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Forord 

Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», som er 

finansiert av Transnova og de fem byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ålesund og 

Tromsø. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan utvikle og effektivisere 

kollektivtilbudet slik at det er mulig å nå målsettingen om at forventet transportvekst i norske 

storbyområder skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. 

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en verdsettingsundersøkelse som er 

gjennomført i disse byområdene, og er første delleveranse innenfor prosjektet.  

Prosjektet skal sluttføres i løpet av 2014, og vil resultere i en håndbok/veileder med strategier 

og prinsipper for mer klimaeffektive kollektivtiltak som kan benyttes i konkret planlegging og 

strategier for utvikling av kollektivtilbudet i norske byer.  

En rekke personer er involvert i dette prosjektet. Katrine N Kjørstad er prosjektleder og Bård 

Norheim er kvalitetssikrer for hele prosjektet. Ingunn Opheim Ellis og Arnstein Øvrum har vært 

hovedansvarlig for utforming av verdsettingsundersøkelsen og analyser av trafikantenes 

verdsetting av tid, mens Miriam Søgnen Haugsbø har hatt hovedansvar for å utarbeide øvrige 

analyser for hvert enkelt byområde. Tormod W Haug vil ha hovedansvar for de påfølgende 

analysene i neste fase av prosjektet.  

Det er nedsatt en referansegruppe med deltagere fra de enkelte byområdene. Referanse-

gruppen har kommet med nyttige innspill både i utforming av spørreskjema og i drøftingsfasen 

av resultatene.  

 

Mai, 2014 

 

Ingunn Opheim Ellis  Arnstein Øvrum  Katrine N Kjørstad 
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Sammendrag 

Stor verdsettingsundersøkelse i fem norske byområder 

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en tidsverdiundersøkelse gjennomført blant 

over syv tusen respondenter i byområdene Stavanger, Kristiansand, Ålesund og Tromsø 

(høsten 2013) og Oslo/Akershus (våren 2010). Undersøkelsen er gjennomført som en del av 

det Transnova-støttede prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», hvor målsettingen er å 

finne ut hvordan vi kan utvikle og effektivisere kollektivtilbudet for å få best mulig miljøeffekt 

av kollektivsatsingen.  

Hvis målsettingen i Klimaforliket og Nasjonal transportplan 2014–2023 om at forventet 

transportvekst i norske storbyområder skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, må 

denne satsingen ta utgangspunkt i både dagens og potensielle kollektivtrafikanter. I vår 

undersøkelse har vi fått fram lokale tidsverdier både blant dagens kollektivtrafikanter og de 

potensielle kollektivtrafikantene. Dagens kollektivtrafikanter er definert som personer som 

reiser kollektivt minst en gang i måneden, mens potensielle trafikanter er reiser kollektivt 

sjeldnere enn dette.1  

Målsettingen med tidsverdiundersøkelsen i dette prosjektet er å ha et best mulig grunnlag for 

å sammenlikne ulike typer kollektivtilbud, basert på trafikantene egne preferanser og 

forskjeller mellom byene. Med godt over syv tusen respondenter representerer undersøkelsen 

i dette prosjektet den klart største tidsverdsettingsstudien som er gjennomført på 

kollektivtransport i Norge. 

Etterspørselseffekten av ulike tiltak vil variere fra by til by, avhengig av lokale forhold. I NOU 

2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser tilrådes det at «om mulig bør tidsverdiene til 

personene som berøres av tiltaket benyttes i analysen». Bedre kunnskap om hva kollektiv-

trafikantene i ulike byområder forventer av kollektivtilbudet gir mulighet for å utvikle 

skreddersydde og dermed mer klimaeffektive transportløsninger for hvert enkelt byområde. 

Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan trafikanter i ulike byområder vektlegger ulike 

deler av en reise, det vil si lokalt tilpassede tidsverdier.   

  

                                                           
1
 I undersøkelsen for Osloområdet ble det ikke skilt mellom dagens og potensielle kollektivtrafikanter. 

Men nesten 80 prosent av befolkningen reiser kollektivt minst en gang i månedene. 
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En kollektivreise består av ulike deler som vektlegges forskjellig  

Hovedformålet med denne undersøkelsen er å finne trafikantenes verdsetting av følgende 

reisetidselementer:  

• Gangtid til og fra holdeplass 
• Reisetid på transportmidlet, med og uten sitteplass 
• Frekvens, målt i ventetid mellom avgangene 
• Bytte, både selve byttet og ventetiden mellom bytter 
• Forsinkelser  
• Trengsel om bord på transportmidlet 

Når vi omtaler at trafikantene verdsetter ulike reisetidselementer kan man forledes til å tro at 

trafikantene setter pris på å vente på neste avgang, eller å ha ståplass på reisen osv., i positiv 

forstand. Begrepet verdsettinger brukt i forbindelse med tidsverdistudier betyr imidlertid det 

motsatte: Når trafikantene verdsetter en del av reisen høyt, for eksempel tiden de bruker til 

holdeplassen, vil det si at de har en høy betalingsvilje for å redusere denne tidsbruken. 

Figur S1 illustrerer verdsetting av reisetid om bord med sitteplass blant dagens og potensielle 

kollektivtrafikanter i de fem byområdene som deltok i undersøkelsen, mens Tabell S1 og S2 

oppsummerer de to trafikantgruppenes verdsetting av tid og øvrige reisetidselementer.  

 
Figur S1: Verdsetting av reisetid om bord med sitteplass (kr/time) blant dagens vs potensielle 
kollektivtrafikanter. *) I undersøkelsen for Osloområdet ble det ikke skilt mellom dagens og potensielle 

kollektivtrafikanter. Men nesten 80 prosent av befolkningen reiser kollektivt minst en gang i månedene.  
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Tabell S1: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid, fordelt på fem byområder. Kilde: Transnova kollektivt 2013 

  Stavangerområdet Kristiansandsområdet Ålesundområdet Tromsø Osloområdet (2013-kr) 

Verdsetting av ulike reisetidselementer 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 

Reisetid med sitteplass 1.0 66 1.0 36 1.0 41 1.0 43 1.0 78 

Tid til holdeplass 1.6 105 1.0 36 2.0 82 1.6 67 1.1 84 

Reisetid med ståplass 1.7 110 1.7 60 2.1 87 1.5 64 1.7 135 

Ventetid mellom avganger 1.1 76 1.4 50 1.4 59 1.0 42 1.5 119 

"Effektiv" forsinkelse 6.2 411 5.9 215 6.3 259 5.5 237 5.8 446 

Byttetid 1.7 115 1.9 67 1.9 80 1.8 77 2.0 151 

Byttemotstand - samme holdeplass (kr/reise)  14 
 

8 
 

8 
 

7 
 

16 

Byttemotstand - annen holdeplass (kr/reise)  30 
 

16 
 

20 
 

15 
  

Lav trengsel (kr/reise) 
 

5 
 

3 
 

5 
 

3 
 

6 

Høy trengsel (kr/reise) 
 

14 
 

9 
 

12 
 

9 
 

20 

 
Tabell S2: Potensielle kollektivtrafikanters verdsetting av tid, fordelt på fire byområder. Kilde: Transnova kollektivt 2013 

  Stavangerområdet Kristiansandsområdet Ålesundområdet Tromsø 

Verdsetting av ulike reisetidselementer 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 
Vekt reisetid 
m/sitteplass 

Kr/time 

Reisetid med sitteplass 1.0 96 1.0 63 1.0 103 1.0 40 

Tid til holdeplass 1.6 149 1.5 97 1.4 144 2.4 94 

Reisetid med ståplass 1.7 160 1.9 123 1.8 181 2.4 96 

Ventetid mellom avganger 1.5 148 1.3 79 1.6 163 1.0 40 

"Effektiv" forsinkelse 5.4 519 5.6 353 4.0 416 7.5 298 

Byttetid 1.2 119 1.4 86 1.4 139 2.8 109 

Byttemotstand - samme holdeplass (kr/reise)  15 
 

10 
 

16 
 

12 

Byttemotstand - annen holdeplass (kr/reise)  33 
 

24 
 

35 
 

27 

Lav trengsel (kr/reise) 
 

3 
 

3 
 

7 
 

is 

Høy trengsel (kr/reise) 
 

14 
 

11 
 

21 
 

10 
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Lokale forskjeller i kollektivtrafikantenes verdsetting av tid 

Resultatene viser tydelig at det er ulik belastning knyttet til de ulike delene av en kollektivreise, 
og ikke minst at det er store lokale forskjeller i hvordan trafikantene verdsetter ulike deler av 
reisen. 

 Reisetid om bord på transportmidlet verdsettes høyest blant kollektivtrafikantene i 

Osloområdet. Det vil si at kollektivtrafikantene i Osloområdet har en høyere betalingsvilje 

for å komme fort fram enn kollektivtrafikanter i de andre byområdene. I Osloområdet har 

kollektivtrafikantene en verdsetting av reisetid om bord med sitteplass på 78 kr/time. I 

Stavangerområdet verdsettes reisetid om bord til kr 66 kr/time, mens verdsetting av 

reisetid om bord verdsettes til rundt 40 kr/time i de øvrige byområdene.  

 Det å måtte stå oppleves som en ekstra belastning, og reisetid med ståplass vektlegges 

mellom 1,5 og 2,1 ganger så høyt som reisetid med sitteplass. Det er kollektivtrafikantene 

i Ålesundområdet som har høyest relativ verdsetting av reisetid med ståplass.  

 Det er stor variasjon i verdsetting av tilbringertid mellom byområdene. Blant 

kollektivtrafikantene i Ålesundområdet vektlegges tilbringertiden dobbelt så høyt som 

selve reisetiden om bord. Det vil si at det å redusere tilbringertiden med ett minutt gir 

samme effekt som å redusere reisetiden med to minutter. I Kristiansandsområdet og i 

Osloområdet vektlegges tilbringertiden omtrent like høyt som reisetid om bord. I flere 

studier på 90-tallet ble det funnet at tiden til holdeplassen var to ganger så belastende 

som selve reisetiden, mens det i nyere undersøkelser ser ut til at vektlegging av gangtid er 

redusert. Den siste nasjonale verdsettingsstudien anbefaler at tilbringertiden vektlegges 

likt som reisetid (Samstad mfl 2010).  

 Ventetiden mellom avganger verdsettes noe høyere enn ombordtid i alle byområdene 

bortsett fra i Tromsø, hvor ventetid verdsettes likt som reisetid.  

 Forsinkelser oppleves som en svært stor belastning når de først oppstår (såkalt «Effektiv 

forsinkelse» i tabell S1-S2). Forsinkelsestiden er om lag seks ganger så belastende som 

ordinær reisetid om bord i alle de fem byområdene. Det gir altså samme effekt å redusere 

forsinkelsestiden med ett minutt som å redusere ordinær reisetid med ett minutt.  

 Å bytte transportmiddel underveis på reisen oppleves som en ulempe. Byttetiden er 

nesten dobbelt så belastende som selve reisetiden om bord i alle de fem byområdene. I 

tillegg er trafikantene villige til å betale mellom syv og 14 kroner for å slippe å bytte 

dersom byttet foregår på samme holdeplass, og mellom 15 og 30 kroner dersom bytte av 

transportmiddel også innebærer et bytte av holdeplass. Byttemotstanden er særlig høy 

blant kollektivtrafikanter i Stavangerområdet.  

 Trengsel er ikke tidligere belyst i norske verdsettingsundersøkelser. Mange trafikanter 

opplever trengsel, og trengselen kan øke i årene fremover hvis kapasiteten i det kollektive 

transportsystemet ikke klarer å holde tritt med kapasitetsbehovet som følge av forventet 

befolkningsvekst, og ikke minst dersom kollektivtransport skal ta store deler av den 

forventede transportveksten. Resultater fra vår undersøkelse viser at trafikantene har høy 

betalingsvilje for å slippe trengsel på reisen. Kollektivtrafikantene er villige til å betale 
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mellom 3 og 6 kroner per reise for å slippe moderat trengsel, og mellom 9 og 20 kroner 

per reise for å slippe høy trengsel. Særlig kollektivtrafikantene i Osloområdet har høy 

betalingsvilje for å slippe høy trengsel.   

Vi har ikke hatt mulighet til å gå nærmere inn på årsaker til forskjeller i tidsverdier mellom de 

ulike byområdene. Men noe av årsakene kan sannsynligvis tilskrives forskjeller ved selve 

kollektivtilbudet og ved trafikantene som benytter tilbudet. I Osloområdet reiser for eksempel 

om lag 80 prosent av befolkningen med kollektivtransport minst en gang i måneden, og 

kollektivtrafikantene utgjør en langt mer heterogen gruppe enn i andre byområder, inkludert 

en større andel kollektivtrafikanter med høy inntekt med tilhørende konsekvenser for 

tidsverdier. 

Potensielle kollektivtrafikanter har høy verdsetting av tid  

Resultater fra analysen viser at de potensielle kollektivtrafikantene har høyere verdsetting av 

tid enn dagens kollektivtrafikanter (jf. figur S1). Dette gjelder i alle byområdene som er kartlagt 

bortsett fra i Tromsø, hvor de to gruppene har lik verdsetting av reisetid om bord. Til gjengjeld 

skiller de potensielle kollektivtrafikantene i Tromsø seg ut ved å ha en svært høy vektlegging av 

øvrige reisetidselementer som tilbringertid, reisetid med ståplass, byttetid og forsinkelsestid.  

I hovedsak er de viktigste forskjellene mellom tidsverdsettingene blant dagens og potensielle 

kollektivtrafikanter som følger:  

 Potensielle kollektivtrafikanter har høyere verdsetting av reisetid om bord, bortsett fra i 

Tromsø. Forskjellen mellom de to gruppene er størst i Ålesundområdet, hvor potensielle 

kollektivtrafikanter verdsetter ombordtiden 2,5 ganger så høyt som dagens kollektiv-

trafikanter.  

 Tilbringertid oppleves som en større ulempe blant potensielle enn blant dagens 

kollektivtrafikanter i alle de fire byområdene. Tilbringertiden oppleves som en særlig stor 

ulempe blant potensielle kollektivtrafikanter i Tromsø.  

 Potensielle kollektivtrafikanter har høyere byttemotstand enn dagens trafikanter. 

