omtrent 6 mrd. kr i 2030 fra 24 til 18 mrd., og 14 

mrd. kr i 2050 fra 37 til 23 mrd. kr.  

Figuren under oppsummerer økningen i driftstilskuddet sammenlignet med 201494 og det 

estimerte investeringsbehovet knyttet til oppnåelse av nullvekstmålet. Denne figuren viser at 

en strategi som utelukkende satser på positive virkemidler for å få bilistene over på 

kollektivtransport, gange og sykkel vil koste langt mer enn det byene eller staten har mulighet 

til å klare. Samtidig kan en målrettet arealstrategi alene redusere disse kostnadene med 6 mrd. 

årlig og kombinert med økte kostnader for bilbruk kan kostnadene reduseres til rundt 7 mrd. 

årlig frem til 2030 og 9,5 mrd. årlig frem til 2050.  

                                                           
94

 I 2014 er samlet driftstilskudd estimert til 5 mrd. kr. 
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Figur 4.1.1: Oppsummering av økt årlig driftstilskudd og nødvendige årlige investeringer, tall i mrd. kr. 

Driftstilskuddet inkluderer kollektivt og jernbane, men ikke sykkel/gange på grunn av manglende data. 

Investeringer inkluderer kollektivt, jernbane og sykkel/gange. Investeringsbehov for kollektivt er basert 

på vegbasert kapasitetsberegning, og reflekterer ikke de konkrete planene i byområdene.  

Mer detaljert datagrunnlag vil bidra til mer nøyaktige analyser 

Analysen har også vist oss at det er behov for bedre datagrunnlag på flere områder. For det 

første hadde det hjulpet kostnadsestimatene for kollektivtransporten dersom en hadde hatt 

mer detaljert informasjon om belegg i rush sammenlignet med basistilbudet på byområdenivå. 

Videre er det lite detaljert informasjon om jernbane; for driftskostnader er det foreløpig 

benyttet et aggregert nivå fra proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2014 fra 

Samferdselsdepartementet95, og når det gjelder investeringer er det forespurt nye tall fra 

Jernbaneverket, men det har ikke vist seg mulig å få på plass dette innen prosjektets 

tidsrammer.   

Videre er det generelt mangelfulle data knytte til gange og sykkel. I investeringsberegningene 

har vi tatt utgangspunkt i dagens veglengder og oppjustert med veksten i reiser gitt 

nullvekstmålet. Deretter har vi benyttet investering per km utbygde veg fra Nasjonal 

Sykkelstrategi. Det har ikke vist seg mulig å få tilsvarende tall på driftskostnader innen dette 

prosjektets tidsrammer. Det er dessuten lite tilgjengelig data på etterspørselselastisiteter for 

sykkel og gange som følge av eksempelvis tilbudsforbedring for kollektivt, endrede 

rammevilkår for bil og befolkningstetthet. Dette har ført til at investering i infrastruktur til 

gående og syklende er holdt på samme nivå i alle de alternative scenariene.  

Til slutt har vi også sett at det er stor forskjell i beregninger og detaljeringsgrad i foreliggende 

planer på tvers av byområdene. Dette førte for eksempel til at vi ikke kunne benytte den 

opprinnelige metoden for å estimere investeringsbehov knyttet til nullvekstmålet. For at 

                                                           
95

 http://www.regjeringen.no/pages/38491183/PDFS/PRP201320140001_SDDDDPDFS.pdf 
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investeringer skal kunne beregnes basert på planene i byene er det behov for at planene 

revideres og forankres i nullvekstmålet. 

Sammenligning av denne analysen mot tidligere resultater  

Det er vesentlige kostnader knyttet til realisering av nullvekstmålet som er operasjonalisert i 

første del av dette prosjektet selv om økningen i kollektivtransporten er vesentlig lavere enn 

skissert i tidligere prosjekter (Norheim m.fl. 2011, Norheim m.fl. 2012 og Kjørstad m.fl. 2012). 

