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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 blir mer klimaeffektivt og samtidig bidrar til å nå målsettingen om 
at forventet transportvekst i norske storbyområder skal tas av kollektivtransport, sykkel og 
gange. 

For å kunne effektivisere kollektivtilbudet er det nødvendig å ha kunnskap om hva trafikantene 
ønsker av kollektivtilbudet og dermed hva som vi gi størst effekt. Prosjektet har derfor vært 
gjennomført i to faser hvorav første fase var en markedsundersøkelse i byområdene der 
trafikantenes tidsverdsettinger ble kartlagt. Undersøkelsene er rapportert i en egen rapport, 
UA-rapport 46/2014: Klimaeffektiv kollektivsatsing. Trafikantenes verdsetting av tid i fem 
byområder (Ellis og Øvrum 2014). 

I andre fase av prosjektet har vi, gjennom eksempler, beregnet effekter av ulike strategier og 
prinsipper for mer klimaeffektive kollektivtiltak som kan benyttes i konkret planlegging og 
utvikling av kollektivtilbudet i norske byer.  

En rekke personer har vært involvert i prosjektet. Katrine N. Kjørstad har vært prosjektleder, 
og Bård Norheim har vært kvalitetssikrer for hele prosjektet. Ingunn Opheim Ellis og Arnstein 
Øvrum har vært hovedansvarlig for utforming av markedsundersøkelsen og analyser av 
trafikantenes verdsetting av tid. Mads Berg og Mari F. Betanzo har hatt hovedansvaret for 
analyser av effekter av ulike strategier for utvikling av kollektivtilbudet. 

Det var nedsatt en referansegruppe med deltagere fra de enkelte byområdene:  
- Osloområdet: Kjersti Midttun, Ruter As 
- Kristiansandsområdet: Jan Otto Hansen, Vest-Agder fylkeskommune  
- Stavangerområdet: Anne mette Nyhus Thomassen og Mirjana Gvozdic, Rogaland 

fylkeskommune  
- Ålesundområdet: Gunnar Godø, Ålesund kommune og Gry Halvorsen, Møre og 

Romsdal fylkeskommune 
- Tromsø: Øystein Olav Miland, Troms fylkeskommune 

Referansegruppen har kommet med nyttige innspill til markedsundersøkelsen, bidratt med 
data og innspill til beregning av effekter av ulike strategier og vært viktige diskusjonsparter i 
drøftingen av resultatene.  

 

Oslo, desember 2015 

 

Bård Norheim        Katrine N. Kjørstad 
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Hovedkonklusjoner 

200.000 tonn redusert CO2 og 3,7 mrd kr i reduserte kostnader 

Denne rapporten har studert hva som skal til for at kollektivtransporten skal spille en mer aktiv 
rolle i transport- og miljøpolitikken i de største byområdene i Norge. Hovedresultatene fra disse 
analysene viser at økt kollektivsatsing er en av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som 
kan gjennomføres i norske byområder, i samspill med andre virkemidler. Kombinert med en 
målrettet arealplanlegging og restriktiv bilpolitikk kan klimautslippene reduseres med ca 
200.000 tonn i 2030 samtidig som kostnadene kan reduseres med 3,7 mrd kr årlig. Det betyr 
både reduserte klimautslipp og reduserte kostnader, og gir en mer effektiv transportavvikling i 
byene. Klimaeffekten kommer her som en bonus for en tiltakspakke som i seg selv er 
samfunnsøkonomisk lønnsom.  

Minst 8 passasjerer på bussen 

Hvis kollektivtransporten skal bidra til reduserte klimautslipp alene er det viktig å målrette 
satsingen der hvor potensialet er størst, både i forhold til trafikkgrunnlag og belegg på 
transportmidlene. En like stor økning i rutetilbudet på alle linjer er ikke særlig kostnadseffektivt 
eller miljøvennlig. Selv om kollektivtrafikanter i de fleste norske byer har lavere CO2-utslipp per 
reise enn bil, må det være minst 8 passasjerer om bord på bussene før miljøgevinsten hentes 
ut. Og like stor økning på alle linjer vil medføre at belegget på bussene reduseres fordi antall 
avganger øker mer enn passasjerveksten.  

Effektivisering av linjenettet kan gi flere reisende uten økte kostnader 

Derfor må miljøeffekten av økt kollektivsatsing ta utgangspunkt i en målrettet satsing på 
bestemte linjer og ikke en generell økning i kollektivtransporten.  I dette prosjektet har vi sett 
på fem ulike case for en effektivisering av linjenettet for kollektivtransporten som kan gi en 
betydelig reduksjon i klimautslippene uten økte kostnader. Vi har sett på utvikling av 
stamlinjenett i Oslo, Kristiansand og Stavanger, knutepunktutvikling i Ålesund og en 
reorganisering av hele linjenettet i Tromsø. I følge våre analyser kan dette gi rundt 14 prosent 
flere reisende og ca. 4000 tonn redusert CO2 uten økte kostnader for kollektivtransporten.  

Økt framkommelighet for kollektivtransporten er nøkkelen til suksess 

Analysene er kun ment som eksempler på potensialet ved å effektivisere rutenettet i et 
stamlinjenett med høy frekvens og god framkommelighet. Den største gevinsten ligger i å få 
økt framkommelighet for kollektivtransporten på dette stamlinjenettet. Det er ikke mulig å gi 
kollektivtransporten full framkommelighet på alle linjer. Ved å redusere antall hovedlinjer til ca 
en tredjedel er det større mulighet for å gi kollektivtransporten full prioritet, og gi direkte 
overgang i kollektivknutepunktene.  
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Sammendrag 

Kollektivtransport og miljø 

Det er lagt ambisiøse mål på transportpolitikken i de største byene i Norge, med mål om 
nullvekst i biltrafikken. Mulighetene for å nå dette målet avhenger av et konkurransedyktig 
kollektivtilbud som gjør overgangen fra bil til kollektivtransport enklest mulig. Men det er ikke 
noe mål å øke kollektivtilbudet over alt, til enhver tid og uansett kostnad. En målrettet og mest 
mulig miljøvennlig kollektivsatsing krever en streng prioritering av virkemiddelbruken og hvor 
det skal satses på økt kollektivtransport. 

Kollektivtransporten må konsentrere seg om de strekningene og reisene hvor potensialet er 
størst, og la gange, sykkel og bil ta en større del av de andre reisene. Kollektivtransportens 
muligheter til å ta en større del av transportveksten i de største byene, og få en størst mulig 
miljøgevinst, avhenger av en sterkere målretting av rutetilbudet mot de områdene hvor 
trafikkgrunnlaget er størst.  