Forskjellene er særlig stor i Tromsø og i Ålesundområdet. Mens dagens kollektiv-

trafikanter i Tromsø har en byttemotstand på 7 kr/reise ved samme holdeplass og 15 

kr/reise ved annen holdeplass, er tilsvarende tall for potensielle kollektivtrafikanter på 

hhv 12 og 27 kr/reise.  
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Bruk av lokale tidsverdier kan gi andre prioriteringer og 

etterspørselseffekter enn bruk av nasjonale gjennomsnittsverdier 

Trafikantenes tidsverdier kan både gi grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike rutetilbud, 

for å beregne betalingsvillighet for nye tilbud, og for å anslå etterspørselseffekter av ulike 

tilbudsendringer. Resultatet av slike beregninger er imidlertid betinget av hvilke tidsverdier 

som legges til grunn.  

For at trafikantenes vektlegginger, eller preferanser, skal kunne brukes i slike beregninger 

regner vi om preferansene til generaliserte reisekostnader (GK). Figur S2 viser GK for en 

gjennomsnittlig kollektivreise i hhv Stavangerområdet og Kristiansandsområdet, basert på 

lokale tidsverdsettinger blant dagens kollektivtrafikanter og nasjonale tidsverdier (Samstad mfl 

2010).  

Siden kollektivtrafikantene i Stavangerområdet har høyere verdsetting av tid enn det som 

ligger til grunn i de nasjonale anbefalingene, vil GK bli høyere ved bruk av lokale tidsverdier 

enn ved bruk av nasjonale gjennomsnittsverdier. Og motsatt i Kristiansandsområdet – siden 

kollektivtrafikantene i Kristiansandsområdet har lavere verdsetting av tid enn de anbefalte 

nasjonale tidsverdiene, vil GK i Kristiansandsområdet bli lavere ved bruk av lokale tidsverdier 

enn ved nasjonale gjennomsnittsverdier.  

 

 
Figur S2: trafikantenes generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittlig kollektivreise i hhv 
Stavangerområdet og Kristiansandsområdet basert på ulike tidsverdier (kr/time).   

 
GK er et uttrykk for kvaliteten på kollektivtilbudet, og 10 prosent reduksjon i GK vil gi et 10 

prosent bedre kollektivtilbud for trafikanten. Når vi kjenner verdsettingen av hver enkelt del av 

en kollektivreise kan vi dermed si noe om hvor stor andel de ulike reisetidselementene utgjør 

av trafikantenes totale GK, og gjennom dette beregne etterspørselseffekter av ulike 

tilbudsforbedringer. 
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På samme måte som størrelsen på GK varierer med bruk av ulike sett med tidsverdier, vil også 

etterspørselseffektene av ulike tilbudsforbedringer variere etter hvilke tidsverdsettinger som 

legges til grunn. For eksempel vil et gitt sett med tiltak (doblet frekvens, halvert forsinkelsestid 

og halvert byttetid) i Kristiansandsområdet gi en etterspørselseffekt på 14 prosent ved bruk av 

lokale tidsverdier og 26 prosent ved bruk av nasjonale tidsverdier, først og fremst fordi de 

lokale tidsverdsettingene er lavere enn de nasjonale. I Stavangerområdet er etterspørsels-

effekten av den samme tiltakspakken på 28 prosent, både ved bruk av lokale og nasjonale 

tidsverdsettinger.  

Siden trafikantene i ulike byområder har ulik verdsetting av tid, vil altså samme type tiltak 

kunne gi ulik effekt. Ved bruk av nasjonale gjennomsnittsverdier er det lett å undervurdere 

eller overvurdere effekten av et tiltak. Det er derfor viktig å målrette tiltakene opp mot 

trafikantenes lokale preferanser.  
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1 Innledning  

1.1 Prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing» – bakgrunn og formål 

Denne rapporten inngår som del av prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing». Prosjektet er et 

spleiselag mellom Transnova og de fem byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ålesund og 

Tromsø. Hovedformålet med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan utvikle og effektivisere 

kollektivtilbudet slik at det er mulig å nå målsettingen i Klimaforliket2 og Nasjonal transport-

plan 2014–20233 om at forventet transportvekst i norske storbyområder skal tas av kollektivt, 

sykkel og gange.  

Etterspørselseffekten av ulike tiltak vil variere fra by til by, avhengig av lokale forhold. I NOU 

2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser tilrådes det at «om mulig bør tidsverdiene til 

personene som berøres av tiltaket benyttes i analysen». Det er derfor viktig å ha kunnskap om 

hvordan trafikanter i ulike byområder vektlegger ulike deler av en reise, det vil si lokalt 

tilpassede tidsverdier.   

Mer konkret vil vi studere fem byområder av ulik størrelse og med ulike rammebetingelser for 

kollektivtransport; Osloområdet, Kristiansandsområdet, Stavangerområdet, Ålesundområdet 

og Tromsø. Forutsetningene for å effektivisere kollektivsatsingen varierer mellom disse 

byområdene. Det som er effektivt i Oslo kan ha dårlig effekt i Ålesund. Bedre kunnskap om hva 

kollektivtrafikantene forventer av kollektivtilbudet og hvordan bystruktur og befolknings-

grunnlaget legger rammer for utvikling av rutetilbudet vil gi mulighet for å utvikle skredder-

sydde og dermed mer klimaeffektive transportløsninger for hvert enkelt byområde. Samtidig 

representerer de involverte byområdene en stor bredde av forskjellige type byer, både i 

størrelse, bystruktur, topografi og klima. Dette bør gi et godt grunnlag for å overføre 

lærdommene fra dette prosjektet til andre byområder i Norge. 

1.2 Deloppgave om trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder 

Prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing» har en bred metodisk tilnærming og omfatter flere 

deloppgaver. Denne rapporten representerer en tidlig fase i prosjektet og fokuser på 

trafikantenes verdsetting av tid og andre egenskaper ved kollektivtilbudet i de fem involverte 

byområdene. Trafikantenes nytte av ulike tilbudsforbedringer har stor betydning for effekten 

av kollektivtiltak. Trafikantnytten beregnes på grunnlag av trafikantenes vektlegging – eller 

tidsverdsetting – av ulike tilbudselementer som for eksempel reisetid, ventetid, frekvens mv. 

Verdsettingene av de ulike delene av en reise finner man ved å gjennomføre såkalte «Stated 

Preference»-undersøkelser (SP-undersøkelser).  

                                                           
2
 Meld. St. 21 (2011-2012) og Innst. 390 S (2011-2012). 

3
 Meld. St. 26 (2012-2013). 
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I denne rapporten dokumenteres resultatene fra en SP-undersøkelse som ble gjennomført i 

Stavangerområdet, Kristiansandsområdet, Ålesundområdet og Tromsøområdet høsten 2013. 

Undersøkelsen bygger på en tilsvarende undersøkelse gjennomført i Oslo og Akershus våren 

2010, beskrevet i Prosam-rapport 187 «Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av 

ulike egenskaper ved tilbudet» (Ruud mfl 2010). Fra de fem byområdene har vi svar fra totalt 

7 236 respondenter. SP-undersøkelsen i dette prosjektet representerer dermed den klart 

største tidsverdsettingsstudien som er gjennomført på kollektivtransport i Norge. 

1.3 Rapportens innhold og relasjon til øvrige deler av prosjektet 

I neste avsnitt (avsnitt 1.4) gir vi en kort oversikt over bruk av verdsettinger i forbindelse med 

samferdselsprosjekter, herunder sentrale retningslinjer og resultater fra tidligere norske 

verdsettingsstudier. Her vil vi fokusere spesielt på bruken av nasjonale versus lokale 

verdsettinger, som er et sentralt tema i denne rapporten. 

I kapittel 2 beskrives SP-undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten, herunder 

rekruttering, utvalg, undersøkelsesdesign og metode. Kapitlet avsluttes med en kort 

beskrivelse av utvalget i de fem byområdene når det gjelder demografiske kjennetegn og 

sentrale reisevaner. 

I kapittel 3 og 4 presenteres verdsettingene fra SP-undersøkelsen. Kapittel 3 fokuserer på 

verdsetting av tidsrelaterte reiseelementer; tilbringertid, ventetid (frekvens) og reisetid om 

bord med og uten sitteplass, mens kapittel 4 fokuserer på verdsetting av andre sentrale 

egenskaper ved en kollektivreise; bytte av transportmiddel, trengsel og forsinkelse. I både 

kapittel 3 og 4 fokuserer vi på forskjeller i verdsettinger mellom de fem byområdene.  

Dersom den forventede transportveksten i større norske byområder skal tas av kollektiv-

transport, sykkel og gange blir det viktig å vinne mange av dem som i dag sjelden eller aldri 

reiser kollektivt. For å få til dette er det viktig å få kunnskap om denne gruppens preferanser 

og verdsettinger knyttet til kollektivreiser. Undersøkelsen i dette prosjektet er unik i så 

henseende ved at også tidsverdsettingene til de potensielle kollektivtrafikantene er kartlagt. 

Dagens kollektivtrafikanter er definert som personer som reiser kollektivt minst én gang i 

måneden, mens potensielle kollektivtrafikanter er definert som personer som reiser kollektivt 

sjeldnere enn én gang i måneden.  

Innenfor rammene av prosjektet har vi konsentrert oss om å gi et overordnet bilde av 

forskjeller i preferanser, fordelt på byområde og etter hvor ofte man benytter kollektiv-

transport. Det er mange sammenhenger vi ikke har analysert innenfor dette prosjektet. Vi har 

for eksempel ikke hatt mulighet til å gå nærmere inn på årsaker til eventuelle preferanse-

forskjeller mellom de ulike byområdene, eller mellom ulike trafikantgrupper. Det store 

datamaterialet i denne undersøkelsen gir imidlertid mulighet til å analysere flere forskjeller i 

preferanser mellom grupper enn det vi har hatt mulighet til å gjøre i denne omgang.  

Trafikantenes verdsettinger kan blant annet gi grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike 

rutetilbud, beregne betalingsvillighet for nye tilbud, og anslå etterspørselseffekter av 
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tilbudsendringer. I kapittel 5 bruker vi noen enkle eksempler for å illustrere hvordan 

verdsettingene kan benyttes i slike beregninger. Her vil vi spesielt fokusere på forskjeller 

mellom å bruke lokale versus gjennomsnittlige verdsettinger i beregningene.  

Verdsettingene fra SP-undersøkelsen vil bli brukt i senere deloppgaver av prosjektet 

«Klimaeffektiv kollektivsatsing», spesielt i fasen hvor konkrete tiltakspakker i hvert byområde 

skal utredes. Her vil det også bli fokus på i hvilken grad de beregnede effektene er sensitive til 

bruk av gjennomsnittlige versus lokale verdsettinger. Disse analysene og deloppgavene har 

ikke blitt gjennomført ved publisering av denne rapporten (mai 2014). Det vises til 

hjemmesidene til Urbanet Analyse (www.urbanet.no) og Transnova (www.transnova.no) for 

øvrige rapporter fra prosjektet når disse foreligger.  

1.4 Bruk av nasjonale vs. lokale verdsettinger 

Verdsetting av tid og eventuelt andre reiselementer inngår som del av samfunnsøkonomiske 

analyser i prosjekter hvor disse faktorene er relevante. Dette gjelder kanskje spesielt større 

samferdselsinvesteringer inkludert investeringer knyttet til kollektivtransport. Bruken av 

tidsverdsettinger i samfunnsøkonomiske analyser omtales blant annet i NOU 1997: 27 Nytte-

kostnadsanalyser, NOU 1998: 16 Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig 

sektor, Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser fra 2005, Vegvesenets 

Håndbok 140 Konsekvensanalyser fra 2006, og i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. 

Direktoratet for økonomistyring utarbeider i disse dager en ny/oppdatert veileder i 

samfunnsøkonomiske analyser basert blant annet på anbefalingene i NOU 2012:16. 

Av de ovennevnte retningslinjene er Håndbok 140 mest konkret ved at den spesifiserer 

anbefalte tidsverdier for ulike transportmidler (bil, buss, osv.), reiselengder (kort/lang), 

reiseformål (tjenestereise, til/fra arbeid, fritid) og reiselementer (tilbringertid, ventetid, 

reisetid på transportmiddel, osv.). Til grunn for disse anbefalingene ligger den norske 

tidsverdiundersøkelsen fra 1997 (Ramjerdi mfl 1997).  

Tidsverdiene fra denne undersøkelsen har senere blitt oppdatert i den norske 

verdsettingsstudien fra 2009 (Samstad mfl 2010; Ramjerdi mfl 2010). Den norske 

verdsettingsstudien fra 2009 baserer seg delvis på egne innsamlede data og delvis på 

anbefalinger fra en tilsvarende nasjonal verdsettingsstudie i Sverige (WSP Analys & Strategi 

2010). Anbefalingene fra den svenske studien benyttes for relevante reiseelementer som ikke 

ble kartlagt i den norske studien, som for eksempel tilbringertid. 

Bruk av tidsverdsettinger er ikke relevant bare i forbindelse med større samferdselsprosjekter, 

men også i mindre og gjerne mer lokale prosjekter som for eksempel å gjøre endringer i 

kollektivtilbudet i en bestemt by eller på en bestemt bussrute (for eksempel endringer 

innenfor gjeldende budsjettrammer for kollektivtransport eller med bruk av midler fra 

bymiljøavtaler). Denne rapporten og øvrige deloppgaver i prosjektet «Klimaeffektiv 

kollektivsatsing» er et eksempel på denne type bruk av tidsverdsettinger. 

http://www.urbanet.no/
http://www.transnova.no/
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Spørsmålet er hvorvidt en skal benytte nasjonale eller lokale tidsverdsettinger ved utredning 

av kollektivrettede tiltak i bestemte byer eller byområder. I NOU 2012:16 tilrådes det at «Om 

mulig bør tidsverdiene til personene som berøres av tiltaket, benyttes i analysen. Om en ikke 

har god nok informasjon om disse tidsverdiene, er det naturlig at nasjonale gjennomsnitt 

benyttes». For tidsverdier knyttet til kollektivtransport har man i praksis fulgt den siste delen 

av denne anbefalingen; datagrunnlaget for lokale tidsverdsettinger har vært for 

tynt/fraværende Dette er i ferd med å endre seg som følge av SP-undersøkelsene som er 

gjennomført i forbindelse med prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing». Vi har store utvalg i 

hvert enkelt byområde, noe som sikrer god kvalitet på dataene og tilhørende presise og 

pålitelige estimater for tidsverdier og andre relevante reiseelementer. 