Samtidig vil kostnadene i stor grad avhenge av hvordan målsettingen om nullvekst realiseres. I 

avsnittet over har vi drøftet ulike scenarier for kostnadsutviklingen, avhengig av om byene 

velger å satse på en restriktiv bilpolitikk, offensiv kollektivsatsing eller en målrettet 

arealstrategi.  

Det vil ikke være mulig å lage helt sammenliknbare tall med tidligere beregninger, både fordi vi 

nå tar hensyn til at det er ledig kapasitet utenfor rush og fordi vi har med gange som en av 

transportformene, og som vil betjene en del av de korte reisene. Dermed vil investeringer og 

driftstilskudd reduseres i forhold til tidligere beregninger, fra 10,6 mrd. kr årlig til henholdsvis 

7,1 og 9,5 mrd. kr. Denne forskjellen skyldes i hovedsak at i de nye beregningene har med 

gange og at vi utnytter ledig kapasitet på kollektivtransporten. Det betyr at kostnads-

beregningene gir mellom 30 og 8 prosent lavere årlige kostnader enn det som er beregnet 

tidligere.  

Tidligere analyser har også antydet at en bilbasert trafikkvekst vil kreve omtrent dobbelt så 

høye investeringer som en miljøbasert vekst (Norheim mfl 2011, Norheim mfl 2012 og Kjørstad 

mfl 2012). Det er liten grunn til å tro at dette forholdstallet er blitt mindre, men det kan bli 

mindre hvis det utelukkende satses på positive virkemidler for å få til en slik miljøbasert vekst. 

 
Figur 4.1.2: Sammenlikning av beregnet økt finansieringsbehov fra tidligere analyser (Norheim m.fl. 2011 
og 2012) og beregninger av scenario A innenfor dette prosjektet. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Detaljert oversikt over planene per byområde 

Oslo/Akershus 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i 

Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i Oslo og Akershus finansieres 

gjennom Oslopakke 3 (Statens vegvesen 2014c). Det utarbeides flere typer utredninger og 

rapporter for Oslopakke 3, som grunnlag for ulike beslutningsprosesser. Hver vår utarbeides 

det forslag til et handlingsprogram for prioriteringer i Oslopakke 3 de neste fire årene, og 

handlingsprogrammet inneholder beskrivelse av mellom annet tiltak og forventet 

måloppnåelse (Statens vegvesen 2014c). Handlingsprogram for 2015-2018 gir en oversikt over 

prosjektporteføljen og prioriterte tiltak. Vedlegg 6 gir oversikt over planlagte prosjekter også 

framover i tid.  

For kostnadsberegningene er det tatt utgangspunkt i dette vedlegget. For Fornebubanen er 

det tatt utgangspunkt i Ruters egen utredning og investeringer som ligger inne i Oslopakke 3 er 

trukket ut. Metro Skøyen, som er det anbefalte konseptet er kostnadsberegnet til 4500 

millioner (2009 kroner eks. mva.)96. I tillegg kommer det kollektivmidler gjennom en eventuell 

framtidig bymiljøavtale. For kollektivtiltak er det definert et behov på 3564 millioner i en 

bymiljøavtale, dette kommer i tillegg til midlene i Oslopakke 3. 

Tabell 5.1.1 Kollektivinvestering i Oslo/Akershus. Tabellen er basert på vedlegg 6 i handlingsprogrammet. 

Kollektivinvesteringer for perioden 2008-2032 (mill 2015-kr, inkl. mva) Mill. kr 

Lørenbanen  1 588 

Store kollektivtiltak T-bane og trikk 10 706 

Kolsåsbanen 2 497 

Fornebubanen
97

 4 905 

Kollektivtiltak fra bymiljøavtalen 3 564 

Totalt 22 5
5  

Kildeliste 

 Oslopakke 3 sekretariatet (2011) Grunnlag for langsiktige prioriteringer Oslopakke 3. 

GLP rapporten Oslopakke 3-sekretariatet 21.12.2011 

                                                           
96

 Ruter 2011:6 
97

 I 2009-kr i Ruterrapporten oppjustert til 2014-kr for å bedre kunne sammenligne med øvrige 
kollektivinvesteringer i planene. 