Gjennomsnittstilbudet kan gi dårlig miljøeffekt 

Mange analyser av kollektivtransport og miljø legger mer gjennomsnittlig betraktning til grunn, 
enten ved at alle ruter økes prosentvis like mye eller at dagens vognpark sammenliknes med 
en ny bilpark. Begge deler blir like feil: 

 Ved å se på en gjennomsnittlig ruteøkning på alle linjer får en med seg en rekke ruter som 
har en mer sosial enn markedsmessig vurdering. Kollektivtransporten har, ved siden av 
miljømålet også et ansvar for å dekke et tilbud for de som ikke har tilgang til bil. Mange 
ruter kjører på tider og steder hvor trafikkgrunnlaget er lavt og har dermed lavt belegg.  

 Ved å se på gjennomsnittlig vognpark får en ikke med seg at nye busser er langt mer 
miljøvennlige enn gjennomsnittlig vognpark, samtidig som de vil trekke over en 
«gjennomsnittlig» bilist ut fra dagens vognpark.  

Spørsmålet om kollektivtransport er et viktig miljøtiltak må derfor ta utgangspunkt i 
ekstrainnsatsen som kreves for å få flere reisende, og målrettet denne satsingen slik at den gir 
best mulig miljøeffekt.  

Kollektivtransporten er også forurensende 

Kollektivtransporten skaper også negative miljøeffekter, og det er ikke likegyldig hvordan man 
oppnår passasjerøkning. Det er både et spørsmål om hvor kostnadseffektive tiltakene er, dvs. 
flest mulig nye passasjerer i forhold til den økte ruteproduksjonen, og at størst mulig andel av 
de nye passasjerene kommer fra bil. I denne rapporten ser vi nærmere på miljøgevinstene av 
en slik målrettet kollektivsatsing.  

Formålet med rapporten er gjennom konkrete eksempler å belyse hvordan kollektivtilbudet 
kan utvikles slik at det blir mer klimaeffektivt.  Dette har et rendyrket fokus på klima og miljø. 
Samtidig er det viktig å huske at kollektivtransporten har langt flere mål enn reduserte 
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klimautslipp. De resultatene som fremkommer i denne rapporten må derfor veies opp mot 
andre mål, både velferdsmål og effektiv transportavvikling i by.  

Hovedfokus i denne rapporten har vært tiltak for å effektivisere kollektivtransporten og 
målrette tiltakene mot mer miljøvennlig transport. Vi har eksempler fra fem byområder, Oslo, 
Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Tromsø. Rammebetingelser i byområdene og kombinerte 
tiltak som arealplanlegging og restriksjoner på bilbruk kan forsterke miljøgevinsten av 
kollektivsatsingen. Vi vil derfor gå litt inn på overordnede mål og virkemidler i de største 
byområdene før vi ser på de fem caseområdene.  

Kollektivtransporten må bli mer miljøeffektiv 

I de fleste byområder er det en erkjennelse om at kollektivtilbudet må bedres for å kunne 
konkurrere med biltrafikken og for å kunne ta sin del av transportveksten. Dette har ført til at 
flere byer har utvidet kollektivtilbudet sitt med bl.a. flere ruter, større flatedekning, økt 
frekvens mv. Resultatet er flere utkjørte km, men ikke nødvendigvis tilsvarende mange flere 
passasjerer eller reduserte bilreiser.  

Nødvendig belegg for miljøvennlig kollektivtransport 

Spørsmålet er om rutetilbudet er effektivt for markedet som skal 
betjenes og/eller om det kjøres med lavt belegg og dårlig 
miljøgevinst. Det er dermed heller ikke effektivt med hensyn til 
utslipp per passasjerkm.  

Analysene viser at: 

 Med en gjennomsnittlig bil og busspark (i Oslo) vil grenseverdien være 7,6 passasjerer. Det 
vil si at det må være ca. 8 personer i en buss for at det skal være mer klimavennlig enn bil. 

 Med den nyeste motorteknologien (Euro 5 og 6) vil et belegg på 6,3 passasjerer per buss 
bety at bussen er mer klimavennlig enn bil  

 For elektriske kjøretøy (elbiler og trikk/bane) er grenseverdien 4,5 passasjerer. Det vil si at 
det må være 4,5 personer på en trikk for at trikken skal være mer klimavennlig enn elbil. 

Tabell S.1: CO2utslipp per bil og busskm med nyeste motorteknologi og snitt bilpark og avhengig av passasjerbelegg 
for bilene, og grenseverdier for buss. Tabellen er basert på data fra: Holmengen og Fedoryrshyn 2015 og Ruters 
årsrapport for 2014. Se Solheim m.fl. for en historisk oversikt.  

  Snitt Oslo Laveste utslippsnivå 

Grenseverdier/belegg   

   Bil/buss 7,6  

   Ny buss, snitt bil  6,3 

   Kollektivt/bil (Oslo) 4,5 4,5 

   Bane/elbil (Oslo) 4,5 4,5 

*Beregnet utslipp basert på energimix hvor NVE anslår CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon til 11g/kWh i 2013. 

 
I beregningene har vi også tatt med utslipp fra elbiler og trikk/bane. Selv om disse går på strøm 
vil det være en energimiks i produksjonen av strøm som gjør at de også har et lite CO2-utslipp. 
CO2-utslipp per personkm med elbil er bare på 2,3 gram og T-bane/trikk har et utslipp på 0,6 
gram/personkm, dvs. ca. 25 prosent av utslippene fra elbil (tabell S.2). Også for 
gjennomsnittstrafikanten er utslippene fra en kollektivreise ca ¼ av utslippene fra en bilreise.  

Passasjerbelegg 

Det er mer klimaeffektivt 
å kjøre buss hvis det er 8 
passasjerer på bussen 
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Tabell S.2: Beregnet CO2-utslipp per personkm for kollektivtrafikanter og bilister i Oslo 

Utslipp per gram CO2 per 
personkm 

Snitt Oslo Nye transportmidler 

Bil 126 105 

Kollektivt 29 25 

T-bane/trikk 0,6 0,6 

Elbil 2,3 2,3 

 
Med 3 prosent elbiler i Oslo gir dette marginale utslag på utslippene fra bilparken, og enda 
mindre i andre byer. Men dette kan endre seg over tid og disse tallene bør derfor oppdateres 
jevnlig. For kollektivtransporten vil denne fordelingen ha veldig mye å si, ikke minst i Oslo hvor 
trikk og T-bane utgjør ca. halvparten av lokal ruteproduksjon. I tillegg kommer tog for 
regionale reiser i Oslo og Akershus.  

Miljøgevinsten avhenger av etterspørselseffekten av økt kollektivsatsing 

Miljøsatsingen for kollektivtransporten må bli mer målrettet, ikke bare gjennom å redusere 
utslipp per buss men like mye på passasjerbelegg og hvordan de nye passasjerene lokkes over 
på kollektivtransporten. Miljøgevinsten av økt kollektivsatsing vil avhenge av hvor mange 
bilister som trekkes over fra bil til buss når frekvensen øker, dvs. hvor effektive kollektivtiltak 
som iverksettes og om de rettes mot bilbrukere.  