Gjeldende NTP 2014–2023 har særskilt fokus på at forventet transportvekst i norske storbyer 

skal tas av kollektivt, sykkel og gange, og det legges opp til å rette prioriteringene inn mot 

dette igjennom blant annet de nye helhetlige bymiljøavtalene (Norheim 2013). Da er det viktig 

at riktige og relevante tidsverdier for de ulike byområdene benyttes for å identifisere de beste 

kollektivtiltakene hvert enkelt sted. Ikke minst blir det viktig å ta hensyn til verdsettingene og 

prioriteringene til de potensielle kollektivtrafikantene. Mange av disse må vinnes dersom 

transportveksten skal tas av kollektivt, sykkel og gange. Dataene og analysene i dette 

prosjektet tar dermed sikte på å bidra med innsikt og kunnskap om hvordan vi kan få til dette. 
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2 Beskrivelse av undersøkelse og utvalg 

2.1 Utvalg og representativitet 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 30. oktober – 10. november 2013. Målgruppen for 

undersøkelsen var bosatte over 17 år i de fire byområdene Stavanger, Kristiansand, Ålesund og 

Tromsø. Undersøkelsen var internettbasert, og det ble sendt ut et rekrutteringsbrev i posten til 

12 000 personer i hvert byområde (jf.Tabell 2.1). I rekrutteringsbrevet ble det angitt en lenke 

for å gå inn på undersøkelsen, og et unikt passord til hver enkelt respondent for å forhindre at 

andre enn de som ble rekruttert til undersøkelsen kunne besvare den.  

Tabell 2.1: Oversikt over hvilke kommuner som inngår i de fire byområdene, samt utvalgsstørrelse 
bruttoutvalg) i hver enkelt kommune.  

Stavangerområdet Befolkning per 1. 
januar 2013 (SSB) 

Utsendte brev 
per kommune 

Prosentandel 

1102 Sandnes 70 046  2 668  22 % 

1103 Stavanger 129 191  4 921  41 % 

1119 Hå 17 635  672  6 % 

1120 Klepp 18 227  694  6 % 

1121 Time 17 437  664  6 % 

1122 Gjesdal 11 039  420  4 % 

1124 Sola 24 579  936  8 % 

1127 Randaberg 10 397  396  3 % 

1130 Strand 11 882  453  4 % 

1142 Rennesøy 4 619  176  1 % 

Sum  315 052  12 000  100 % 

Kristiansandsområdet Befolkning per 1. 
januar 2013 (SSB) 

Utvalg per 
kommune 

Prosentandel 

0926 Lillesand 10 032  923  8 % 

0928 Birkenes 4 936  454  4 % 

1001 Kristiansand 84 476  7 771  65 % 

1014 Vennesla 13 756  1 265  11 % 

1017 Songdalen 6 285  578  5 % 

1018 Søgne 10 960  1 008  8 % 

Sum 130 445  12 000  100 % 

Ålesundområdet Befolkning per 1. 
januar 2013 (SSB) 

Utvalg per 
kommune 

Prosentandel 

1504 Ålesund 45 033  8 863  74 % 

1531 Sula 8 397  1 653  14 % 

1532 Giske 7 541  1 484  12 % 

Sum 60 971  12 000  100 % 

Tromsøområdet Befolkning per 1. 
januar 2013 (SSB) 

Utvalg per 
kommune 

Prosentandel 

1902 Tromsø 70 358  32 354  100 % 
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Totalt svarte 4 865 personer på undersøkelsen. I tillegg ble det gjennomført en tilsvarende 

undersøkelse i Osloområdet i 2010 som også inngår i datagrunnlaget. Totalt har vi svar fra 

7 236 respondenter i de fem byområdene. Vi har justert svarprosenten etter antall returer og 

etter befolkningens tilgang til internett, og oppnår en gjennomsnittlig svarprosent på 12 

prosent i de fem byområdene.  

Tabell 2.2: Antall svar per byområde.  

Byområde Antall svar 
Svarprosent 

(justert) 

Stavangerområdet 1 122  11 % 

Kristiansandsområdet 1 089  15 % 

Ålesundområdet 1 169  11 % 

Tromsøområdet 1 485  12 % 

Osloområdet (2010) 2 340 13 % 

Totalt 7 236 12 % 

 

Denne svarprosenten kan synes lav. Høy svarprosent er først og fremst viktig fordi det er med 

på å sikre at svarene er representative. Man kan øke svarprosenten ved å gjennomføre en eller 

flere purrerunder, noe som f eks gjøres i den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Studier har 

imidlertid vist at slike purringer ikke nødvendigvis sikrer bedre representativitet, fordi 

purringer i stor grad når ”samme type” respondenter som de som besvarte undersøkelsen i 

utgangspunktet. Dermed kan det være mer fornuftig å bruke ressursene på et større 

bruttoutvalg, slik at antallet svar øker ved første rekrutteringsrunde.  

Uansett svarprosent er det svært viktig å gjennomføre ulike analyser/tester for å identifisere 

om respondentene kan sies å representere den delen av befolkningen man ønsker å si noe om.  

For å kartlegge eventuelle utvalgsskjevheter har vi sammenlignet kjønns-, alders- og 

bostedsfordeling blant de som har svart på undersøkelsen med offentlig tilgjengelig 

befolkningsstatistikk fra SSB. Resultatene fra frafallsanalysen viser følgende:  

 Kjønn: Det er ingen kjønnsskjevheter i undersøkelsen.  

 Alder: Det er en viss aldersmessig skjevhet i undersøkelsen. Aldersgruppen 45-66 år er 

overrepresentert, mens aldersgruppen 18-24 år er underrepresentert. Den yngste 

aldersgruppen er tradisjonelt en gruppe som det kan være vanskelig å fange opp i 

denne typen undersøkelser.  

 Bosted: Det er ingen geografiske skjevheter i utvalget (på kommunenivå).  
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2.2 Samvalgsundersøkelse 

Kort om samvalgundersøkelser 

Stated Preference-analyser benyttes for å måle trafikantenes vektlegging av ulike deler av 

reisen. Dette kan for eksempel være trafikantenes vektlegging av 

• Tid, for eksempel reisetid, gangtid, ventetid, byttetid 

• Komfort, for eksempel trengsel, holdeplasstandard, standard på vognparken 

• Informasjon, for eksempel sanntidsinformasjon 

Metoden baserer seg på hypotetiske valg mellom to alternative reiser. For å gjøre valgene 

mest mulig realistisk for de som skal svare, tas det utgangspunkt i en konkret reise 

respondenten nylig har foretatt.  

Deretter beskrives ulike ”tilbudspakker” som den intervjuede skal velge mellom. For eksempel 

vil pris på reisen, reisetid om bord på transportmidlet, gangavstand til holdeplass mv. variere i 

de ulike alternativene, men variasjonen av disse faktorene er relatert til den enkeltes 

beskrivelse av reisen. Valget mellom de ulike tilbudspakkene danner grunnlaget for analysene 

hvor vi beregner hvor mye for eksempel pris, reisetid, tilbringertid og forsinkelser betyr for 

valg av transportmiddel.  

Undersøkelsesdesign 

I undersøkelsen som ble gjennomført fikk respondentene innledningsvis i undersøkelsen en del 

spørsmål for å kartlegge egenskaper ved en konkret kollektivreise som nylig ble foretatt. De 

som oppga at de reiser kollektivt sjeldnere enn én gang i måneden fikk spørsmål knyttet til en 

reise mellom eget bosted og sentrum uavhengig av transportmiddel. Dette danner 

referansereisen for de ulike valgsekvensene.  

Det er vanskelig å velge mellom to alternative reiser der det er mer enn 4-5 egenskaper ved 

alternativene som varierer. Vi har derfor valgt å dele opp valgene i ulike sekvenser, eller 

såkalte spill. I denne undersøkelsen ble respondentene presentert for tre ulike spill. I hvert av 

spillene blir respondentene bedt om å velge mellom to kollektivreiser med ulike egenskaper.4 

Hvert spill har fire ulike egenskaper ved de to alternative reisene (såkalte attributter).  

Valgsituasjonen var gjort mest mulig realistisk ved at nivåene på de ulike tilbudsfaktorene var 

skreddersydd ut fra informasjon om den konkrete referansereisen som ble kartlagt i forkant av 

spillene. For eksempel tar vi utgangspunkt i respondentens oppgitte reisetid og varierer 

reisetiden i de ulike valgsekvensene rundt denne. Figur 2.1 viser et eksempel på valget mellom 

to ulike ”tilbudspakker”.  

                                                           
4
 Respondentene gjennomførte også et fjerde spill hvor de ble bedt om å velge mellom å bruke bil eller 

kollektivt på den aktuelle reisen. Resultater fra dette spillet diskuteres ikke i denne rapporten. 
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Figur 2.1: Eksempel på skjermbilde, hentet fra spillsekvens 2. 

Tabell 2.3 til Tabell 2.5: viser hvilke faktorer respondentene ble presentert for i de ulike 

spillene, og hvordan nivåene ble variert. Merk at hvert av de tre spillene består av fire 

«tilbudspakker», det vil si at respondentene gjennomfører fire valg i hvert spill. Begrunnelsen 

for dette er at det kreves flere valg for å kunne isolere preferansen for hver enkelt egenskap 

ved den aktuelle reisen. For å illustrere dette kan vi tenke oss en respondent som velger 

bussreisen til venstre i Figur 2.1. Dersom vi kun observerer dette ene valget, vet vi ikke om hun 

velger den dyreste reisen på grunn av høyere frekvens, for å unngå bytte, for å unngå mertid 

ved bytte, eller en kombinasjon av disse faktorene. Men dersom hun foretar en serie slike valg 

hvor nivåene på de ulike egenskapene varierer kan vi identifisere den relative vektleggingen av 

hver enkelt egenskap i det aktuelle spillet. 

Trafikantens valg mellom de ulike reisealternativene danner grunnlaget for beregninger av 

hvor mye for eksempel pris, reisetid, bytte osv. betyr for reisevalg.5 Valgene som foretas gir 

altså grunnlag for å tallfeste hvilke prioriteringer – eller verdsettinger – den enkelte har. For å 

kunne sammenligne trafikantenes preferanser er de estimerte parameterne omregnet til 

verdsettinger målt i kroner. Dette gjøres ved å veie den estimerte parameteren for den 

aktuelle egenskapen (for eksempel bytte) mot parameteren for pris. Som det framgår av Tabell 

2.3 - 2.5 er derfor pris med i alle tre spillsekvensene. 

Dersom ikke annet er nevnt er alle de estimerte verdsettingene i denne rapporten statistisk 

signifikante (P-verdi < 0,05). Innenfor rammene av prosjektet har vi imidlertid ikke hatt 

mulighet til å gjennomføre statistiske tester på hvorvidt forskjeller i verdsettinger mellom de 

ulike byområdene er signifikante. Men generelt gjelder at jo større forskjeller det er i 

verdsettinger mellom byområdene, jo mer sannsynlig er det at disse forskjellene er 

signifikante.  

  

                                                           
5
 Disse beregningene foretas ved bruk av statistiske metoder (OLS regresjon). 
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Tabell 2.3: Reisetidselementer og nivåer i spill 1: Valg mellom to kollektivreiser 

SPILL 1 
Faktorer Nivåer 

Pris -25 % Beregnet takst 
1)

 +25 %  
Tid til holdeplass 2 min 5 min 7 min 10 min 
Sannsynlighet for forsinkelse  Ingen forsinkelse 

2)
 1/10 3/10 5/10 

Forsinkelser, tid Ingen forsinkelse 
2)

 2 min 5 min 10 min 
1)

 Beregnet på bakgrunn av hvor man reiser fra og til, samt om man betaler voksen- eller student/honnørpris. Felles 
pris uavhengig av korttype: enkeltbillett*0,75 
2)

 De som får ”Ingen forsinkelse” på attributt ”Sannsynlighet for forsinkelse, får også dette på attributt ”Forsinkelser, 
tid”  

Tabell 2.4: Reisetidselementer og nivåer i spill 2: Valg mellom to kollektivreiser 

SPILL 2 
Faktorer Nivåer 

Pris -25 % Beregnet takst 
1)

 +25 % 
Reisetid på transportmidlet - 25 % Oppgitt reisetid +25 % 
Sitteplass vs. ståplass Sitteplass hele veien Sitteplass halve veien  
Trengsel Ingen trengsel 

2)
 Lav trengsel Høy trengsel 

1)
 Beregnet på bakgrunn av hvor man reiser fra og til, samt om man betaler voksen- eller student/honnørpris. Felles 

pris uavhengig av korttype: enkeltbillett*0,75 
2)

 Nivå ”Ingen trengsel” opptrer kun i kombinasjon med sitteplass hele veien 

Tabell 2.5: Reisetidselementer og nivåer i spill 3: Valg mellom to kollektivreiser 

SPILL 3 
Faktorer Nivåer 

Pris -25 % Beregnet takst 
1)

 +25 %   
Frekvens -25 % Oppgitt frekvens +25 %   
Bytte Ikke bytte 

2)
 Bytte på samme 

holdeplass  
Bytte ved ulike 
holdeplasser 

  

Ekstra tid ved bytte Ikke bytte 
2)

 Direkte bytte uten 
ventetid 

3)
 

3 min 5 min 10 min 

1)
 Beregnet på bakgrunn av hvor man reiser fra og til, samt om man betaler voksen- eller student/honnørpris. Felles 

pris uavhengig av korttype: enkeltbillett*0,75 
2)

 De som får «Ikke bytte» på attributt «Bytte», får også dette på attributt «Ekstra tid ved bytte»  
3)

 Bare i kombinasjon med ”Bytte på samme holdeplass” 
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2.3 Kort om forskjeller blant befolkningen i de fem byområdene 

Reisemønsteret i de fem byområdene er forskjellig. I tillegg er rammebetingelsene for bruk av 

både bil og kollektivtransport helt annerledes i for eksempel Osloområdet enn i Ålesund-

området. Dette har betydning for den enkeltes preferanser og dermed for verdsetting av ulike 

reiseelementer.  