 

 

 Jernbaneverket (2014) http://www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet. Sist oppdatert 

20.2.2014 

 Ruter (2011) Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. Sammendragsrapport med Ruters 

anbefaling. Ruterrapport 2011:1. 22.6.2011 

 Styringsgruppe Oslopakke 3 (2014a) Oslopakke 3 Handlingsprogram 2015 – 2018 

Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 8 mai 2014 

 Statens vegvesen (2014b) UTKAST Grunnlag for vurderinger av riksvegtiltak innenfor 

Bymiljøavtalene.  

Bergen 

KS2-rapporten for videreføring av Bergensprogrammet ble lagt fram i april 2013. 

Bergensprogrammets handlingsprogram ble vedtatt i april 2014. Det er disse to dokumentene 

som er lagt til grunn for våre analyser av planstatus i Bergensområdet.  

Investeringene i Bergensprogrammet er delt opp i to perioder; 2012-2017 og 2018-2025. 

Kollektivsatsingen som ligger inne i pakken er hovedsakelig Bybanen byggetrinn I, II og III, og i 

tillegg ligger det inne noe kollektivsatsing i posten «Programområder», som ikke er skilt ut. 

Tabell 5.1.2: Investeringer i Bergensprogrammet 2012-2025. Millioner kroner 2013. KS2-rapporten:23.  

Kollektivinvesteringer for perioden 2012-2025 (mill 2012-kr. ekskl. mva) Mill. kr 

Bybanen byggetrinn I 35 

Bybanen byggetrinn II 864 

Bybanen byggetrinn III 3 355 

Totalt 4 254 

 

Kildeliste 

 Prop. 108 S. (2009-2010). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). 

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet. Tilråding frå 

Samferdselsdepartementet av 26. mars 2010, godkjend i statsråd same dagen. 

(Regjeringa Stoltenberg II) 

 Prop. 143 S. (2012–2013). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). 

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m. 

Tilråding frå Samferdselsdepartementet 26. april 2013, godkjend i statsråd same 

dagen. (Regjeringa Stoltenberg II). 

 Prop. 1 S. (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR 

BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 

5310 og 5617.  

 “Kjuagutt og stril - mindre bil” Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i 

Bergensområdet. Statens Vegvesen. 13.5.2011 

 KS1 Regionpakke Bergen. Dovre Group og Transportøkonomisk institutt. 31.12.2012 

 Bergensprogrammet 2014. Nettside. Udatert. http://bergensprogrammet.no/om-

bergensprogrammet/dette-vil-vi-oppna-med-bergensprogrammet 

http://www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet.%20Sist%20oppdatert%2020.2.2014
http://www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet.%20Sist%20oppdatert%2020.2.2014
http://bergensprogrammet.no/om-bergensprogrammet/dette-vil-vi-oppna-med-bergensprogrammet
http://bergensprogrammet.no/om-bergensprogrammet/dette-vil-vi-oppna-med-bergensprogrammet
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 Bergensprogrammet (2012). Bergensprogrammet 10 år 2002-2011.  

Trondheimsområdet 

Trinn 1 av Miljøpakke Trondheim ble vedtatt i 2009 og startet opp våren 2010 med 

igangsetting av tiltak og innkreving av bompenger i tre bompengesnitt. En stor del av 

midlene i Miljøpakken er så langt knyttet til to store riksvegprosjekt på E6 og rv 706 (Prop. 

172 S. (2012-2013)). 

Bystyret i Trondheim vedtok 28.4.2008 Miljøpakken Trondheim. Miljøpakke 2, trinn 2 ble 

vedtatt av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i april 2012 og godkjent av 

Stortinget i juni 2013 (Prop. 172 S. (2012-2013)). I kostnadsanalysene i prosjektet er det i 

hovedsak tatt utgangspunkt i de kostnadene som framgår av Stortingsproposisjonen. For 

superbuss er det tatt utgangspunkt i egne overslag som Statens vegvesen, Region Midt har 

gjort for Samferdselsdepartementet. For at kostnadene på kollektivinvesteringer i miljøpakken 

ikke skal bli telt dobbelt når vi inkluderer Superbuss er det er det trukket fra 300 millioner for 

investeringer i Elgsetergate og 200 millioner for Høystandard buss sammenlignet med det som 

ligger i St.prop. 172 S (2012-2013) 