I snitt ligger etterspørselselastisiteten for økt rutetilbud/frekvens på kollektivtransporten rundt 
0,4-0,6 (Norheim og Ruud 2007). Det betyr at 10 prosent flere avganger gir 4 til 6 prosent flere 
reisende. Miljøgevinsten av økt frekvens vil avhenge av denne etterspørselseffekten. Hvis 
passasjerveksten er lavere enn økning i ruteproduksjonen vil passasjerbelegget gå ned. 

Som en illustrasjon har vi beregnet grenseverdien for hvor stor 
etterspørselselastisiteten må være for at økt frekvens på buss 
reduserer CO2-utslippene, hvis alle de nye passasjerene kommer 
fra bil. Grenseverdien er i snitt rundt 0,6 og lavest der hvor 
belegget på bussene er størst.  

Dette er effekten hvis tilbudsforbedringene kombineres med en 
restriktiv bilpolitikk, slik at alle de nye reisende kommer fra bil. Som regel trekkes også en del 
gående og syklende over, i tillegg til at nye reiser genereres. Miljøgevinsten av økt 
kollektivsatsing vil derfor avhenge av etterspørselseffekten av tiltakene og andelen som 
overføres fra bil. Dette vil være i fokus når vi studerer konkrete case i hver av byene. 
Målsettingen må derfor være å finne tiltak som gir størst mulig etterspørselseffekt per økte 
rutekm. Det vil både gi bedre miljøgevinst og lavere kostnader for å nå nullvekstmålet. 

Resultater fra Samferdselsdepartementets forsøksordning for 
kollektivtransport ga i gjennomsnitt 42 prosent av de nye 
passasjerene overført fra bil (Renolen 1998). En slik andel vil 
innebære at tilbudselastisiteten for å få klimagevinst av en 
generell økning i frekvensen vil være (0,59/0,42=1,4), dvs. 10 
prosent økt frekvens må gi minst 14 prosent flere reisende. I de 
fem casene i dette prosjektet var det i snitt 67 prosent overført 
fra bil, noe som vil kreve en tilbudselastisitet på 0,88 eller ca 40 
prosent lavere enn gjennomsnittstallene fra forsøksordningen.  

Generell økt frekvens med 
buss gir liten miljøgevinst. 
Etterspørselselastisiteten må 
være over 0,6 og alle nye 
trafikanter må komme fra bil. 

En generell økning i rute-
tilbudet er ikke nødvendigvis 
noen god miljøsatsing. Men 
en målrettet satsing der hvor 
etterspørsels-effekten er 
størst og hvor andelen 
overført fra bil er høyest vil gi 
god miljøeffekt.  
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Helhetlige tiltakspakker er god transportøkonomi og miljøsatsing 

Hovedutfordringen i de største byområdene er å få til en effektiv trafikkavvikling i en periode 
med sterk befolkningsvekst. I tillegg er potensialet for kollektivtransporten størst i byene, slik 
at det er mulig å utvikle et konkurransedyktig kollektivtilbud i forhold til bilen. Analyser av 
scenarier for transportutviklingen i de største byene viser at en fortsatt bilbasert trafikkvekst 
vil koste i størrelsesorden 7,3 mrd kr årlig, mens en miljøbasert vekst hvor kollektivtransport, 
sykkel og gange tar veksten vil kunne koste det halve (figur S.1). Kostnadene ved en 
miljøbasert trafikkvekst vil avhenge av hvilke 
tiltak som iverksettes for å nå nullvekstmålet. 

Dersom nullvekstmålet nås kun som følge av 
restriktive tiltak på bil (scenario A) er 
kostnadsøkningen omtrent halvert 
sammenlignet med trendutviklingen: 3,6 mrd. 
kroner i økte årlige kostnader.  

Dersom veksten på den andre siden tas 
utelukkende ved hjelp av positive kollektivtiltak 
(scenario B) er kostnadsøkningen vesentlig 
høyere: 7,6 mrd. kroner.  

Til slutt ser vi at en strategi som kombinerer 
fortetting med restriktive tiltak på bil og 
positive kollektivtiltak (scenario C) vil havne et 
sted mellom Scenario A og Scenario B/Trend: 
5,4 mrd. kroner økning i årlige kostnader.  

Miljøgevinsten av de ulike strategiene vil 
avhenge av forholdet mellom økning i 
rutekilometer for kollektivtilbudet og endringen i bilreiser. En fortsatt trendutvikling gir den 
desidert største utslippsveksten (241 000 tonn CO2), og omtrent hele veksten kommer fra 
biltrafikken. I de tre scenariene som innebærer oppnåelse av nullvekstmålet er det ingen 
økning i utslippet fra bil. Hvor stort utslippet fra kollektivtransporten bli avhenger av hvor stor 
økning i ruteproduksjon som er nødvendig for å nå nullvekstmålet.  

Restriktiv bilpolitikk (scenario A) gir det laveste 
veksten i utslipp: 48 000 tonn CO2. En offensiv 
kollektivsatsning (scenario B) vil innebære en 
vesentlig høyere vekst i ruteproduksjonen, og 
dermed også en økning i utslippene fra buss: 
102 000 tonn CO2. På samme måte som for 
kostnadsøkningen ser vi til slutt at en 
fortettingsstrategi (scenario C) gir et nivå 
mellom scenario A og B: 77 000 tonn CO2. 
Analysen viser at alle de tre 
nullvekstscenariene gir betydelig miljøgevinst 
sammenlignet med trendutvikling. 

Oppsummert finner vi at både kostnadene, og miljøgevinstene, knyttet til nullvekstmålet i stor 
grad påvirkes av hvilke virkemidler som benyttes for å nå målet. Alle scenariene gir en 
betydelig miljøgevinst sammenlignet med en trendutvikling, men samtidig viser 

Figur S.1: Oppsummering av økt årlig driftstilskudd 
(kollektivt, sykkel og gange) og nødvendige årlige 
investeringer (bil, kollektivt, sykkel og gange) gitt fire 
ulike scenarier for håndtering av transportveksten fra 

2014 til 2030. Tall i mrd. Kr 2014 kr.  

 

Figur S.2: Oppsummering av økning i CO2-utslipp (bil 
og buss) gitt fire ulike scenarier for håndtering av 
transportveksten fra 2014 til 2030. Tall i tusen tonn. 
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kostnadsanalysene at kostnadene kan komme på nivå med en bilbasert utvikling dersom en 
kun benytter positive kollektivtiltak for å nå målet.   