SP-spillene tar som nevnt utgangspunkt i kartleggingen av en nylig gjennomført kollektivreise 

eller en annen type reise til sentrum for de som sjelden/aldri reiser kollektivt.  Reisene som er 

kartlagt kan ikke sammenlignes med reisene i en reisevaneundersøkelse (RVU). I en RVU blir 

alle reiser i løpet av for eksempel gårsdagen beskrevet for å kunne gi et representativt bilde av 

befolkningens reisemønster. I vår undersøkelse var formålet først og fremst å kartlegge 

kjennetegn ved ”typiske” kollektivreiser, som grunnlag for å identifisere hvordan de ulike 

delene av disse reisene vektlegges av trafikantene. 

Store forskjeller i reisevaner mellom de fem byområdene 

Det er stor forskjell på hvor stor andel av befolkningen som reiser kollektivt minst en gang i 

måneden i de ulike byområdene (Figur 2.2). Mens om lag halvparten av befolkningen reiser 

kollektivt minst en gang i måneden i Tromsø, er denne andelen på 35 prosent i Kristiansands-

området, 31 prosent i Stavangerområdet og 21 prosent i Ålesundsområdet. I Osloområdet 

svarte hele 79 prosent at de reiser kollektivt minst en gang i måneden.  

 
Figur 2.2: Prosentandel av respondentene som reiser ofte vs. sjelden kollektivt i de fem byområdene som 
inngår i undersøkelsen.  

Personer som reiser kollektivt minst en gang i måneden, ble stilt spørsmål om en kollektivreise 

de nylig har foretatt som utgangspunkt for spillene, mens de som ikke har foretatt en 

kollektivreise i løpet av den siste måneden, fikk spørsmål knyttet til en reise mellom eget 
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bosted og sentrum. 6 Gruppen som allerede i dag reiser kollektivt ukentlig eller månedlig blir i 

denne undersøkelsen referert til som kollektivtrafikantene, mens de som reiser kollektivt 

sjeldnere enn en gang i måneden eller aldri kalles potensielle kollektivtrafikanter. Analyser 

viser at kvinner og personer i de yngste og eldste aldersgruppene (under 25 år og over 67 år) 

reiser oftere kollektivt enn andre grupper.  

Dersom forventet transportvekst i større norske byområder skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange må mange av de potensielle kollektivtrafikantene vinnes over. Det er derfor viktig med 

kunnskap om hvordan denne gruppen trafikanter vurderer kollektivtilbudet. I vår undersøkelse 

har vi fått fram lokale tidsverdier både blant dagens kollektivtrafikanter og blant de potensielle 

trafikantene.  

En gjennomsnittlig kollektivreise  

Før vi dokumenterer de ulike trafikantgruppenes verdsetting av tid, vil vi kort gi en oversikt 

over den gjennomsnittlige kollektivreisen slik den er kartlagt i undersøkelsen. Dette gir et 

bakteppe for beskrivelsen av trafikantenes verdsetting av tid senere i rapporten.  

Tabell 2.6 viser gjennomsnittlig tidsbruk på reisen for de fem byområdene. Kollektivreisene 

som er beskrevet i undersøkelsen er i gjennomsnitt rundt 40 minutter fra dør til dør. Tiden det 

tar å komme til og fra holdeplass utgjør mellom 11 og 16 minutter, mens faktisk ventetid på 

holdeplassen utgjør rundt 6 minutter. Reisetid om bord er på mellom 20 -26 minutter. 

Ombordtiden utgjør dermed bare litt over halvparten av reisetiden fra dør til dør. En stor andel 

av kollektivreisene som er kartlagt i undersøkelsen er skjer til eller fra sentrum av byområdet 

(mellom 61 % i Stavangerområdet til 68 % i Tromsø).   

Tabell 2.6 Oversikt tidsbruk på gjennomsnittsreisen i de ulike byområdene. Minutter. 

 Tid til/fra 
holdeplass 

Faktisk ventetid 
på holdeplass 

Reisetid 
om bord 

Reisetid totalt 

Stavangerområdet 15,8 6,1 23,5 45,3 

Kristiansandsområdet 12,9 5,9 23,0 41,8 

Ålesundområdet 12,1 6,5 21,8 40,4 

Tromsø 11,4 6,2 20,2 37,8 

Osloområdet 12,6 5,3 26,4 43,1 

  

                                                           
6
 Selve undersøkelsen i Osloområdet var utformet noe annerledes i Osloområdet enn i de andre 

byområdene, ved at de som reiser kollektivt sjeldnere enn én gang i måneden ble bedt om å beskrive sin 
siste kollektivreise dersom de husket denne, uavhengig av når dette var. 
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Tabell 2.7 viser en oversikt over de øvrige reisetidselementene i de fem byområdene – 

avgangsfrekvens, andel som får sitteplass hele veien, andel som opplever forsinkelse, 

gjennomsnittlig forsinkelsestid, andel som bytter og gjennomsnittlig byttetid.  

 Gjennomsnittlig frekvens varierer i de fem byområdene som inngår i denne analysen, 

fra 30 minutter i Ålesundområdet til 19 minutter i Osloområdet.  

 Prosentandel som får sitteplass hele veien varierer også. I områdene Stavanger, 

Kristiansand, Ålesund og Tromsø opplever over 90 prosent av kollektivtrafikantene å få 

sitte hele veien, mens 20 prosent av kollektivtrafikantene i Osloområdet må stå på 

hele eller deler av reisen.  

 Rundt 20 prosent av kollektivtrafikantene oppgir at de var forsinket på den konkrete 

reisen de har beskrevet i undersøkelsen. Andelen varierer mellom 17 prosent i 

Ålesundområdet til 29 prosent i Tromsø. Gjennomsnittlig forsinkelsestid blant de som 

var forsinket er på rundt 9 minutter.  

 I Osloområdet må om lag 1/3 av kollektivtrafikantene bytte transportmiddel underveis 

på reisen. Men gjennomsnittlig byttetid er relativt lav, og er på 6 minutter. 

Bytteandelen i Stavangerområdet er på 18 prosent, mens om lag 10 prosent av 

kollektivtrafikantene i områdene Kristiansand, Ålesund og Tromsø må bytte. 

Gjennomsnittlig byttetid i disse byområdene varierer mellom 11 minutter og 14 

minutter.  

Tabell 2.7 Oversikt over øvrige reisetidselementer i de ulike byområdene. 

  Frekvens  Sitteplass 
hele veien 

Opplever 
forsinkelse 

Forsinkelses-
tid 

1)
 

Andel 
som 

byttet 

Byttetid 
1)

 

Stavangerområdet 26 min 95 % 23 % 9 min 18 % 12 min 

Kristiansandsområdet 27 min 92 % 22 % 9 min 10 % 11 min 

Ålesundområdet 30 min 92 % 17 % 9 min 10 % 11 min 

Tromsø 27 min 92 % 29 % 8 min 9 % 14 min 

Osloområdet 19 min 79 % 21 % 10 min 32 % 6 min 

1) Blant de som opplever hhv forsinkelser og bytter. 
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3 Trafikantenes verdsetting av reisetid 

3.1 Reisen består av flere deler som verdsettes forskjellig 

En reise med et kollektivt transportmiddel består av flere deler: tid til og fra holdeplassen, 

ventetid mellom avgangene og ventetid på holdeplassen/stasjonen, i tillegg til reisetiden på 

selve transportmidlet. Hensikten med tidsverdistudier er å få kvantifiserbare mål på hvor 

belastende de ulike delene av en kollektivreise oppleves.  

Når vi omtaler at trafikantene verdsetter ulike reisetidselementer kan man forledes til å tro at 

trafikantene setter pris på å vente på neste avgang, eller å ha ståplass på reisen osv., i positiv 

forstand. Begrepet verdsettinger brukt i forbindelse med tidsverdistudier betyr imidlertid det 

motsatte: Når trafikantene verdsetter en del av reisen høyt, for eksempel tiden de bruker til 

holdeplassen, betyr det at de har en høy betalingsvilje for å redusere denne tidsbruken.  

Hovedformålet med denne undersøkelsen er å finne trafikantenes verdsetting av følgende 

elementer:  

• Gangtid til/fra holdeplass 

• Reisetid på transportmidlet, med og uten sitteplass 

• Frekvens, målt i ventetid mellom avgangene 

• Bytte, både ulemper knyttet til selve byttet og ventetiden mellom bytter 

• Forsinkelser 

• Trengsel på transportmidlet 

3.2 Kollektivtrafikantenes verdsetting av reisetid 

Svarene i undersøkelsen viser at tiden om bord på selve transportmidlet utgjør litt i overkant 

av halvparten av den totale reisetiden fra dør til dør, tiden det tar å komme til holdeplassen 

utgjør i overkant av 30 prosent, mens ventetiden utgjør rundt 15 prosent. Og det er knyttet 

ulik belastning til de ulike delene av reisen.  

I dette avsnittet presenterer vi kollektivtrafikantenes verdsetting av reisetid om bord, 

tilbringertid og ventetid mellom avganger. I avsnitt 3.3 presenteres potensielle kollektiv-

trafikanters verdsetting av de samme reisetidselementene, mens vi i kapittel 4 presenterer 

trafikantenes verdsetting av bytte, trengsel og forsinkelser. 

Store lokale forskjeller i kollektivtrafikantenes verdsetting av reisetid  

Det er store forskjeller mellom byområdene når det gjelder verdsetting av reisetiden om bord 

på transportmiddelet (Figur 3.1). Reisetid om bord med sitteplass verdsettes høyest blant 

kollektivtrafikanter i Osloområdet og Stavangerområdet.  
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Kollektivtrafikantene i Osloområdet har en verdsetting av reisetid om bord på transport-

middelet på 78 kroner per time. Det vil si at de er villige til å betale 1,3 kroner per minutt 

kortere reisetid. Kollektivtrafikantene i Stavangerområdet har en verdsetting av reisetid om 

bord på 66 kroner per time, og er dermed villige til å betale 1,1 krone per minutt kortere 

reisetid. I de tre øvrige byområdene ligger kollektivtrafikantenes verdsetting av reisetid om 

bord på rundt 40 kroner per time. I disse byområdene er kollektivtrafikantene dermed i 

gjennomsnitt villige til å betale rundt 0,7 kroner per minutt kortere reisetid.  

Den anbefalte nasjonale verdsettingen av reisetid om bord er på 55 kroner per time (2013-

kroner og 51 2009-kroner), dersom vi kun ser på private kollektivreiser (Samstad mfl 2010). 

Dersom vi regner et helt uvektet snitt av de fem byområdene i vår undersøkelse, får vi en 

gjennomsnittlig verdsetting av reisetid på 53 kr/time, altså svært likt den anbefalte nasjonale 

tidsverdien.  

 
Figur 3.1: Verdsetting av reisetid om bord med sitteplass (kr/time) blant kollektivtrafikanter i fem 
byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv og SP Oslo/Akershus 2010.  

Å måtte stå oppleves som en ekstra belastning for trafikantene  

Mellom 5 og 21 prosent av trafikantene oppgir at de måtte stå på hele eller deler av reisen. 

Andelen som må stå er høyest i Osloområdet, med 21 prosent og lavest i Stavangerområdet 

med 5 prosent.  

Det å måtte stå på reisen oppfattes som en betydelig belastning for trafikantene, og reisetid 

med ståplass verdsettes høyere enn reisetid med sitteplass i alle fem byområdene (Figur 3.2). I 

Ålesundområdet verdsettes reisetid med ståplass litt over dobbelt så høyt som reisetid med 

sitteplass, mens i Tromsø verdsettes reisetid med ståplass en og en halv gang så høyt som 

reisetid med sitteplass.7  

                                                           
7
 I den nasjonale verdsettingsstudien benytter man en betalingsvilje for å få sitteplass framfor å måtte 

stå på hele reisen som er på 29,6 (2013)-kroner per reise, 25,8 (2013)-kr/reise for å få sitteplass på 
mesteparten av reisen, 15,4 (2013)-kr/reise for å få sitteplass på halve reisen og 5,4 (2013)-kr for å få 
sitteplass på en fjerdedel av reisen. 
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En kollektivtrafikant i Ålesundområdet er dermed villig til å betale (0,7 kr/minutt*2,1=) 1,5 

kroner per minutt redusert reisetid dersom man må stå om bord på transportmiddelet, mens 

en kollektivtrafikant i Tromsø er villig til å betale (0,7 kr/minutt*1,5=) 1,1 kroner per minutt 

redusert reisetid ved ståplass.  

 

Figur 3.2: Relativ verdsetting av ulike reisesetidselementer, relativt til verdsetting av reisetid om bord 
med sitteplass, i fem byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv og SP Oslo/Akershus 2010.  

Tilbringertiden verdsettes dobbelt så høyt som ombordtid i Ålesundområdet 

I verdsettingsstudier på 90-tallet, både i Norge og internasjonalt, ble gangtiden verdsatt 2-3 

ganger høyere enn reisetiden på transportmidlet, mens det i nyere undersøkelser ser ut til at 

vektlegging av gangtid er redusert. Den siste nasjonale verdsettingsstudien anbefaler at 

tilbringertiden vektlegges likt som reisetid (Samstad mfl 2010). (Norheim og Ruud 2007). Dette 

er også anbefalingene i den svenske verdsettingsstudien som ble gjennomført i 2007/2008 

(WSP Analys & Strategi 2010), mens den siste danske tidsverdistudien (fra 2004) anbefaler at 

tilbringertid verdsettes 1,5 ganger reisetid om bord (Fosgerau mfl 2007).  

Resultatene fra våre lokale undersøkelser viser at det er stor variasjon i verdsetting av 

tilbringertid mellom byområdene som er kartlagt. Det å komme seg til holdeplassen oppleves 

for eksempel som en større ulempe i Ålesundsområdet enn i Kristiansandsområdet. Blant 

kollektivtrafikantene i Ålesundområdet verdsettes tiden det tar å komme seg til holdeplassen 

dobbelt så høyt som selve reisetiden om bord med sitteplass. Det vil si at det å redusere 

tilbringertiden med ett minutt gir samme effekt som å redusere reisetiden om bord med to 

minutter.  

I Stavangerområdet og i Tromsø verdsettes tilbringertiden en og en halv gang så høyt som 

reisetid med sitteplass, mens kollektivtrafikantene i Kristiansandsområdet og Osloområdet 

vektlegger tilbringertiden likt som reisetid om bord.  