Tabell 5.1.3 Kostnader ved ulike prosjekter Miljøpakken Trondheim, basert på St. Prop. 172 S. (2012-

2013) 

Kollektivinvesteringer for perioden 2010-2025 (mill 2012-kr. ekskl. mva) Mill. kr 

Elgeseter gate 300 

Kollektiv investering 1005 

Superbuss 3 840 

Korriger for dobbelttelling -500 

Totalt 4 645 

 

Kildeliste 

 St. prop. 85 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for 

transport i Trondheim 

 Prop. 172 S. (2012-2013) Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2 

 Trondheim kommunes miljøpakke for transport - et forlik mellom 6 partier i 

Trondheim bystyre 22-4.2008 

 Miljøpakken (2014a). Hjemmeside miljøpakken http://miljopakken.no/om-

miljoepakken/politiske_saker og http://miljopakken.no/nyheter/vedtak-norges-beste-

sykkelby og http://miljopakken.no/trafikken-i-trondheim  lest 13. oktober 2014 

 Miljøpakken (2014b) Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2014-17 

(23) Utkast 27.01.2014 

 Miljøpakken (2013) Utvikling av superbusskonseptet i Trondheim. Miljøpakken 

/Statens vegvesen region midt 11.2.2013.  

 Statens vegvesen, region midt (2012) Miljøpakke Trondheim Tilleggsutredning trinn 2.  

Statens vegvesen Region midt. 8. 2.2012 

http://miljopakken.no/om-miljoepakken/politiske_saker
http://miljopakken.no/om-miljoepakken/politiske_saker
http://miljopakken.no/nyheter/vedtak-norges-beste-sykkelby%20og%20http:/miljopakken.no/trafikken-i-trondheim%20%20lest%2013.%20oktober%202014
http://miljopakken.no/nyheter/vedtak-norges-beste-sykkelby%20og%20http:/miljopakken.no/trafikken-i-trondheim%20%20lest%2013.%20oktober%202014


 

 

 Statens vegvesen Region Midt (2013) Behov for et kapasitetssterkt kollektivsystem i 

Trondheim- Superbuss Trondheim 6. november 2013 

Nord Jæren 

KVU for transportsystemet på Jæren – med hovedvekt på byområdet var ferdigstilt i oktober 

2009 og anbefaler konsept 3C Bybane. Det ble deretter gjennomført en revidert KVU som stod 

ferdig i oktober 2012, der konsept 3A Bussveg eller 3C Bybane anbefales. KS1- dokumentet er 

fra desember 2012 og anbefaler at det settes sammen et revidert konsept bestående av 

enkelttiltak fra både det bilbaserte konseptet og buss- og jernbanebaserte konseptet. Valg av 

enkelttiltak som skal inngå i konseptet må være basert på kost-/nytteanalyser av enkelttiltak, 

men også analyser av hvordan de enkelte tiltak samvirker i et system, for å gi optimal nytte for 

ulike brukergrupper av et trafikksystem, ut fra en prioritering. Prosessen ender med 

regjeringens KS1-vedtak som bestemmer at utviklingen av transportsystemet på Jæren skal 

baseres på bussveg-konseptet. Dette innebærer en buss- og jernbanebasert videre utvikling av 

transportsystemet, men at det samtidig legges til rette for en mulig framtidig omlegging til 

bybane (Samferdselsdepartementet, Brev av 8.4.2013). 

Analysene i dette prosjektet er basert på KVU-en fra 2009. Det er i etterkant kommet flere 

dokumenter som gir mer oppdaterte tall for kostnadene forbundet med transportutviklingen 

på Nord-Jæren. Vi har likevel valgt å bruke tall fra KVU da dette er det eneste dokumentet, 

etter vårt skjønn, som gir et helhetlig bilde av prioriteringene i satsingen. De mest sentrale 

kildene til oppdaterte kostnader er gjengitt nedenfor. 