Samtidig vil kostnadene ved en offensiv kollektivsatsing avhenge av hvor målrettet denne 
satsingen er. Beregningene over er basert på gjennomsnittlige etterspørselseffekter fra en 
analyse av 44 europeiske byer (Norheim 2006). Denne analysen ga en elastisitet på 0,4. Det vil 
si at 10 prosent flere avganger ga 4 prosent flere reisende. Etterspørselseffekten for de andre 
tiltakspakkene, med bilrestriksjoner og arealplanlegging mv, er basert på den samme studien. 
For å illustrere hvor mye en målrettet kollektivsatsing har å si for klimaeffektiv kollektivsatsing 
har vi sett på to alternative effekter; med en høyere etterspørselseffekt for å vise hvordan 
dette påvirker kostnadene ved å nå nullvekstmålet. Vi har sett på to alternativer med veldig 
høy etterspørselseffekt, med elastisiteter på 0,7 og 1,0. Det betyr at 10 prosent flere avganger 
gir hhv 7 prosent og 10 prosent flere reisende, og dette kan være mulig hvis en målretter 
kollektivsatsingen mot områder hvor konkurranseflatene er størst.  

Ved en elastisitet på 0,7 reduseres kostnadene 
knyttet til den offensive kollektivsatsningen 
(scenario B) med nesten 40 prosent – fra 7,6 
mrd. kroner til 4,8 mrd. kroner. Dersom en går 
enda lenger og antar en elastisitet på 1,0 ser vi 
at kostnadene reduseres til samme nivå som 
strategien som kun benytter restriktive tiltak 
på bil (scenario A). 

Beregninger viser at en målrettet 
kollektivsatsning i områder hvor 
kollektivtransporten er konkurransedyktig og 
med mange reisende, kan gi vesentlige 
kostnadsbesparelser sammenlignet med en 
strategi hvor frekvensøkningen spres jevnt 
utover rutetilbudet.  

Klimaeffektiv kollektivsatsing 

Vi har i dette prosjektet vist at en generell økning av kollektivtilbudet ikke vil gi noen god 
klimagevinst fordi en generell økning også vil omfatte en del lavtrafikktilbud med lavt belegg 
og liten mulighet til å konkurrere mot bilen. Samtidig er dette tilbud som er viktig for at folk 
skal kunne klare seg uten bil. Det vil være ulike typer tilbud som bør utvikles avhengig av hvilke 
målgrupper og trafikkområder vi ser på. 

En målrettet klimaeffektiv kollektivsatsing vil bygge på følgende prinsipper: 

 Mer miljøvennlige transportmidler, både i form av ny motorteknologi/reduserte 
utslipp og i form av bedre tilpassede vognstørrelser.  

 Økt belegg på kollektivtransporten ved bedre rammebetingelser i form av 
arealplanlegging, restriksjoner på bil og framkommelighet på vei. 

 Bedre kollektivtransport ved å målrette kollektivsatsingen der hvor det gir størst 
etterspørselseffekt og har det største trafikkgrunnlaget 

I dette prosjektet har vi sett på potensialet for en effektivisering av rutetilbudet i fem 
byområder og gevinstene av en slik satsing på de totale klimautslippene (tabell S.3): 

Figur S.3: Kostnadsøkning for scenario A og scenario B 
med tre ulike tilbudselastisiteter. Tall i mrd. Kr – 2014 kr.  
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 I Oslo, Kristiansand og Stavanger har vi sett på potensialet ved å utvikle et rendyrket 
stamlinjenett, hvor økt ruteproduksjon prioriteres til noen få hovedlinjer. 

 I Ålesund og Tromsø har vi sett på potensialet ved å effektivisere rutetilbudet i form av 
knutepunktutvikling og reorganisering av rutetilbudet. 

Tabell S.3: Endring i antall bussruter og andel av de nye kollektivreisende som er overført fra bil. Modellberegninger. 

 Antall ruter Overført fra bil 

 Før Etter Reduksjon  Andel av nye  
kollektivreiser 

Oslo 20 5 -75 % 68 % 

Kristiansand 36 15 -58 % 75 % 

Stavanger 87 30 -66 % 61 % 

Ålesund 22 12 (*) -45 % 62 % 

Tromsø 20 7 -65 % 71 % 

Alle 185 69 -63 % 67 % 

(*) Antall ruter som ikke får endret bytte i ettersituasjonen 

Disse beregningene ser på en kraftig reduksjon i antall busslinjer, med ca 2/3 av linjene, og 
hvor all ruteproduksjon konsentreres om de gjenværende linjene. I Oslo vil i tillegg T-
banelinjer, trikker og regionbusser utgjøre en del av stamlinjenettet. Vi har testet potensialet 
for en effektivisering av linjenettet ut fra en stegvis analyse: 

 Steg/konsept 1: Eksklusive de minst trafikkerte rutene. 

 Steg/konsept 2: Økt frekvens på de tyngste rutene. 

 Steg/konsept 3: Effektivisering av linjenettet. 

Poenget med denne stegvise analysen er å illustrere potensialet av en slik ruteeffektivisering 
fordelt på gevinsten av de ulike tiltakene. Dette er stiliserte eksempler basert på dagens 
linjenett. De linjene som beholdes er nødvendigvis ikke «de rette» hvis det skal være færre 
linjer og det må foretas justeringer i etterkant for de områdene som eventuelt får et betydelig 
dårligere tilbud. Eksemplene må derfor ikke forstås som et konkret forslag til et nytt rutetilbud 
i disse byområdene, men som eksempler på en prosess og retning på hvordan tilbudet bør 
utvikles.  

I følge analysene kan en slik ruteeffektivisering gi fra 7 til 23 prosent flere reisende, med et 
snitt rundt 14 prosent. Effekten er størst i Stavanger som har en utspredd bystruktur og godt 
potensiale for effektivisering av linjenettet. Den er lavest i Oslo som i utgangspunktet har et 
godt utviklet kollektivtilbud og dermed mindre potensial for ytterligere vekst. I Ålesund og 
Tromsø, hvor knutepunktutvikling er sentrale elementer vil den største effekten hentes ut når 
byttepunktene effektiviseres. Det betyr konkret at den store gevinsten ved  

 stamlinjenett hentes ut ved bedre framkommelighet på dette linjenettet,  

 knutepunktutvikling hentes ut ved full framkommelighet fram til byttepunktene  
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Figur S.4: Beregnet endring i antall kollektivreiser ved de ulike caseområdene og stegene for analysene. Beregninger 
fra fem case med stamlinjenett i Oslo, Kristiansand og Stavanger og knutepunktutvikling i Ålesund og Tromsø 