1.6 

1.1 

1.7 

1.0 

1.4 

1.7 

2.0 

1.4 

2.1 

1.6 

1.0 

1.5 

1.1 

1.5 

1.7 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Tid til holdeplass Ventetid mellom avgangene Reisetid med ståplass

Stavangerområdet Kristiansandsområdet Ålesundområdet Tromsø Osloområdet (2013-kr)



 
Klimaeffektiv kollektivsatsing. Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder  

 

16 Urbanet Analyse rapport 46/2014 

I Tromsø verdsettes ventetid mellom avganger likt som ombordtid 

Hvor ofte det går kollektivtransport varierer fra byområde til byområde, og ikke minst innad i 

de enkelte byområdene. Gjennomsnittlig frekvens varierer mellom 19 minutter (Osloområdet) 

og 30 minutter (Kristiansandsområdet).   

Frekvensen avgjør hvor lang ventetid det er mellom avgangene. Det er vanlig å regne 

ventetiden mellom avgangene som halvparten av tiden mellom hver avgang. Dersom det er 15 

minutter mellom hver avgang, vil dermed ventetiden mellom avgangene være på 7,5 minutter. 

Denne ventetiden er et uttrykk for forskjellene mellom å reise kollektivt og å benytte andre 

individuelle transportmåter der man kan reise i det man er klar til å dra. Kollektivtrafikantene 

tilpasser seg den frekvensen det er på deres rute, og denne ventetiden kan i noen grad 

benyttes til andre gjøremål, slik som å vente heller hjemme eller utfører andre gjøremål enn å 

stå på holdeplassen.  

Ventetid mellom avgangene verdsettes noe høyere enn reisetid om bord i alle byområdene 

bortsett fra i Tromsø hvor ventetid verdsettes likt som reisetid. Kollektivtrafikantene i 

Stavangerområdet verdsetter redusert ventetid 1,1 ganger verdsetting av reisetid om bord 

med sitteplass, mens kollektivtrafikantene i Osloområdet verdsetter ventetiden en og en halv 

gang så høyt som reisetid om bord.  

I den nasjonale verdsettingsundersøkelsen benyttes det en trinnvis verdsetting av ventetid, 

ved at de første 5 minuttene har en vekt på 2,3, de neste 6-15 minuttene en vekt på 1,88 og de 

neste 16-30 minuttene en vekt på 0,92 (Samstad mfl 2010). Gitt en gjennomsnittlig ventetid på 

15 minutter gir dette en gjennomsnittlig verdsetting av ventetid på 1,8 ganger reisetid om 

bord. Dette er noe høyere enn resultatene fra vår undersøkelse.  

3.3 Potensielle kollektivtrafikanters verdsetting av reisetid 

Dersom den forventede transportveksten i større norske byområder skal tas av kollektiv-

transport, sykkel og gange blir det viktig å vinne mange av dem som i dag sjelden eller aldri 

reiser kollektivt, som vi i denne rapporten kaller potensielle kollektivtrafikanter (dvs. 

trafikanter som reiser kollektivt sjeldnere enn én gang i måneden). For å få til dette er det 

viktig å få kunnskap om denne gruppens preferanser og verdsettinger knyttet til kollektiv-

reiser. Undersøkelsen i dette prosjektet er relativt unik i så henseende ved at også de 

potensielle kollektivtrafikantene har gjennomført SP-spill på valg mellom ulike kollektivreiser 

fra eget bosted til sentrum av det aktuelle byområdet.8 

Potensielle kollektivtrafikanter har høyere verdsetting av reisetid enn dagens 
trafikanter 

De som reiser med kollektivtransport sjeldnere enn en gang i måneden har en høyere 

verdsetting av reisetid enn dagens kollektivtrafikanter (Figur 3.3). Dette gjelder i alle 

byområdene bortsett fra i Tromsø, hvor disse to gruppene har samme verdsetting av tid. Det 

                                                           
8
 Som nevnt har vi ikke skilt mellom dagens kollektivtrafikanter og potensielle kollektivtrafikanter i 

Osloområdet. 
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er størst forskjell mellom dagens og potensielle kollektivtrafikanter i Ålesundsområdet. Her har 

potensielle kollektivtrafikanter en verdsetting av reisetid om bord med sitteplass på hele 103 

kr/time, noe som er 2,5 ganger høyere enn dagens kollektivtrafikanter som har en verdsetting 

på 41 kr/time. I både Stavangerområdet og Kristiansandsområdet verdsetter potensielle 

kollektivtrafikanter reisetiden 30 kroner høyere per time enn dagens kollektivtrafikanter.  

En sannsynlig medvirkende årsak til at forskjellen i tidsverdsetting mellom dagens kollektiv-

trafikanter og potensielle kollektivtrafikanter er størst i Ålesund og minst i Tromsø er at mens 

dagens kollektivtrafikanter utgjør 52 prosent av respondentene i Tromsø, utgjør det kun 21 

prosent av respondentene i Ålesund (jf. Figur 2.2 på side 10). Dagens kollektivtrafikanter utgjør 

dermed en mer heterogen gruppe enn tilsvarende gruppe i Ålesund, med hensyn til for 

eksempel inntektsnivå. Kristiansandsområdet og Stavangerområdet ligger mellom disse med 

henholdsvis 35 og 31 prosent kollektivtrafikanter. 

 
Figur 3.3: Verdsetting av reisetid om bord med sitteplass (kr/time) blant dagens vs potensielle 
kollektivtrafikanter. Kilde: SP Transnova kollektiv 2013.  

Figur 3.4 viser potensielle kollektivtrafikanters relative verdsetting av tilbringertid, ventetid og 

reisetid med ståplass.  

Å måtte stå på reisen oppleves som en vesentlig ulempe også blant potensielle 
kollektivtrafikanter 

Å måtte stå på reisen oppleves som en vesentlig ulempe blant potensielle kollektivtrafikanter i 

alle de fire byområdene. Men ulempen knyttet til å måtte stå er høyest blant potensielle 

trafikanter i Tromsø. Der vektlegger hvor potensielle kollektivtrafikanter reisetid med ståplass 

2,4 ganger høyere enn reisetid med sitteplass, mens dagens kollektivtrafikanter vektlegger 

reisetid med ståplass 1,5 ganger reisetid med sitteplass. Det vil si at potensielle kollektiv-

trafikanter har en verdsetting av ventetid på (40*2,4=) 96 kroner/time, mot dagens 

kollektivtrafikanters (43*1,5=) 64 kr/time.  

I de tre øvrige byområdene er det relativt små forskjeller mellom dagens kollektivtrafikanter 

og potensielle kollektivtrafikanter med hensyn til relativ verdsetting av ståplass. 
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Figur 3.4: Relativ verdsetting av ulike reisesetidselementer blant potensielle kollektivtrafikanter, relativt 
til verdsetting av reisetid om bord med sitteplass. Kilde: SP Transnova kollektiv 2013.  

Potensielle kollektivtrafikanter verdsetter tilbringertid høyere enn reisetid om bord 

Tiden det tar å komme seg til og fra holdeplass verdsettes høyere enn reisetid om bord blant 

potensielle kollektivtrafikanter i alle de fire byområdene.  

Potensielle kollektivtrafikanter i Tromsøområdet ser på tilbringertiden som en vesentlig 

ulempe, og verdsetter tilbringertiden 2,4 ganger høyere enn reisetid om bord, mens dagens 

kollektivtrafikanter i Tromsø verdsetter tilbringertiden 1,6 ganger reisetid om bord. Selv om 

potensielle kollektivtrafikanter i Tromsø har relativt lav verdsetting av reisetid om bord, skiller 

de seg også ut med å ha svært høy relativ verdsetting av reisetid med ståplass og tilbringertid.  

I Kristiansandsområdet verdsetter potensielle kollektivtrafikanter tilbringertiden 1,5 ganger 

reisetid om bord, altså høyere enn dagens trafikanter som verdsetter tilbringertiden likt som 

ombordtid. I Stavangerområdet er den relative verdsettingen av tilbringertid lik blant dagens 

og potensielle kollektivtrafikanter (1,6 ganger reisetid), mens potensielle kollektivtrafikanter i 

Ålesundområdet har en noe lavere relativ verdsetting av tilbringertid enn dagens 

kollektivtrafikanter (en vekt på 1,4 mot 2,0).  

Ventetid mellom avganger verdsettes høyere enn reisetid ombord 

Ventetid mellom avganger verdsettes også høyere enn reisetid om bord blant potensielle 

kollektivtrafikanter, med unntak av i Tromsø hvor ventetid og ombordtid verdsettes likt.  

I Stavangerområdet er den relative verdsettingen av ventetid på 1,5 ganger reisetid ombord, 

altså noe høyere enn dagens kollektivtrafikanter (1,1), mens potensielle kollektivtrafikanter i 

Ålesundsområdet verdsetter ventetiden 1,6 ganger høyere enn reisetid om bord, dette også 

noe høyere enn dagens kollektivtrafikanter (1,4).  

I Kristiansandsområdet verdsetter potensielle kollektivtrafikanter ventetiden 1,3 ganger så 

høyt som reisetiden om bord, dette er noe lavere enn verdsetting av ventetid blant dagens 

kollektivtrafikanter, som er på 1,4 ganger reisetid om bord.  
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4 Verdsetting av bytte, trengsel og forsinkelse  

4.1 Bytte av transportmiddel 

Mellom 9 og 30 prosent av trafikantene brukte flere kollektive transportmidler på den reisen 

de har beskrevet, og de fleste byttet transportmiddel bare en gang i løpet av reisen. 

Bytteandelen er høyest i Osloområdet og lavest i Tromsø. Trafikanter i Osloområdet brukte i 

snitt 6,5 minutter på byttet, mens trafikantene i de øvrige byområdene bruker litt over 

10 minutter i snitt.  

Trafikantene opplever det å bytte som en ulempe, både byttet i seg selv og den tiden byttet 

tar. Ulempen ved å bytte er i stor grad avhengig av hvordan forholdene er lagt til rette for en 

slik overgang. Både gangavstand mellom transportmidlene og frekvensen på det transport-

midlet en skal bytte til påvirker byttemotstanden. I denne studien har vi kartlagt både 

trafikantenes verdsetting av byttetiden og av selve byttet, som vi har delt opp i bytte på 

samme holdeplass og bytte hvor man må bytte holdeplass.  

Å bytte transportmiddel utgjør en ulempe for trafikantene  

Som det fremgår av Figur 4.1 er ulempene knyttet til å bytte transportmiddel underveis på 

reisen høy blant dagens kollektivtrafikanter, og den er høyere hvis man må bytte til annen 

holdeplass enn der man går av, enn hvis byttet skjer på samme holdeplass.  

I Stavangerområdet er man for eksempel villig til å betale 14 kr per reise for å slippe å bytte 

dersom byttet skjer på samme holdeplass, mens man er villig til å betale 30 kroner for å slippe 

å bytte ved en annen holdeplass, altså nesten det dobbelte. Også i Kristiansandsområdet, 

Ålesundområdet og Tromsø er man villig til å betale omtrent det dobbelte for å unngå at 

byttet skjer ved ulike holdeplasser. Som for reisetid er de absolutte verdsettingene av bytte en 

del lavere i disse tre byområdene enn i Stavangerområdet. 

I undersøkelsen foretatt i Osloområdet ble det ikke skilt mellom bytte på samme vs. annen 

holdeplass, slik at byttemotstanden på 16 kr/reise er gjennomsnittlig byttemotstand, 

uavhengig av hvordan byttet skjer.  

I den norske verdsettingsstudien er ikke ulempen ved omstigning inkludert i selve 

undersøkelsen. Men på bakgrunn av litteraturgjennomgang anbefales det at ventetid ved 

omstigning verdsettes lik annen ventetid. I tillegg anbefales det at det legges til en 

omstigningskostnad på mellom 2 og 10 minutter ved bytte, avhengig av konteksten rundt selve 

byttet (Samstad mfl 2010). 



 
Klimaeffektiv kollektivsatsing. Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder  

 

20 Urbanet Analyse rapport 46/2014 

 
Figur 4.1:Verdsetting av byttemotstand (kroner/reise) blant kollektivtrafikanter i fem byområder.  
Kilde: SP Transnova kollektiv og SP Oslo/Akershus 2010 (ikke skille mellom bytte på samme og annen 
holdeplass).  

Potensielle kollektivtrafikanter har høyere byttemotstand enn dagens trafikanter  

Potensielle kollektivtrafikanter har høyere byttemotstand enn dagens kollektivtrafikanter i alle 

de fire byområdene som er kartlagt. Forskjellen er særlig stor i Tromsø og i Ålesundsområdet. 

Mens de som reiser ofte kollektivt i Tromsø har en byttemotstand på 7 kroner per reise ved 

samme holdeplass og 15 kr ved annen holdeplass, er tilsvarende tall for de potensielle 

kollektivtrafikantene på henholdsvis 12 kr og 27 kr per reise.  

I Kristiansandsområdet, Stavangerområdet og Ålesundområdet er de høyere verdsettingene av 

bytte blant potensielle kollektivtrafikanter delvis et resultat av at denne gruppen har generelt 

høyere verdsettinger enn dagens kollektivtrafikanter (Figur 3.4). Men dette er ikke tilfellet i 

Tromsø, hvor dagens og potensielle kollektivtrafikanter har omtrent lik verdsetting av tid om 

bord med sitteplass, med henholdsvis 43 og 40 kr per time. De potensielle kollektiv-

trafikantene i Tromsø synes dermed å ha en særskilt stor motstand mot å gjennomføre bytter. 

Dagens kollektivtrafikanter og potensielle kollektivtrafikanter er relativt like med hensyn til 

den relative motstanden mot å gjennomføre bytter ved forskjellige holdeplasser. Også de 

potensielle kollektivtrafikantene er også villige til å betale minst dobbelt så mye for å unngå 

bytte ved ulike holdeplasser som ved samme holdeplass. 

Den høye betalingsvilligheten for å unngå bytter ved ulike holdeplasser blant begge 

trafikantgruppene og i alle byområder understreker betydningen av å utvikle gode, sentrale 

knutepunkter hvor bytter mellom transportmidler kan skje på en sømløs og forutsigbar måte.  
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Figur 4.2:Verdsetting av byttemotstand (kroner/reise) blant potensielle kollektivtrafikanter i fire 
byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv 2013. 