Tabell 5.1.4: Investeringer og driftskostnader fullt utbygd konsept 3A. Tallene er angitt i millioner NOK 

2008 fast, inkl. mva. Kilder: KVU Nord Jæren 2009: 120-124. 

Kollektivinvesteringer for perioden 2010-2040 (mill 2008-kr. inkl. mva) Mill. kr 

Kollektiv – buss 4 100 

Kollektiv – bussveg 5 500 

Totalt 9 600 

Kildeliste 

 Prop. 1 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). FOR 

BUDSJETTÅRET 2015. Statsbudsjettet. Tilråding fra Finansdepartementet 26. 

september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). 

 KVU Nord Jæren 2012. KVU for Transportsystemet på Jæren - med hovedvekt på 

byområdet Kollektivtransport, vegsystem, gang- og sykkel, arealbruk og andre 

virkemidler. Oktober 2009. 

 Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Transportsystemet på Jæren DET 

NORSKE VERITAS AS, ADVANSIA AS OG SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS 

20.12.2012 

 Revidert busstilbud for systemoptimaliserings-konsept og 3A-konsept. KVU 

Transportsystemet på Jæren. Rogaland Fylkeskommune 2012. 

http://www.vegvesen.no/_attachment/571344/binary/918300?fast_title=Revidert+KV

U+Konsept+1+og+3A+bussveg.pdf 

http://www.vegvesen.no/_attachment/571344/binary/918300?fast_title=Revidert+KVU+Konsept+1+og+3A+bussveg.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/571344/binary/918300?fast_title=Revidert+KVU+Konsept+1+og+3A+bussveg.pdf
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Buskerudbyen 

Konseptvalgutredningen for Buskerudbypakke 2 ble lagt fram i februar 2013. Buskerudbyen 

venter nå på departementsbehandling etter kvalitetssikring (KS1) av KVU. 

Kvalitetssikringsrapporten var ferdig i mai 2014. I KVU-en ble sammensatt konsept valgt som 

grunnlag for den videre planleggingen i Buskerud bypakke. I KS1 rapporten ble derimot 0-

alternativet fra KVUen anbefalt. Det er derfor uklart hvordan prosessen blir konkludert. I 

denne rapporten er det tatt utgangspunkt i anbefalingen fra KVU-en, det vil si sammensatt 

konsept.  

Tabell 5.1.5 Kostnader for Buskerudbyen, i millioner 2012 kroner inkl. mva. Kilde KVU side 114 og 115. 

Kollektivinvesteringer for perioden 2016-2040 (mill 2012-kr. inkl. mva) Mill. kr 

Kollektivinvestering 2016-2024 1 000 

Kollektivinvestering 2024-2040 3 000 

Totalt 4 000 

Kildeliste 

 Statens vegvesen Region Sør (2013) KVU Buskerudbypakke 2 Hovedrapport. Statens 

vegvesen Region Sør. Februar 2013  

 Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2. Terramar AS og Oslo Economics 

AS 16.5.2014 

Nedre Glomma 

Bypakke Nedre Glomma ble ferdigstilt i april 2013. Lokalt er det gjort bindene vedtak i 

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og i fylkestinget i juni 2013. I tillegg har saken vært til 

uttalelse i Hvaler kommune. De lokale vedtakene ligger til grunn for departementets 

behandling. Nedre Glomma har i tillegg inngått avtale om belønningsmidler fra 2014-2017. I 

denne avtalen er det en forutsetning at man skal oppnå nullvekst i løpet av 4-årsperioden. 

I denne analysen er det tatt utgangspunkt i arbeidet med Bypakke Nedre Glomma. Målet fra 

avtalen om belønningsmidler er videreført i bypakkearbeidet.  

Tabell 6.1.6 Kostnader Nedre Glomma, i millioner i 2013-kroner ink mva. Investeringsperiode 2015- 3031.  