Det er et stor potensial for effektivisering av linjenettet for kollektivtransporten og som gjør at 
klimautslippene fra transportsektoren kan reduseres uten økte tilskudd. Beregningene viser at 
effektivisering av linjenettet (steg 3) kan gi ca. 4000 tonn redusert CO2 per år, mest i Oslo og 
Stavanger (figur S.5). De andre byene er mindre og har derfor også mindre utslipps-
reduksjoner. Analysene viser at det er et potensial for reduserte klimautslipp fra 
transportsektoren også uten økte kostnader, men denne effekten er lavere å gjennomføre 
kombinerte tiltakspakker som er vist i figur S.2. Samtidig vil også de kombinerte tiltakspakkene 
kreve betydelige økte tilskudd og de må derfor kombineres med en effektivisering av 
rutetilbudet. Analysene viser at den mest miljøvennlige kollektivsatsingen i disse byene vil 
være 

 tiltakspakker som bygger opp under trafikkgrunnlaget for kollektivtransporten  

 prioriterer rutetilbudet mot de mest trafikktunge strekningene 

 gir full framkommelighet for kollektivtransporten på disse strekningene 
 

 
Figur S.5: Beregnet reduksjon i CO2-utslipp (tonn per år) ved en effektivisering av linjenettet Beregninger fra fem 
case med stamlinjenett i Oslo, Kristiansand og Stavanger og knutepunktutvikling i Ålesund og Tromsø 
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1. Problemstillinger og målsettinger med 
prosjektet 

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å finne ut av hvordan man kan få til en mer 
klimaeffektiv kollektivsatsning i norske byområder slik at det er mulig å nå målene i 
Klimaforliket om at kollektivtransport, sykkel og gange skal ta persontransportveksten innenfor 
en realistisk kostnadsramme. Dette krever bedre kunnskap om hvilke tiltak som gir flest nye 
passasjerer, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader ved ulike kollektive 
transportløsninger og effekten av rammebetingelser i byområdene for mulighetene for å 
effektivisere rutetilbudet, eksempelvis effektivisering av kollektivtilbudet, bedre regularitet og 
redusert parkering i sentrale områder samt prising av biltrafikk. 

Det finnes mye kunnskap om hva som skal til for å få flere til å reise med kollektivtransport når 
det gjelder effekt av økt rutetilbud eller reduserte takster (Kollektivtransportboka 2007). Det 
er derimot lite kunnskap om hvordan man best kan effektivisere kollektivtilbudet for å få flere 
kollektivreisende og redusert biltrafikk uten å måtte øke kostnadene. 

Dette har vi undersøkt ved å besvare følgende problemstillinger: 

1. Hvilke type kollektivtiltak er mest effektive for å nå målsettingen i Klimameldingen? 
2. Hvilken effekt kan kombinasjoner av et mer effektivt kollektivtilbud og bedre 

rammebetingelser ha på klimautslipp? 
3. Er det mulig å effektivisere dagens kollektivtilbud slik at det gir best mulig 

miljøgevinst innenfor dagens tilskuddsrammer og rammebetingelser i byene? 

Prosjektet har bidratt med kunnskap til arbeidet med utviklingen av kollektivtilbudet. 
Rapporten analyserer: 

 Effektivisering av rutetilbudet: Knutepunktutvikling, optimalisering av 
holdeplassavstand og forenkling av linjenettet. 

I tillegg drøftes: 

 Rammebetingelser for å bygge opp under trafikkgrunnlaget: Mer målrettet 
arealplanlegging, bedre framkommelighet for kollektivtransporten, innføre 
parkeringsrestriksjoner og økte kostnader for bilbruk.  

1.1 Gjennomføring 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i en analyse av fem byområder:  

 Kristiansandsområdet: Her har man satset offensivt på kollektivtransporten i mange år 
men byområdet er samtidig godt tilrettelagt for bruk av bil.  

 Ålesundområdet: Dette er et område med en lav kollektivandel, men med en 
bystruktur som gir et godt potensial for å effektivisere tilbudet.  

 Stavangerområdet: Har hatt en vellykket omlegging av rutetilbudet og satsing på 
Jærbanen, men har samtidig en arealstruktur som favoriserer bilbruk. 

 Tromsø: Har en høy kollektivandel og et godt potensial for kollektivtransporten.  

 Osloregionen: Regionen har tunge kollektivtransportstrømmer i Oslo og på 
arbeidsreiser mellom Oslo og Akershus. 
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Disse fem byområdene er til dels ulike med ulike utfordringer og muligheter for å utvikle 
kollektivtilbudet. Analysen gir dermed en bredde og kunnskap om ulike typer byområder. Slik 
gir analysen lærdom og grunnlag for generell kunnskap som kan overføres til andre byområde 
som ikke deltar i prosjektet. 

1.2 Metode og deloppgaver 

Formålet med prosjektet er å belyse potensialet for en mer klimaeffektiv kollektivsatsing i 
norske byområder, basert på analyser i fem byområder av ulik karakter. Prosjektet vil besvares 
ved en bred metodisk tilnærming, og omfatter flere deloppgaver: 

Kartlegging av trafikantenes ønsker og behov 

Vi har gjennomført en markedsundersøkelse etter mønster av den store verdsettings-
undersøkelsen i Oslo/Akershus (Ruud m.fl. 2010). Undersøkelsen inneholder blant annet en 
verdsettingsstudie for å belyse hvordan trafikantene vektlegger ulike egenskaper ved 
kvaliteten på tilbudet. Vi har kartlagt tidsverdsettinger for: 

 Kollektivreiser, både for dagens kollektivtrafikanter og potensielle kollektivtrafikanter:  
reisetid, frekvens mv og ikke minst komfort; sitteplass, trengsel.   

 Bilreiser: reisetid, kø/forsinkelsestid, tidsbruk ved parkering/henting av bil mv.  

Drøfter betydningen av arealplanlegging, framkommelighet og rammebetingelser for 
bilbruk 

Formålet har vært å belyse hvordan det er mulig å bygge opp under trafikkgrunnlaget for å 
oppnå mer klimaeffektive transportløsninger. Vi vil synliggjøre hvilke effekter ulike typer tiltak 
og kombinasjoner av tiltak har på etterspørselen etter kollektivreiser. Dermed har vi fått fram 
miljøgevinsten av kollektivsatsingen, og hvordan dette gir mulighet til å utvikle et bedre tilbud 
innenfor gitte kostnadsrammer.  

Vurdering av alternative rutekonsept  

For å vurdere alternative rutekonsept har vi tatt utgangspunkt i trafikantenes nytte og 
verdsetting av tid og kvalitet fra markedsundersøkelsen, og en kartlegging av egenskaper ved 
tilbudet. Vi har utviklet en modell (UA-modellen1) som er egnet til å beregne effekten av flere 
kvalitative egenskaper ved kollektivtilbudet og nettverksgevinster av ruteeffektiviseringer. Vi 
vil se på effektivisering av rutetilbudet og vognparken, forenkling av linjenettet og tiltak som 
bygger opp under trafikkgrunnlaget.  