Byttetid verdsettes nesten dobbelt så høyt som reisetid ombord 

Tiden det tar å bytte transportmiddel verdsettes omtrent to ganger høyere enn reisetid om 

bord i alle de fem byområdene. Det vil for eksempel si at den gjennomsnittlige kollektiv-

trafikanten i Stavangerområdet er villig til å betale (1,1 kr/min*1,7=) 1,9 kroner per minutt 

redusert byttetid, mens kollektivtrafikantene i Tromsø er villige til å betale (0,7 kr/min*1,8=) 

1,3 kroner per minutt redusert byttetid.  

 
Figur 4.3:Verdsetting av byttetid (relativt til verdsetting av reisetid om bord med sitteplass) blant 
kollektivtrafikanter i fem byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv og SP Oslo/Akershus 2010.  

Blant de potensielle kollektivtrafikantene verdsettes tiden det tar å bytte transportmiddel noe 

lavere enn blant dagens kollektivtrafikanter, bortsett fra i Tromsø. I Stavangerområdet 

verdsettes for eksempel byttetiden 1,2 ganger reisetid, mens i Tromsø har potensielle 

kollektivtrafikanter en relativ verdsetting av byttetid på 2,8 ganger reisetid om bord.  
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Det vil si at de potensielle kollektivtrafikantene i Stavangerområdet er villig til å betale 

(96/60*1,2=) 2,0 kroner per minutt redusert byttetid, mens potensielle kollektivtrafikanter i 

Tromsø er villige til å betale (40/60*2,8=) 1,8 kroner per minutt redusert byttetid.  

 
Figur 4.4:Verdsetting av byttetid (relativt til verdsetting av reisetid om bord med sitteplass) blant 
potensielle kollektivtrafikanter i fire byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv 2013. 

4.2 Forsinkelse 

Mellom 20 og 30 prosent av trafikantene oppgir at de opplevde forsinkelser på den kartlagte 

reisen, og gjennomsnittlig forsinkelsestid blant disse er på rundt ni minutter. Andelen som 

opplevde forsinkelser er høyest i Tromsø. Respondentene rapporterte om forsinkelser på alle 

tider av døgnet, men mest i morgenrush og på kveldstid. 

Ventetid som er påtvunget som følge av forsinkelser, er mer irriterende enn den planlagte 

ventetiden. Et viktig element ved forsinkelser er usikkerheten knyttet til hvor lang tid reisen 

kommer til å ta. Selv for dem som ikke rammes direkte av forsinkelser, har hyppige forsinkelser 

konsekvenser for reisen fordi en beregner en ekstra margin. I et samfunnsregnskap utgjør 

summen av disse ekstra minuttene en betydelig kostnad. Belastningen knyttet til forsinkelser 

handler dermed både om tapt tid når forsinkelsen først har oppstått, og om faren for en mulig 

forsinkelse.  

Høy betalingsvilje for å slippe forsinkelser 

Vi har sett på verdsetting av forsinkelsen når den først har oppstått, det vil si såkalt «effektiv» 

forsinkelse (se forklaring i tekstboks 4.1). Resultatene viser at tiden man er forsinket har en 

vesentlig høyere verdsetting enn ordinær reisetid, det vil si at det er en svært høy 

betalingsvilje for å slippe forsinkelser (Figur 4.5). De som bor i Stavangerområdet og i 

Ålesundområdet verdsetter forsinkelsestiden over seks ganger så høyt som den ordinære 

reisetiden om bord. Kollektivtrafikantene i Stavangerområdet er med andre ord villige til å 

betale (1,1 kr/min*6,2=) 6,9 kroner per minutt redusert forsinkelsestid.  I Tromsø er forsinkelse 

verdsatt 5,5 høyere enn ordinær reisetid, mens i Osloområdet er den verdsatt 5,8 ganger 

høyere enn ordinær reisetid.  
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Hvordan regner vi ut effektiv forsinkelse? 

Ulempen ved forsinkelser på en linje verdsettes til 1,37 kr/min blant de som bor i Stavangerområdet, og 0,72 kr/min 

blant de som bor i Kristiansandsområdet.  

Forsinkelsen oppstår ikke på hver eneste reise som foretas. I spillene er trafikantene forespeilet at hhv 1 av 10, 2 av 

10 eller 3 av 10 reiser er forsinket. I gjennomsnitt blir dermed trafikantene forespeilet forsinkelse på 2 av 10 reiser, 

dvs. på 20 prosent av reisene 

For å finne verdsettingen av ”effektiv forsinkelse”, dvs. forsinkelsen når den først oppstår, divideres verdsettingen 

av forsinkelsestiden på hyppigheten av forsinkelsen. Regnestykket blir dermed:  

 Stavangerområdet Kristiansandsområdet 

Verdsetting av 1 minutt forsinkelse 1,37 kr/min 0,72 kr/min 

Andel reiser forsinket i snitt 20 % 20 % 

Effektiv forsinkelse= 1,37 kr/min/20 % 0,72 kr/min/20 % 

SUM 6,9 kr/min 3,6 kr/min 

Tekstboks 4.1: Beskrivelse av hvordan effektiv forsinkelse beregnes. 

 

 
Figur 4.5:Verdsetting av «effektiv» forsinkelse, relativt til reisetid om bord med sitteplass, blant 
kollektivtrafikanter i fem byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv og SP Oslo/Akershus 2010.  

Den nasjonale verdsettingsstudien anbefaler en vektfaktor på 2,75 ganger reisetid for sen 

ankomst (Samstad mfl 2010). Dette er en god del lavere enn resultatene fra vår undersøkelse. 

De to tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare, da det i begrepet «effektiv 

forsinkelse» ligger flere elementer inne, blant annet ulempen ved å stå og vente, samt 

usikkerheten ved om man kommer fram i tide med mer.    

Lavere relativ verdsetting av forsinkelse blant potensielle kollektivtrafikanter, med 

unntak av Tromsø 

I alle byområdene bortsett fra i Tromsø har potensielle kollektivtrafikanter en noe lavere 

relativ verdsetting av forsinkelsestid enn dagens kollektivtrafikanter (Figur 4.6). Men siden de 

potensielle trafikantene har en høyere verdsetting av reisetid om bord, som danner grunnlaget 

for de relative vektene i Figur 4.5 og 4.6, blir den faktiske verdsettingen av forsinkelsestiden 

også høyere. 
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I Stavangerområdet har de potensielle kollektivtrafikantene noe lavere verdsetting av 

forsinkelsestid enn dagens kollektivtrafikanter – hhv 5,4 ganger reisetid mot 6,2 ganger 

reisetid om bord. Det vil si at potensielle kollektivtrafikantene er villige til å betale 

(96/60*5,4=) 8,6 kroner per minutt redusert forsinkelsestid.   

Potensielle kollektivtrafikanter i Tromsø har en svært høy verdsetting av forsinkelsestid: 7,5 

ganger så høy som ordinær reisetid. Selv om potensielle kollektivtrafikanter i Tromsø har 

samme verdsetting av ordinær reisetid om bord som dagens kollektivtrafikanter, har de altså 

en høyere verdsetting av andre reiseelementer.  

 
Figur 4.6:Verdsetting av «effektiv» forsinkelse, relativt til reisetid om bord med sitteplass, blant 
potensielle kollektivtrafikanter i fire byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv 2013.  

4.3 Trengsel 

En SP-undersøkelse blant månedskortbrukere i Stockholm viste en klar sammenheng mellom 

verdsettingen av kortere reisetid og graden av trengsel (Transek 2006). Belastningen som 

trafikantene opplever ved trengsel er, så vidt vi vet, ikke belyst i andre norske verdsettings-

undersøkelser enn den vi gjennomførte blant trafikanter i Osloområdet i 2010.  

Vi har skilt mellom det å reise i lav trengsel og høy trengsel. Trengsel ble illustrert ved hjelp av 

følgende bilder:  
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Trengsel oppleves som en stor belastning blant både dagens og potensielle 

kollektivtrafikanter 

Resultatene viser at trafikantene har en høy betalingsvilje for å slippe trengsel, og særlig 

gjelder dette høy trengsel. I Osloområdet verdsettes for eksempel moderat trengsel til 5,6 

kroner per reise, mens reisetid med høy trengsel verdsettes til 19,8 kroner per reise. 

Stavangerområdet har nest høyest verdsetting av trengsel, med 5,4 kr for moderat trengsel og 

14,3 kr for høy trengsel. Verdsetting av trengsel er lavest i Kristiansandsområdet. Der 

verdsettes moderat trengsel til 2,8 kr per reise og høy trengsel til 9,0 kr per reise.  

 
Figur 4.7:Verdsetting av hhv lag og høy trengsel (kroner/reise) blant dagens kollektivtrafikanter i fem 
byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv og SP Oslo/Akershus 2010.  

Også blant potensielle kollektivtrafikanter er det også en høy betalingsvilje for å slippe 

trengsel, og særlig høy trengsel. I Ålesundområdet verdsettes for eksempel moderat trengsel 

til 6,9 kroner per reise, mens høy trengsel verdsettes over tre ganger så høyt med 20,8 kroner 

per reise. Dette er høyere enn tilsvarende verdsettinger blant dagens kollektivtrafikanter.  

De potensielle kollektivtrafikantene i Kristiansandsområdet har en verdsetting av moderat 

trengsel på 3 kr og av høy trengsel på 11,2 kr per reise, omtrent på samme nivå som dagens 

kollektivtrafikanter. I Tromsø har potensielle kollektivtrafikanter en verdsetting av høy trengsel 

på 9,9 kr per reise.9 

Potensielle kollektivtrafikanter i Stavangerområdet er den gruppen hvor det er størst forskjell 

mellom betalingsvillighet for å unngå moderat vs. høy grad av trengsel Betalingsvilligheten for 

å unngå høy trengsel (13,5 kr) er mer enn fem ganger så høy som betalingsvilligheten for å 

unngå moderat trengsel (2,5 kr). 

                                                           
9
 Blant potensielle kollektivtrafikanter i Tromsø er ikke verdsetting av moderat trengsel statistisk 

signifikant.  
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Figur 4.8:Verdsetting av hhv lag og høy trengsel (kroner/reise) blant potensielle kollektivtrafikanter i fire 
byområder. Kilde: SP Transnova kollektiv 2013. 

Betalingsvilligheten for å unngå trengsel er gjennomgående lavere enn betalingsvilligheten for 

å unngå bytter. Med enkelte unntak er betalingsvilligheten for å unngå bytte ved samme 

holdeplass minst dobbelt så høy som for å unngå moderat grad av trengsel. Tilsvarende er 

betalingsvilligheten for å unngå bytte ved ulike holdeplasser minst dobbelt så høy som for å 

unngå høy grad av trengsel. 
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5 Eksempler på bruk av tidsverdiene 

Trafikantenes tidsverdier kan både gi grunnlagsdata for å prioritere mellom ulike rutetilbud, 

beregne betalingsvillighet for nye tilbud, og anslå etterspørselseffekter av tilbudsendringer. I 

dette kapitlet vil vise noen enkle eksempler på hvordan tidsverdiene kan benyttes i slike 

beregninger.  

5.1 Beregning av trafikantenes generaliserte reisekostnad 

Trafikantenes vektlegging av ulike sider av tilbudet, som vi har funnet i denne undersøkelsen, 

kan brukes som et verktøy for å si noe om hvilke rutetilbud som er best for trafikantene. For at 

trafikantenes vektlegginger, eller preferanser, skal kunne brukes i slike beregninger regner vi 

om preferansene til kroner, dvs. reisekostnader.  

I ”teorien” bak trafikantenes generaliserte reisekostnader (GK) forutsettes det at trafikantene 

vil reise på en raskest og mest mulig komfortabel måte for å komme seg til skole, fritids-

aktivitet eller jobb. Ikke bare billettprisen, men også reisetiden medfører en kostnad, eller 

belastning. Målet for trafikantene er å reise på en måte som er minst mulig belastende, dvs. på 

en måte som gir lavest mulig kostnad.  

Resultatene som er presentert i tidligere kapitler har vist at de ulike delene av en reise 

oppleves å ha ulik belastning. Siden vi kjenner trafikantenes belastning, eller verdsetting, av de 

ulike reisetidselementene (gangtid, reisetid, ventetid mellom avgangene osv.), er det mulig å 

summere opp trafikantenes kostnader knyttet til en reise.  

Eksempel på beregning av GK: Stavangerområdet og i Kristiansandsområdet  

For å illustrere bruk av GK vil vi gi et eksempel for en gjennomsnittlig reise foretatt av bosatte i 

Stavangerområdet, og et tilsvarende eksempel fra Kristiansandsområdet. I eksemplene vil vi 

basere oss på lokale tidsverdsettinger blant dagens kollektivtrafikanter og potensielle 

trafikanter. I tillegg vises tilsvarende beregning basert på de nasjonale anbefalte 

tidsverdsettingene (Samstad mfl 2010).  

Merk at «gjennomsnittsreisen» er basert på gjennomsnittet fra de kartlagte reisene til dagens 

kollektivtrafikanter, og at disse brukes til å illustrere effekter av verdsettinger også blant de 

potensielle kollektivtrafikantene. Disse kartla som nevnt en reise fra eget bosted til sentrum, 

for eksempel med bil, så vi kjenner ikke tilbringertid, bytte osv. for disse.  

I det følgende vil vi gjennomgå reisetidene og forutsetningene som er lagt inn i beregningen av 

GK for å gi et best mulig grunnlag for å følge tankegangen bak beregningen. Informasjonen 

som kollektivtrafikantene i Stavangerområdet har oppgitt i undersøkelsen viser at 

gjennomsnittlig:  
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- tid til/fra holdeplassen er 15,8 minutter 

- ventetid mellom avgangene er 13,1 minutter (dvs. halvparten av frekvensen på 26,2 min) 

- reisetid på transportmidlet er 23,5 minutter. 2 prosent oppga at de sto på hele reisen. Som 
vi har vist er ståplass verdsatt høyere enn sitteplass (vektfaktor 1,7). De som sto på hele 
reisen har dermed fått en høyere tidsverdsetting i regnestykket. Men det var også 2 
prosent som sto på deler av reisen. Det er ikke rimelig å gi den samme høye 
tidsverdsettingen til samtlige av disse. For enkelthets skyld har vi derfor gitt halvparten av 
trafikantene som sto på deler av reisen en verdsetting tilsvarende ståplass, og den andre 
halvparten en verdsetting tilsvarende sitteplass. Totalt sett betyr det at 97 prosent har fått 
en sitteplass-verdsetting, mens 3 prosent har fått en ståplass-verdsetting.  