Kollektivinvesteringer for perioden 2015-2030 (mill 2013-kr. inkl. mva) Mill. kr 

Totale kollektivinvesteringer 4 270 

Kildeliste 

 Statens vegvesen region øst (2013a) Bypakke Nedre Glomma. Forslag til 

bompengefinansiering. Forslag til portefølgjestyring. 5.4.2013 

 Statens vegvesen region øst (2013b) Bypakke Nedre Glomma. Lokale vedtak og nye 

beregninger av finansieringsmuligheter. 5.9.2013 

 Statens vegvesen region øst (2013c) Trafikknotat – Bypakke Nedre Glomma. 

Gjennomført av COWI 8.9.2013  

 Statens vegvesen/Jernbaneverket (2010) Konseptvalgutredning: Transportsystemet i 

Nedre Glommaregionen. 1.3.2010.  



 

 

 Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Østfold fylkeskommune og kommunene 

Fredrikstad og Sarpsborg om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre 

bilbruk for perioden 2014 – 2017. August 2013 

http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/Belonning/avtale_nedre_glomma_20

14_2017.pdf 

Grenland 

Konseptvalgutredningen for Utbygging av transportsystemet ble ferdig i 2010. Utredningen tok 

utgangspunkt i Grenland som bo- og næringsområde med bokvalitet, attraktivitet og 

vektlegging av arbeidskraftbehov og pendling. I KVU-en ble det tatt utgangspunkt i en 

framtidig bompengefinansiering, og dokumentet ble behandlet av regjerningen våren 2012. 

Det ble lagt til grunn at det anbefalte konseptet i KVU-en skulle legges til grunn for videre 

planlegging Bypakke Grenland 2013.  

Tabell 5.1.7 Kostnader til ulike type prosjekter for Bypakke Grenland, basert på Rambøl (2013: 7) 

Kollektivinvesteringer for perioden 2012-2025 (mill 2013-kr. inkl. mva) Mill. kr 

Totale kollektivinvesteringer 310 

Kildeliste 

 Bypakke Grenland (2013). Notat. Bypakke Grenland. Oppsummering av politiske 

vedtak. 20.8.2013 

 Rambøl (2013). Bypakke Grenland fase 1 – finansieringsanalyse for vedtatt 

bomkonsept. Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør. 10.9.2013 

 Konseptvalgutredning for Grenland. Hovedrapport. Statens vegvesen Region sør 

Samfunnsseksjonen, januar 2010 

 Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Grenland Møreforsking, Molde og Metier AS 

22.7.2011 

 Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 2014-2025 

Kristiansandsregionen  

I Kristiansandsregionen arbeides det med beslutningsgrunnlaget for lokal behandling av en 

bypakke.  Arbeidet tar utgangspunkt i KVU og ser på bruk av ulike virkemidler for å påvirke 

transportmiddelfordelingen (UA-Notat 73/2014). KVU for transportsystemet i 

Kristiansandsregionen ble ferdigstilt i juni 2011, og anbefaler konseptet Ytre Ringveg for det 

framtidige transportsystemet i Kristiansandsområdet.  

Tabell 5.1.8 Kostnader til Ytre Ringveg Kristiansand. 2010-kr ekskl. mva. 

Kollektivinvesteringer for perioden 2017-2026 (mill 2010-kr. ekskl. mva) Mill. kr 

Totale kollektivinvesteringer (inkl. noe til sykkel og gange) 3 780 
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Kildeliste 

 Hovedrapport Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen 

KVU Konseptvalgutredning for samferdselspakke. Statens vegvesen Region sør. Juni 

2011 

 Prop. 1 S (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). FOR 

BUDSJETTÅRET 2015. Statsbudsjettet. Tilråding fra Finansdepartementet 26. 

september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). 

 St.prop. nr. 98. (2008-2009). Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for 

Kristiansandsregionen fase 1. Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 21. august 

2009, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II). 

Tromsø 

I Tromsø holder man på med planleggingen av transportnett Tromsø. Arbeidet skal 

konkretisere de prosjekter og tiltak som ligger i konseptvalgutredningen fra 2010; Vegvalg 

Tromsø. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø. Arbeidet skal også kobles 

sammen med bymiljøavtale, og skal være ferdig 2015. Det anbefalte kombinasjonskonseptet i 

KVU-en inneholder tiltak som frekvensøkning, rutetidsforbedringer, køpriser og 

parkeringsrestriksjoner. 