  

                                                           

1 UA-modellen er en tilleggsmodul til RTM, og er en etterspørselsmodell som beregner generaliserte 
reisekostnader for kollektivtrafikanter og bilister. I UA-modellen aggregeres data til hensiktsmessige 
storsoner for analyseformålet. Deretter beregnes endringer i generaliserte kostnader og endret 
reiseetterspørsel som følge av endringer i transporttilbudet. Ved å aggregere til UA-modellen kan vi ta 
hensyn til flere faktorer som har betydning for vurderingen av kvaliteten på tilbudet, og dermed 
etterspørselseffekten ved endringer i disse. Det dreier seg for eksempel om komfort, trengsel og 
regularitet i kollektivtransporten. I tillegg kan vi beregne effektene av endret trafikantbetaling, kø og 
parkeringskostnader for biltrafikken. 
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Innenfor prosjektet har vi testet alternative rutekonsepter hvor vi tar utgangspunkt i dagens 
ruteproduksjon. Eksempler på slike konsepter kan være: 

 Effektivisering av holdeplassavstand 

 Effektivisering av linjenettet med ekspressruter, matebusser/servicelinjer gjennom 
knutepunktutvikling 

 Forenkling av linjenettet gjennom stamlinjenett og stive rutetider. 

Metoden for å sammenlikne de ulike konseptene vil være trafikantenes vektlegging av tid på 
ulike deler av kollektivreisen, samt kostnad for hvert enkelt alternativ sammenliknet med 
dagens situasjon. Det rutekonseptet som gir størst forbedring for trafikantene med samme 
ressursinnsats vil være å foretrekke.  

1.3 Hovedinnhold i rapporten 

Fordi det er så mange ulike mål som skal nås samtidig, er utfordringene for kollektiv-
transporten mange. Når det gjelder miljø, er det viktig å fokusere på lokal forurensning, 
globale klimautslipp, energiforbruk, arealbehov og ulykker i transportsektoren. Miljøgevinsten 
av økt kollektivsatsing vil avhenge av hvor mange som sitter på bussen eller banen, og 
gevinstene er størst i de trafikktunge områdene hvor det bor mye folk. Samtidig har 
kollektivtransporten en rolle når det gjelder å gi et transporttilbud til trafikanter uten bil, også i 
områder med et lite trafikkgrunnlag. Dette skaper en klar målkonflikt mellom ulike hensyn og 
mål med kollektivtransporten. Mange kollektivtilbud vil dermed ikke være miljøvennlige i seg 
selv, men tjene andre formål. Derfor vil miljøgevinsten av generell kollektivsatsing eller 
analyser av gjennomsnittstilbudet gi lite interessante resultater fordi det blander sammen det 
sosiale basistilbudet med det markedsorienterte kollektivtilbudet som skal konkurrerer mot 
bilen.  

Et av hovedformålene med denne rapporten vil være å nyansere bildet av når kollektiv-
transporten er et miljøtiltak ut fra type tiltak og område vi ser på. Det avhenger både av 
trafikkgrunnlag, effekten av de ulike kollektivtiltakene og rammebetingelsene for biltrafikk. Det 
har vi forøkt å belyse ved de ulike kapitlene: 

 Kollektivtransport og miljø (kapittel 2)  
I dette kapitlet ser vi på miljøutfordringene for transportsektoren og hvilken gevinst som kan ligge i 
å få flere over på kollektivtransporten, uten å diskutere hvordan de lokkes over.. 

 Kollektivtransporten må bli mer miljøeffektiv (kapittel 3)  
I dette kapitlet ser vi på miljøutslipp fra bil og kollektivtransport for å beregne grenseverdier/belegg 
for når kollektivtransport er mer miljøvennlig enn å reise med bil. Vi har på overordnet nivå også 
sett på miljøgevinsten av økt kollektivsatsing avhengig av hvilke tiltak som iverksettes og om 
kollektivsatsingen kombineres med en mer restriktiv bilpolitikk eller målrettet arealplanlegging. 

 Best mulig tilbud til trafikantene (kapittel 4)  
Miljøgevinsten av økt kollektivsatsing avhenger av tiltak som gir størst mulig etterspørselseffekt 
overfor bilister. I dette kapitlet ser vi på hvordan etterspørselseffekten av samme type tiltak 
varierer avhengig av hvilket byområde og trafikantgruppe vi ser på, og hvordan en målrettet satsing 
kan ha høyst ulikt innhold avhengig av område. 

 Prinsipper for utvikling av effektive rutetilbud (kapittel 5) 
I de foregående kapitlene har vi sett på miljøgevinsten av økt kollektivsatsing og kombinerte 
tiltakspakker. I dette kapitlet ser vi på potensialet ved en ruteeffektivisering og omdisponering av 
tilbudet mot de mer trafikktunge områdene, og hvilke prinsipper en slik effektivisering bør bygge 
på. En mer målrettet kollektivsatsing vil innebære at trafikktunge områder prioriteres med 



Klimaeffektiv kollektivtransport – Effekter av målrettede tiltak 

4 Urbanet Analyse rapport 72/2015 

rutegående tilbud. Vi ser også på hvordan det er mulig å regne på når det bør kjøres rutegående 
kollektivtransport eller bestillingstransport. 

 Effekten av et nytt linjenett og prinsipper for stamlinjer og knutepunktsutvikling – eksempler fra 
byområdene (kapittel 6 og 7) 
I de to siste kapitlene har vi forsøkt å beregne effekten av nytt linjenett ut fra disse prinsippene, 
både når det gjelder stamlinjenett, knutepunktsutvikling og holdeplassavstand. I eksemplene regner 
vi på en omlegging av rutetilbudet uten økte tilskudd, og vi har laget noen stiliserte eksempler. Det 
betyr at dette ikke er forslag til et nytt linjenett i de fem casebyene, men eksempler på gevinstene 
ved å utvikle tilbudet i denne retningen.   

Rapporten presenterer en del regneeksempler på miljøgevinsten av en økt kollektivsatsing som 
kan overføres til andre byområder som ønsker å vurdere potensialet i egen by. 
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2. Kollektivtransport og miljø 

Det er lagt ambisiøse mål på transportpolitikken i de største byene i Norge, med mål om 
nullvekst i biltrafikken. Mulighetene for å nå dette målet avhenger av et konkurransedyktig 
kollektivtilbud som gjør overgangen fra bil til kollektivtransport enklest mulig. Men det er ikke 
noe mål å øke kollektivtilbudet over alt, til enhver tid og uansett kostnad. En målrettet og mest 
mulig miljøvennlig kollektivsatsing krever en streng prioritering av virkemiddelbruken og hvor 
det skal satses på økt kollektivtransport. 