- forsinkelsestid blant de 23 prosent som var forsinket er 9,0 minutter. Dersom dette 
fordeles på alle trafikanter, vil det bety en gjennomsnittlig forsinkelsestid på 2,1 minutter.  

- byttetid blant de 19 prosent som bytter er 12,3 minutter.10 Fordelt på alle trafikanter er 
gjennomsnittlig byttetid 1,9 minutter.  

- gjennomsnittspris er 27,5 kr.  

En reise som beskrevet over gir i sum en GK på 121,5 kr basert på lokale tidsverdier blant 

dagens kollektivtrafikanter og 99,2 kroner basert på de anbefalte nasjonale tidsverdiene (jf. 

Tabell 5.1). Differansen skyldes at de lokale tidsverdsettingene i Stavangerområdet er høyere 

enn de nasjonale gjennomsnittsverdiene. Dersom man benytter de lokale tidsverdsettingene 

til potensielle kollektivtrafikanter, får man en GK på 164,5 kroner, ettersom denne gruppen har 

en høyere verdsetting av tid enn dagens kollektivtrafikanter.  

Vi har gjort en tilsvarende beregning av GK i Kristiansandsområdet. Trafikantene som er bosatt 

i Kristiansandsområdet har en lavere verdsetting av de ulike reisetidselementene enn de som 

bor i Stavangerområdet. Samtidig er det en noe lavere andel som har byttet transportmiddel 

underveis. Resultatene viser at en gjennomsnittlig kollektivreise i Kristiansandsområdet i sum 

gir en GK på 70,1 kr basert på lokale tidsverdier, og 93,9 kroner basert på de anbefalte 

nasjonale tidsverdiene. Differansen skyldes at de lokale tidsverdsettingene i Kristiansands-

området er lavere enn de nasjonale gjennomsnittsverdiene. Dersom man benytter 

tidsverdsettingene til potensielle kollektivtrafikanter, får man en GK på 106,3 kroner, ettersom 

denne gruppen har en høyere verdsetting av tid enn dagens kollektivtrafikanter. 

                                                           
10

 I undersøkelsen er det 17 prosent som oppgir at de bytter. Men 1 prosent av disse har byttet to eller 
flere ganger, noe som betyr at bytteandelen i realiteten er noe høyere. For å ta høyde for dette har vi 
skalert bytteandelen noe opp, ved å multiplisere 1 % med 2,1. 
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Tabell 5.1: Beregning av generaliserte reisekostnader (GK) for en gjennomsnittstrafikant bosatt i 
Stavangerområdet. Beregnet på grunnlag av kjennetegn ved en gjennomsnittsreise beskrevet i SP 
Transnova kollektivt 2013, og verdsettingene som er funnet i denne undersøkelsen, samt nasjonale 
tidsverdier. 

   
Dagens trafikanter. 

Lokale verdsettinger  
Nasjonale 

tidsverdsettinger  
Potensielle trafikanter 
Lokale verdsettinger  

Reisetidselementer Min Forutsetninger 
Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 

GK (kr) 
Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 

GK (kr) 
Verdsetting 

(kr/min) 
Sum GK 

(kr) 

Tid til/fra holdeplassen  15.8 
 

1,8 27.7 0,9 14,4 2,5 39.1 

Ventetid mellom avgangene 13.1 
 

1,3 16.6 1,9 24,4 2,5 32.2 

Reisetid på transportmidlet 23.5 97 % har sitteplass 1,1 25.2 0,9 20,8 1,6 36.3 

Reisetid på transportmidlet 23.5 3 % har ståplass 1,8 1.3 1,4 1) 1.0 2,7 1.9 

Forsinkelsestid 9.0 23 % er forsinket 6,9 14.6 2,8 5,8 8,6 18.4 

Byttetid 12.3 19 % bytter 1,9 4.5 1,9 4,4 2,0 4.7 

Verdsetting av selve byttet  19 % bytter 21,9 1) 4.2 4,6 3) 0,9 24,0 4.6 

Gjennomsnittspris for reisen   
 

27,5  27,5  27,5 

Sum GK Stavangerområdet 
   

121.5  99,2  164.5 

1) Gjennomsnitt av byttemotstand på samme og annen holdeplass. 
2) Beregnet ut fra at kollektivtrafikantene er villige til å betale 29,6 (2013-)kroner for å få sitteplass hele reisen 

framfor å måtte stå, og en gjennomsnittlig reiselengde på 23,5 minutter.  
3) Basert på en omstigningsulempe på 5 minutter ekstra reisetid.  

 

Tabell 5.2: Beregning av generaliserte reisekostnader (GK) for en gjennomsnittstrafikant bosatt i 
Kristiansandsområdet. Beregnet på grunnlag av kjennetegn ved en gjennomsnittsreise beskrevet i SP 
Transnova kollektivt, og verdsettingene som er funnet i denne undersøkelsen. 

   
Dagens trafikanter. 

Lokale verdsettinger  
Nasjonale 
tidsverdier  

Potensielle trafikanter 
Lokale verdsettinger  

Reisetidselementer Min Forutsetninger 
Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 
(kr) 

Verdsetting 
(kr/min) 

Sum 
(kr) 

Verdsetting 
(kr/min) 

Sum (kr) 

Tid til/fra holdeplassen  12.9 
 

0,6 7.6 0,9 11,8 1,6 20.9 

Ventetid mellom avgangene 13.7 
 

0,8 11.5 1.9 25,4 1,3 18.1 

Reisetid på transportmidlet 23.0 95 % har sitteplass 0,6 13.2 0.9 20,0 1,1 23.0 

Reisetid på transportmidlet 23.0 5 % har ståplass 1,0 1.2 1.4 2) 1.6 2,1 2.4 

Forsinkelsestid 8.6 22 % er forsinket 3,6 6.8 2,8 5,2 5,9 11.2 

Byttetid 10.6 10 % bytter 1,1 1.2 1.9 2,0 1,4 1.5 

Verdsetting av selve byttet  10 % bytter 12,2 1) 1.2 4,6 3) 0,5 17,3 1.7 

Gjennomsnittspris for reisen    
 

27,4  27,4  27,4 

Sum GK Kristiansandsområdet 
  

70,1  93,9  106,3 

1) Gjennomsnitt av byttemotstand på samme og annen holdeplass. 

2) Beregnet ut fra at kollektivtrafikantene er villige til å betale 29,6 (2013-)kroner for å få sitteplass hele reisen 

framfor å måtte stå, og en gjennomsnittlig reiselengde på 23 minutter.  

3) Basert på en omstigningsulempe på 5 minutter ekstra reisetid.  
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I de neste avsnittene ser vi nærmere på hvor stor andel de ulike reiselementene utgjør av den 

totale reisebelastningen (GK-beregningene i Tabell 5.1 og 5.2) for de ulike trafikantgruppene i 

Stavanger- og Krististiansandsområdet. 

De ulike reisetidselementenes andel av den totale GK varierer etter hvilke tidsverdier 

som legges til grunn 

GK er et uttrykk for kvaliteten på kollektivtilbudet, og 10 prosent reduksjon i GK vil gi et 10 

prosent bedre kollektivtilbud for trafikanten. Når vi kjenner verdsettingen av hver enkelt del av 

en kollektivreise kan vi dermed si noe om hvor stor andel de ulike reisetidselementene utgjør 

av trafikantenes totale GK. Dette er vist i Figur 5.1 for dagens kollektivtrafikanter i Stavanger- 

og Kristiansandsområdet med bruk av lokale verdsettinger (tilsvarer de første GK-

beregningene i Tabell 5.1 og 5.2).  

Basert på lokale tidsverdier utgjør selve reisetiden om bord til sammen 34 prosent av 

kollektivtrafikantenes GK i Stavangerområdet (reisetid med sitteplass utgjør 21 %, reisetid med 

ståplass utgjør 1 %) og forsinkelser utgjør 12 %). Taksten utgjør 23 prosent av GK, og det 

samme gjør tiden det tar å komme seg til og fra holdeplassen. Siden forsinkelser utgjør 12 

prosent av den totale GK og prisen for reisen utgjør 23 prosent, vil det gi samme effekt å fjerne 

alle forsinkelser som å halvere prisen for reisen. Begge deler vil gi trafikantene et 

kollektivtilbud som er 12 prosent bedre enn i dag.  

Byttemotstanden og byttetiden utgjør en relativt liten del av trafikantenes GK når vi ser på en 

gjennomsnittsreise i Stavangerområdet (7 prosent). Å fjerne alle bytter vil dermed gi 

kollektivtrafikantene et tilbud som er 7 prosent bedre enn i dag. Størrelsen på denne delen av 

”kaka” vil avhenge av hvor mange som bytter. På en strekning der en stor andel av 

trafikantene må bytte transportmiddel, vil denne delen utgjøre en større andel enn vår 

gjennomsnittsberegning viser.  

I Kristiansandsområdet utgjør prisen hele 39 prosent av trafikantenes totale GK. Reisetid utgjør 

30 prosent (sitteplass 19 %, ståplass 1 % og forsinkelser 10 %), en noe mindre andel av den 

totale GKen i Kristiansandsområdet enn i Stavangerområdet, og det samme gjør ulemper 

knyttet til bytter.  
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Figur 5.1: Fordeling av GK for en gjennomsnittsreise i Stavangerområdet og Kristiansandsområdet for 
dagens kollektivtrafikanter, basert på lokale tidsverdsettinger. Beregnet på grunnlag av kjennetegn ved 
reisen beskrevet i SP Transnova kollektivt. 

Benytter vi de nasjonale anbefalte tidsverdiene, ser vi at GK-diagrammene for Stavanger-

området og Kristiansandsområdet ser mye likere ut enn ved bruk av lokale tidsverdier (figur 

5.2). Blant annet ser vi at prisen for reisen utgjør 28 prosent i Stavangerområdet og 29 prosent 

i Kristiansandsområdet, mot henholdsvis 23 og 39 prosent når vi benyttet lokale verdsettinger.  

I Stavangerområdet er prisens andel av GK lavere ved bruk av lokale tidsverdier enn ved bruk 

av nasjonale gjennomsnittlige tidsverdier. Dette skyldes at de lokale tidsverdiene i Stavanger-

området er høyere enn de nasjonale anbefalte tidsverdiene. Dermed utgjør de øvrige 

reisetidselementene en større del av den totale GK. På samme måte utgjør prisen en høyere 

andel av GK i Kristiansandsområdet ved bruk av lokale tidsverdier framfor nasjonale 

gjennomsnittsverdier, siden de lokale tidsverdiene er lavere.  
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Figur 5.2: Fordeling av GK for en gjennomsnittsreise i Stavangerområdet og Kristiansandsområdet for 
dagens kollektivtrafikanter, basert på lokale tidsverdsettinger. Beregnet på grunnlag av kjennetegn ved 
reisen beskrevet i SP Transnova kollektivt. 

Legger vi de potensielle kollektivtrafikantenes lokale verdsettinger til grunn, blir fordelingen 

mellom de ulike reisetidselementene noe annerledes enn hvis vi baserer oss på tilsvarende 

verdsettinger for dagens kollektivtrafikanter (figur 5.3). I Stavangerområdet utgjør blant annet 

ventetid mellom avganger en større andel av den totale reisebelastningen blant potensielle 

trafikanter enn dagens trafikanter (20 prosent  vs. 14 prosent). I Kristiansandsområdet utgjør 

tilbringertiden en nesten dobbelt så stor andel av den totale reisebelastningen blant 

potensielle kunder (20 prosent) sammenlignet med dagens kollektivtrafikanter (11 prosent). I 

Stavangerområdet synes dermed hyppige avganger som et viktig tiltak for å tiltrekke seg de 

potensielle kollektivtrafikantene, mens i Kristiansandsområdet er kanskje tiltak knyttet til 

kortere avstand til holdeplasser mer sentralt. 

For øvrig ser vi at i både Stavanger og Kristiansand utgjør prisen en betydelig lavere andel av 

GK blant potensielle kollektivtrafikanter (17/26 prosent) enn blant dagens kollektivtrafikanter 

(23/39 prosent). Dette skyldes de generelt høyere verdsettingene av øvrige reiselementer 

blant potensielle kollektivtrafikanter. Dette illustrerer at mens pris er viktig for å beholde 

dagens kollektivtrafikanter, er det kanskje andre egenskaper ved kollektivtilbudet som må 

vektlegges dersom man skal vinne de potensielle kollektivtrafikantene. 
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Figur 5.3: Fordeling av GK for en gjennomsnittsreise i Stavangerområdet og Kristiansandsområdet, 
basert på lokale tidsverdsettinger blant potensielle kollektivtrafikanter.  
Beregnet på grunnlag av kjennetegn ved reisen beskrevet i SP Transnova kollektivt. 

5.2 Eksempel på etterspørselseffekter av endret kollektivtilbud 

Siden ti prosent reduksjon av GK gir trafikantene et ti prosent bedre tilbud, kan vi bruke disse 

«kakediagrammene» til å si hvor mye bedre tilbud trafikantene får som følge av å gjennomføre 

ulike tilbudsforbedringer. Og siden ulike sett med tidsverdsettinger gir ulik fordeling av de 

enkelte reisetidselementenes andel av den totale GK, vil etterspørselseffektene av 

tilbudsforbedringer variere etter hvilke sett med tidsverdsettinger som legges til grunn. Vi vil 

illustrere dette med et tenkt eksempel fra Kristiansandsområdet 

Etterspørselselastisiteten (GK-elastisiteten) bygger på priselastisiteten 

For å beregne etterspørselseffekten av tilbudsforbedringer burde vi ideelt sett hatt en 

etterspørselselastisitet for de generaliserte reisekostnadene som ville angi prosentvis endring i 

antall passasjerer per prosent endring i GK (GK-elastisitet). Det finnes imidlertid lite litteratur 

om GK-elastisiteter og det hefter dermed usikkerhet rundt størrelsen på denne. Den varierer i 

ulike undersøkelser fra -0,5 til -1,7 (Halcrow Fox 1993). Det skyldes først og fremst at det ikke 

er et fast antall elementer som er med i GK-beregningene. Dermed vil f eks 10 prosent 

redusert reisetid føre til ulik prosentvis endring i GK avhengig av hvor mange elementer som er 

med i GK. GK-elastisiteten kan derfor ikke overføres fra andre studier, men bør beregnes i 

hvert enkelt tilfelle.  