Tabell 5.1.9 Kostnader Tromsø. 2010-kr ekskl. mva. 

Kollektivinvesteringer for perioden 2014-2030 (mill 2010-kr. ekskl. mva) Mill. kr 

Infrastruktur for å sikre og bedre framkommelighet for kollektiv og 
kollektivreisende Metro/superbuss 

460 

Kildeliste 

 Prop. 113 S (2011-2012) Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av 

drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område.  

 Statens vegvesen, Region nord (2010a). Vegvalg Tromsø. Konseptvalgutredning for 

transportsystemet i Tromsø. Oktober 2010.  

 Statens vegvesen, Region nord. Veg- og trafikkavdelingen (2010b) Trafikkberegninger 

og nytte/kostnadsberegninger Beregningsresultater KVU-Tromsø. 13.11.2010 

 Transportsystemet i Tromsø. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1). Dovre Group AS 

Transportøkonomisk institutt. 22.8.2011 

 



 

 

Vedlegg 2: Detaljert om jernbaneinvesteringer 

Oversikt over jernbaneinvesteringer som er med i beregningene 

Jernbaneinvesteringene i tabellen under er fra et prosjekt Urbanet Analyse gjennomførte for 

Urbanet Analyse utførte for Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverseksjon i 201198. 

Dette investeringsbehovet er basert på Jernbaneverkets stamnettutredning. Det ble etterspurt 

oppdaterte tall i forbindelse med dette prosjektet, men det har ikke vist seg mulig å fremskaffe 

dette innen prosjektets tidsrammer. Derfor benyttes de samme tallene som i UA-rapport 

23/2011, men oppdatert til 2014-kr. Tabellen under viser to ulike nivåer; høyt og lavt. I UA-

rapport 23/2011 ble det høyeste nivået benyttet, og det gjør vi også i dette prosjektet. I våre 

beregninger er tallene fra tabellen under justert fra 2009-kr til 2014-kr. 

Tabell 6.2.1: Investeringsbehov fram mot 2040 på det norske jernbanenettet med skjønnsmessig 
fordeling på byområdenivå. Oppjustert med KPI fra 2006 til 2009-kr. Kilde: Jernbaneverkets 
stamnettutredning.  

  Investeringsbehov fram mot 2040 

Investering byområdet 2009-mrd kr 

Oslo: Lav  Høy 

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski (inkl. Bryndiagonalen) 6.1 7.2 

Nytt dobbeltspor Skøyen-Sandvika 3.2 4.5 

Større moderniseringstiltak Lillestrøm-Jessheim 0.3 1.7 

Modernisering og investering i eksisterende 

infrastruktur (Oslo-Roa-Gjøvik) 

1.0 3.1 

Ringeriksbanen 4.7 4.7 

Sum 15.3 21.1 

Bergen:   

Bobbeltspor Ulriken 0.9 0.9 

Større moderniseringstiltak Voss-Arna 1.2 4.2 

Sum 2.0 5.0 

Drammen:   

Større moderniseringstiltak Drammen-Kongsberg 5.3 5.3 

Dobbeltspor Drammen-Tønsberg 5.1 5.1 

Sum 10.5 10.5 

Grenland:   

Grenlandsbanen 5.3 5.3 

Linjeomlegging Larvik-Porsgrunn 2.0 2.0 

Sum 7.4 7.4 

Stavanger:   

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger 1.7 1.7 

Større moderniseringstiltak Egersund-Sandnes 0.5 2.1 

Sum 2.2 3.8 

Trondheim:   

Større moderniseringstiltak Trondheim-Stjørdal 1.1 1.9 

                                                           
98
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Større moderniseringstiltak Stjørdal-Steinkjer 1.5 4.4 

Sum 2.6 6.3 

Nedre Glomma:   

Dobbeltspor Sandbukta-Fredrikstad 4.9 4.9 

Dobbeltspor Fredrikstad-Halden 5.0 5.0 

Sum 9.9 9.9 

     

Sum alle byområder 50 64 
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