Kollektivtransporten må konsentrere seg om de strekningene og reisene hvor potensialet er 
størst, og la gange, sykkel og bil ta en større del av de andre reisene. Kollektivtransportens 
muligheter til å ta en større del av transportveksten i de største byene, og få en størst mulig 
miljøgevinst, avhenger av en sterkere målretting av rutetilbudet mot de områdene hvor 
trafikkgrunnlaget er størst.  

Gjennomsnittstilbudet kan gi dårlig miljøeffekt 

Mange analyser av kollektivtransport og miljø legger mer gjennomsnittlig betraktning til grunn, 
enten ved at alle ruter økes prosentvis like mye eller at dagens vognpark sammenliknes med 
en ny bilpark. Begge deler blir like feil: 

 Ved å se på en gjennomsnittlig ruteøkning på alle linjer får en med seg en rekke ruter som 
har en mer sosial enn markedsmessig vurdering. Kollektivtransporten har, ved siden av 
miljømålet også et ansvar for å dekke et tilbud for de som ikke har tilgang til bil. Mange 
ruter kjører på tider og steder hvor trafikkgrunnlaget er lavt og har dermed lavt belegg.  

 Ved å se på gjennomsnittlig vognpark får en ikke med seg at nye busser er langt mer 
miljøvennlige enn gjennomsnittlig vognpark, samtidig som de vil trekke over en 
«gjennomsnittlig» bilist ut fra dagens vognpark.  

Spørsmålet om kollektivtransport er et viktig miljøtiltak må derfor ta utgangspunkt i 
ekstrainnsatsen som kreves for å få flere reisende, og målrettet denne satsingen slik at den gir 
best mulig miljøeffekt.  

Kollektivtransporten er også forurensende 

Kollektivtransporten skaper også negative miljøeffekter, og det er ikke likegyldig hvordan man 
oppnår passasjerøkning. Det er både et spørsmål om hvor kostnadseffektive tiltakene er, dvs. 
flest mulig nye passasjerer i forhold til den økte ruteproduksjonen, og at størst mulig andel av 
disse kommer fra bil. I denne rapporten vil vi se nærmere på miljøgevinstene av slik målrettet 
kollektivsatsing.  

Formålet med rapporten er gjennom konkrete eksempler å belyse hvordan kollektivtilbudet 
kan bli utvikles slik at det blir mer klimaeffektivt.  Dette har et rendyrket fokus på klima og 
miljø. Samtidig er det viktig å huske at kollektivtransporten har langt flere mål enn reduserte 
klimautslipp. De resultatene som fremkommer i denne rapporten må derfor veies opp mot 
andre mål, både velferdsmål og effektiv transportavvikling i by.  

Hovedfokus i denne rapporten har vært tiltak for å effektivisere kollektivtransporten og 
målrette tiltakene mot mer miljøvennlig transport. Vi har eksempler fra fem byområder, Oslo, 
Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Tromsø. Rammebetingelser i byområdene og kombinerte 
tiltak som arealplanlegging og restriksjoner på bilbruk kan forsterke miljøgevinsten av 
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kollektivsatsingen. Vi vil derfor gå litt inn på overordnede mål og virkemidler i de største 
byområdene før vi ser på de fem caseområdene.  

2.1 Ambisiøse mål om reduksjon i miljøutslippene 

Norge er gjennom Kyotoavtalen forpliktet til å stabilisere utslippene på 1990 nivå. Av 
budsjettproposisjonen til Klima- og miljødepartementet fremgår det at det er et nasjonalt mål 
at «Noreg skal overoppfylle utsleppsforpliktinga si med 10 prosentpoeng til 9 pst. under 1990-
nivå».  

Regjeringen Solberg fremmet 6. februar 2015 Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse 
for 2030 – en felles løsning med EU. Meldingen inneholder forslag til nye mål, og Regjeringen 
skriver:  

”Meldingen orienterer om at regjeringen i første kvartal 2015 vil sende inn en 
selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. Norge vil påta seg en 
betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 
1990.» 

Samtidig er den sterke befolkningsveksten og økende biltrafikken med på å øke 
klimautslippene, ikke minst i de største byene, der hvor kollektivtransporten har størst 
konkurransefortrinn. Dette vil øke klimautslippene. På den annen side er det i NTP vedtatt 
målsettinger om nullvekst i biltrafikken i de største byene. Dette vil bedre mulighetene for å nå 
målsettingene om redusert klimautslipp. Spørsmålet er hvordan befolkningsveksten og 
transportmiddelfordelingen i de største byene påvirker mulighetene til å nå de ambisiøse 
målene i Kyoto-avtalen og Norges øke klimamål. 

Biltrafikken forventes å øke mer enn befolkningsveksten 

Prognosene for transport-
veksten tyder på at biltrafikken 
vil fortsette å øke i årene 
framover (figur 2.1). Samlet for 
de fem byområdene vi ser på, 
vil transportarbeidet, målt i 
personkm, øke med 20 prosent 
mens biltrafikken forventes å 
øke med 24 prosent. Dette er 
en stor utfordring for byene 
både i et miljøperspektiv og for 
trafikkavvikling på veiene. Den 
største trafikkveksten kommer 
på Nord-Jæren, hvor 
befolkningsveksten er størst. 
Men den relative biltrafikk-
veksten, dvs. forholdet mellom 
vekst i biltrafikken og total 
trafikkvekst, er størst i Ålesund 
og Tromsø.  

 

Figur 2.1: Forventet endring i transportarbeid 2014-30 fordelt på de fem 
byområdene. Prosent endring i personkm. Kilde: Kjørstad m. fl. 2014. Analyser 
av Ålesund inngikk ikke i Kjørstad m.fl., og er gjort som egne kjøringer.  
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Det økte transportarbeidet vil 
kunne føre til 23 prosent økte CO2-
utslipp for disse fem byene (figur 
2.2). Disse beregningene tar 
utgangspunkt i Euro 5 nivå på 
utslipp for bil og buss, og endringen 
kan bli mindre hvis utslippene fra 
bilparken reduseres (økt elbilsalg og 
effektivisering av bussparken). I 
følge Ruter er CO2-utslipp fra 
bussparken deres redusert med 14 
prosent fra 2007 til 2013, og selv 
om dette ikke er noen lineær 
utvikling, er det mye som tyder på 
at den teknologiske utviklingen på 
transportområdet kan dempe disse 
utslippstallene.  

Forpliktelsene i Kyoto-avtalen, inkludert de nye signalene om ekstra reduksjoner, skal nås også 
for bytransporten. Det vil kreve 36 prosent reduksjon CO2-utslippene mens de nye signalene vil 
kreve en reduksjon på hele 61 prosent (tabell 2.1). Det tilsvarer en årlig reduksjon i CO2-
utslippene på 6,2 prosent. Kyoto-avtalen alene vil kreve nesten 3 prosent årlig reduksjon i 
utslippene. Til sammenlikning har Ruter klart å redusere CO2-utslippene fra bussparken med 
2,5 prosent årlig de siste 6 årene.  