For elastisiteter knyttet til ulike tilbudsforbedringer (for eksempel økt frekvens) finnes noe 

litteratur, men disse tilbudselastisitetene vil også variere med både demografiske forhold og 
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andre kjennetegn ved byområdet, og ikke minst selve reisetiden. 10 prosent endring i 

reisetiden vil ha større effekt når reisetiden er lang, og 10 prosent flere avganger vil ha mindre 

betydning hvis frekvensen i utgangspunktet er høy. Samtidig ser vi at effekten vil avhenge av 

det øvrige tilbudet og mindre byer har dermed en lavere tilbudsfølsomhet enn større byer 

(ISOTOPE 1997). Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i lokale forhold, både når det gjelder 

verdsetting av tid og hvor mye de ulike reiseelementene utgjør av total reisetid. 

Priselastisiteten vil også variere mellom byområder og er større i mindre byer enn i store byer 

(ISOTOPE 1997). Priselastisiteten varierer mellom ulike grupper trafikanter og vil derfor variere 

etter hvordan prisendringene introduseres. Dette er imidlertid en elastisitet det er relativt mye 

kunnskap om. Priselastisiteter er funnet gjennom faktisk observerte endringer i passasjertall 

når prisen er endret, og er helt uavhengig av trafikantenes verdsettinger av tid. 

Vi har beregnet en GK-elastisitet med utgangspunkt i priselastisiteten. Verdsettingene sier noe 

om det relative forholdet mellom de ulike elementene en reise består av, både pris og ulike 

tilbudsfaktorer. Derfor benytter vi prisens andel av GK for å beregne etterspørselselastisiteten 

av GK, og vi skalerer dermed etterspørselseffektene av GK opp mot priselastisiteten. I dette 

tilfellet har vi benyttet en priselastisitet på -0,35, noe som vil si at 10 prosent endring i prisen 

vil gi 3,5 prosent endret etterspørsel etter kollektivreiser.  

Tilbudsforbedringer og etterspørselseffekter i Kristiansandsområdet 

For å illustrere en slik beregning av etterspørselseffekten av et forbedret kollektivtilbud, har vi 

laget et teoretisk eksempel hvor vi har gjort følgende endringer: 

- Doblet frekvensen, og dermed halvert ventetiden mellom avganger 

- Halvert forsinkelsestiden: Økt frekvens vil i mange tilfeller bety at forsinkelsene 

reduseres. For eksempelets skyld har vi antatt at gjennomsnittlig forsinkelsestid 

halveres.  

- Halvert byttetid: Også byttetiden vil kunne reduseres med økt frekvens, i vår beregning 

har vi antatt at den gjennomsnittlige byttetiden halveres.  

Når vi endrer disse tre elementene som beskrevet over endres GK i Kristiansandsområdet med 

14 prosent, fra 70,1 kr til 60,3 kr, basert på kollektivtrafikantenes lokale tidsverdsettinger 

(Tabell 5.3). Dette gir en beregnet etterspørselseffekt på 14 prosent.  

Baserer vi beregningen på de anbefalte nasjonale tidsverdiene endres GK med 17 prosent, fra 

93,9 til 77,5, noe som gir en etterspørselseffekt på 26 prosent. Årsaken til at etterspørsels-

effekten blir såpass mye høyere basert på nasjonale tidsverdier, er at de lokale tidsverdiene er 

lavere. Dermed utgjør prisen en mye mindre andel av den totale GK, dermed blir GK-

elastisiteten og etterspørselseffekten større.  

I Stavangerområdet er etterspørselseffekten av den samme tiltakspakken på 28 prosent, både 

ved bruk av lokale og nasjonale tidsverdsettinger, fordi de lokale tidsverdsettingene i 

Stavangerområdet er høyere enn i Kristiansandsområdet.  
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Tabell 5.3: Eksempel på beregning av endret GK som følge av tilbudsendringer, lokale verdsettinger blant 
dagens kollektivtrafikanter i Kristiansandsområdet, samt nasjonale tidsverdsettinger.   

Kristiansandsområdet   
Lokale verdsettinger. 

Dagens trafikanter 
Nasjonale tidsverdier 

Reisetidselementer Min Endring 
Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 

GK før 
Sum GK 

etter 
Verdsetting 

(kr/min) 
Sum 

GK før 
Sum GK 

etter 

Tid til/fra holdeplassen  12.9 
 

0.6 7.6 7.6 0.9 11.8 11.8 

Ventetid mellom avgangene 13.7 -6.8 0.8 11.5 5.7 1.9 25.4 12.7 

Reisetid på transportmidlet med sitteplass (95%) 23.0 
 

0.6 13.2 13.2 0.9 20.0 20.0 

Reisetid på transportmidlet med ståplass (5%) 
  

1.0 1.2 1.2 1.4 1.6 1.6 

Forsinkelsestid (22%) 8.6 -4.3 3.6 6.8 3.4 2.8 5.2 2.6 

Byttetid (10%) 10.6 -5.4 1.1 1.2 0.6 1.9 2.0 1.0 

Verdsetting av selve byttet (10% )  - 12.2 1.2 1.2 4.6 0.5 0.5 

Gjennomsnittspris for reisen  - 
 

27.4 27.4  27.4 27.4 

Sum GK 
   

70.1 60.3  93.9 77.5 

Tilbudsforbedring     -14 %   -17 % 

Etterspørselseffekt     14 %   26 % 

 
Vi har ikke beregnet en tilsvarende etterspørselseffekt basert på tidsverdiene til potensielle 

kollektivtrafikanter. Dette er en gruppe som i svært liten grad benytter kollektivtilbudet i dag. 

Her vil det være mer aktuelt å se tilbudsforbedringer i kollektivsystemet i forhold til hvordan 

denne gruppen opplever konkurrerende transportmidler, først og fremst bil. Gjennom analyser 

av konkurranseforholdet mellom kollektivreiser og bilreiser vil en kunne gjøre analyser av hvor 

mye bedre kollektivtransporten vil konkurrere mot en bilreise, gitt ulike tilbudsforbedringer. 

Slike analyser vil stå sentralt i neste fase av prosjektet.  

5.3 Dør-til-dør tidsverdi til bruk i nytte-/kostnadsanalyser  

Tidsverdier kan brukes på ulike måter, avhengig av hva som er fokus for analysene. Hvis vi skal 

sammenligne tidskostnader for bil og kollektivtransport er det ikke relevant bare å se på 

reisetid med sitteplass for kollektivtrafikantene. Da må vi ta hensyn til alle ledd i reisekjeden 

for å beregne gjennomsnittlig tidskostnad for en kollektivreise fra dør til dør. Vi har beregnet 

en slik gjennomsnittlig tidsverdi basert på tidskostnadene for gangtid, ventetid, reisetid og 

byttetid for kollektivtrafikantene, hvor vi også tar hensyn andelen trafikanter som har ståplass 

på reisen (Tabell 5.4).   

En gjennomsnittlig kollektivreise i Stavangerområdet er 55 minutter fra dør-til-dør. Av dette 

utgjør tid til/fra holdeplass 29 prosent av reisetiden, reisetid ombord med sitteplass utgjør 42 

prosent, mens reisetid med ståplass utgjør 1 prosent. Ventetid mellom avganger utgjør 24 

prosent av den totale reisetiden fra dør-til-dør, mens byttetid utgjør 4 prosent. Dette gir en 

gjennomsnittlig tidsverdi på 82,6 kroner/time dersom man baserer seg på lokale tids-

verdsettinger blant dagens kollektivtrafikanter. Dersom man legger de nasjonale anbefalte 

tidsverdiene til grunn får man en gjennomsnittlig tidsverdi for en dør-til-dør reise på 71,3 

kroner/time, mens for potensielle kollektivtrafikanter vil en dør-til-dør-verdsetting være på 

125,2 kroner/time.  
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En gjennomsnittlig kollektivreise i Kristiansandsområdet er 51 minutter fra dør-til-dør. Her 

utgjør tid til/fra holdeplass 25 prosent av den totale reisetiden, mens reisetid ombord med 

sitteplass utgjør 43 prosent. Dette gir en gjennomsnittlig tidsverdi på 41,3 kroner/time dersom 

man baserer seg på lokale tidsverdsettinger blant dagens kollektivtrafikanter. Dersom man 

legger de nasjonale anbefalte tidsverdiene til grunn får man en gjennomsnittlig tidsverdi for en 

dør-til-dør reise på 72,2 kroner/time, mens for potensielle kollektivtrafikanter vil en dør-til-

dør-verdsetting være på 78,3 kroner/time.  
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Tabell 5.4: Beregnet tidsverdi for gjennomsnittlig kollektivreise dør-til-dør i Stavangerområdet og Kristiansandsområdet, basert på tall fra SP Transnova 2013, samt 
nasjonale tidsverdsettinger. 

 

 
Egenskaper ved reisen 

Lokale tidsverdsettinger 
blant kollektivtrafikanter 

Nasjonale tidsverdier 
Lokale tidsverdsettinger 

blant potensielle 
kollektivtrafikanter 

   
Reisetid 

(min) 
Andeler 

Reisetider 
vektet 
(min) 

Reisetider 
andeler 

Kr/t 
Vekt 

reisetid 
Kr/t 

Vekt 
reisetid 

Kr/t 
Vekt 

reisetid 

Stavanger-
området 

Tid til holdeplassen 15.8 100 % 15.8 28 % 105 1.6 55 1.0 149 1.6 

Reisetid med sitteplass 23.5 97 % 22.8 40 % 66 1.0 55 1.0 96 1.0 

Reisetid med ståplass 23.5 3 % 0.7 1 % 110 1.7 81 1.5 160 1.7 

Ventetid mellom avgangene 13.1 100 % 13.1 23 % 76 1.1 112 2.0 148 1.5 

Byttetid  12.3 19 % 2.3 4 % 115 1.7 112 2.1 119 1.2 

Forsinkelsestid 9.0 23 % 2.1 4 % 411 6.2 165 3.0 519 5,4 

Tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i 
Stavangerområdet dør-til-dør (kr/time) 

57 
 

95 
 

75   140 
 

Kristiansand-
området 

Tid til holdeplassen 12.9 100 % 12.9 24 % 36 1.0 55 1.0 97 1.8 

Reisetid med sitteplass 23.0 95 % 21.9 41 % 36 1.0 55 1.0 63 1.2 

Reisetid med ståplass 23.0 5 % 1.3 2 % 60 1.7 83 1.5 123 2.3 

Ventetid mellom avgangene 13.7 100 % 13.7 26 % 50 1.4 111 2.0 79 1.5 

Byttetid  10.6 12 % 1.3 1 % 67 1.9 114 2.1 86 1.6 

Forsinkelsestid 8.6 22 % 1.9 4 % 215 5.9 165 3.0 353 5.6 

Tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i 
Kristiansandsområdet dør-til-dør (kr/time) 

53 
 

48 
 

76   88 
 

 Tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i 
Ålesundområdet dør-til-dør (kr/time) 

52  64  76  142  

 Tidsverdi for en gjennomsnittlig kollektivreise i  
Tromsø dør-til-dør (kr/time) 

41  59  80  70  
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5.4 Betydningen av lokale tidsverdsettinger 

De ulike regneeksemplene over illustrerer at det er stor variasjon i tidsverdier knyttet til 

kollektivreiser mellom ulike byområder og mellom dagens og potensielle kollektivtrafikanter. I 

gjeldende retningslinjer for bruk av tidsverdier i samfunnsøkonomiske analyser, herunder 

Vegvesenets Håndbok 140, skilles det ikke mellom forskjeller i tidsverdier mellom ulike type 

byområder. Våre analyser tyder imidlertid på at det kan være hensiktsmessig og nødvendig å 

foreta slike bymessige skiller i samfunnsøkonomiske analyser, i hvert fall i den grad man ønsker 

mest mulig presise og relevante anslag over kostnader og nytte i det aktuelle prosjektet. 

Behovet for lokale tidsverdier må selvsagt avveies mot kostnadene ved å innhente disse, 

herunder en vurdering av hvor sentrale tidsverdier er i forhold til andre kost- og nytte-

elementer i det aktuelle prosjektet. Et alternativ til innsamling av egne data er å bruke 

standard tidsverdier for byområder av ulik størrelse.  

Eksemplene over belyser også følgende problemstilling; hvilke trafikantgrupper skal man ta 

hensyn til ved samfunnsøkonomiske analyser av investeringer knyttet til kollektivtransport, 

dagens kollektivtrafikanter og/eller de potensielle kollektivtrafikantene? Tiden til bilistene, dvs 

de «potensielle kollektivtrafikantene», verdsettes høyere enn tiden til bussreisende i Håndbok 

140 og tilhørende nasjonale verdsettingsstudier. Dette er riktig rent samfunnsøkonomisk i og 

med at bilister har en faktisk høyere verdsetting av tid enn bussreisende. På den annen side tar 

for eksempel gjeldende NTP 2014–2023 sikte på at forventet transportvekst i større norske 

byområder skal tas av kollektivt, sykkel og gange. For å få til dette må mange av de potensielle 

kollektivtrafikantene vinnes, og fremtidig verdsetting av tid vil være en vektet sum av dagens 

og potensielle kollektivtrafikanters verdsetting av tid.  

Samfunnsøkonomiske analyser av investeringer knyttet til kollektivtransport må ta hensyn til 

dette ved også ta hensyn til tidsverdiene til de potensielle kollektivtrafikantene i den grad den 

aktuelle investeringen tar sikte på å øke etterspørselen etter kollektivreiser. I denne rapporten 

har vi dokumentert at potensielle kollektivtrafikanter har høye tidsverdsettinger som bilister, 

og denne gruppens tidsverdier for ulike deler av en kollektivreise. Bruk av disse tidsverdiene i 

samfunnsøkonomiske analyser vil, sammen med bruk av lokale tidsverdier, gi flere lønnsomme 

kollektivprosjekter, herunder spesielt i større byområder. 
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