Tabell 2.1: Beregnet reduksjon i utslipp fra transportsektoren hvis ulike mål på utslipp sammenliknet med 1990-nivå 
skal nås i 2030. Endring i forhold til forventet utvikling (trend) Egne beregninger  

  Trend 
56 % økte utslipp fra 1990 

  Reduksjon utslipp 
2030 

Årlig reduksjon 
2015-30 

Kyoto-avtalen 0 % -36 % -2,9 % 

Reduksjon 1990 -10 % -42 % -3,6 % 

Reduksjon 1990 -40 % -61 % -6,2 % 

 

Samtidig er reduksjon i CO2-utslipp bare ett av flere mål for transportsektoren. For transporten 
i byområdene er nullvekstmålet for vegtrafikken det styrende og mest relevante målet. Målet 
ble vedtatt gjennom Klimaforliket og sier at veksten i persontransporten i storbyområdene skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet er gjentatt i Nasjonal Transportplan (2014-
2023).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Endring i CO2-utslipp for de 5 byområdene hvis utslippsnivået 
holdes på Euro 5 nivå for bil og buss, samt andelen skinnegående holdes 
på dagens nivå i Oslo/Akershus Egne beregninger basert på figur 2.1 og 
CO2-utslipp 
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Selv om vi når nullvekstmålet vil 
CO2-utslippene fortsatt øke, 
men langt mindre enn trend-
utviklingen (figur 2.3). Det vil 
redusere CO2-utslippene i 2030 
med 12 prosent sammenliknet 
med trend, men fremdeles ligge 
7 prosent over 2014-nivå. Det 
betyr at nullvekstmålet vil øke 
mulighetene for å nå 
forpliktelsene i Kyoto-avtalen, 
men det krever fremdeles 
betydelige utslippsreduksjoner 
fra vognparken.  

Analysene viser at det er en 
stor utfordring å nå målene i 
Kyoto-avtalen, selv om 
introduksjonen av elbiler og 
etter hvert elbusser vil bidra til 
ytterligere reduksjon i klimagassutslippene. Samtidig er det viktig å ikke bare fokusere på 
klimaeffekter når miljøregnskapet skal gjøres opp. I dette prosjektet har vi derfor sett på flere 
sider ved miljøregnskapet og i tillegg sett på kostnadene ved de ulike tiltakene som må 
iverksettes for å nå målsettingen om nullvekst i biltrafikken og redusert klimautslipp. 

2.2 Kollektivtransporten må spille en sentral rolle for å nå nullvekstmålet  

Kollektivtransporten må spille en sentral rolle i de største byområdene hvis målene i 
Klimaforliket skal nås (Kjørstad m.fl. 2014). Figur 2.4 viser hvordan rolledelingen mellom 
kollektivtransport, gange og sykkel bør være, hvis nullvekstmålet skal nås (Kjørstad m. fl. 
2014). Disse beregningene viser at kollektivtransporten må øke med mellom 24 og 111 prosent 
frem til 2030, hvor Tromsø og Nord-Jæren utgjør ytterpunktene i denne analysen. Hvor stor 
veksten vil være avhenger av befolkningsveksten i byene, om det er korte eller lange reiser 
som vokser mest og markedsandelen for kollektivtransporten i utgangspunktet. Områder med 
lav kollektivandel vil ha behov for høyere relativ vekst, og en kompakt byvekst med mange 
korte reiser vil gi en lavere vekst i kollektivtransport og større vekst i gange og sykkel. 
Forskjeller mellom Tromsø og Nord-Jæren skyldes både ulik befolkningsvekst og at det er flere 
lengre reiser i Stavangerområdet.  

Analysene beskriver bare hvor mye kollektivtransporten må øke, men ikke hvilke tiltak som 
skal til for å få til en slik økning. Det vil kreve betydelig økte ressurser og behov for målrettede 
tiltak for å få en best mulig miljøgevinst av satsingen. Mulighetene for å nå målsettingen 

 

Figur 2.3: Endret CO2-utslipp i 2030 hvis nullvekstmålet nås. Euro 5 utslipp for 
bil og buss. Prosent avvik fra forventet trafikkvekst 2030 (trend) og avvik fra 
2014-nivå Egne beregninger 
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forutsetter at det ikke satses på «mer av det 
samme» men mer effektive løsninger som gir 
mindre utslipp fra kollektivtransporten, 
lavere kostnader og redusert biltrafikk.  

Samtidig vil forutsetningene for å 
effektivisere kollektivsatsingen variere fra by 
til by. Det som er effektivt i Oslo kan ha dårlig 
effekt i Ålesund osv. Bedre kunnskap om hva 
kollektivtrafikantene forventer av 
kollektivtilbudet, og hvordan bystruktur og 
befolkningsgrunnlaget legger rammer for 
utvikling av rutetilbudet, vil gi mulighet for å 
utvikle mer klimaeffektive transport-
løsninger. Det krever god kunnskap om 
rammebetingelser i hver enkelt by og 
effekten av kombinerte tiltakspakker.  

Byene ligger langt unna målene i klimaforliket 

Flere byområder har utarbeidet konseptvalgutredninger (KVU) for hvordan de vil takle 
transportveksten fremover. De færreste av disse KVUene har målsettinger og tiltak i nærheten 
av målene i Klimaforliket om at kollektivtransport, sykkel og gange skal ta veksten i 
transportarbeidet (Kjørstad m. fl. 2012). Enkelte av byene har tiltak som snur forventet 
trendutviklingen noe i favør av en mer miljøvennlig transportmiddelbruk, men de er langt fra å 
nå målet om at biltrafikken skal holdes på dagens nivå (figur 2.5).  

En gjennomgang av de lokale planene for bypakker og konseptvalgutredninger i byene viste at 
det er store avvik mellom de lokale og nasjonale målene når det gjelder bilbruk. Prognoser for 
trafikkutvikling i 2030 for de 8 største byene2 basert på anbefalt konsept i KVUene og forventet 
befolkningsvekst viser at byene ikke når målene i Klimaforliket. I gjennomsnitt må byene 
redusere biltrafikken med 25 prosent i 2030 utover det som ligger av lokale planer og 
prognoser:  

 Nord-Jæren og Kristiansandsområdet ligger lengst fra målsettingene, men behov for en 
ytterligere reduksjon på hhv. 39 og 33 prosent.  

 Tromsø ligger tett opp til den nasjonale målsettingen om nullvekst i biltrafikken.  

 Selv om Trondheim når målsettingen om 50 prosent kollektivandel må de har en 
ytterligere reduksjon i biltrafikken med 10 prosent for å nå klimamålene. 
 

                                                           

2 Drammen har ikke noen ferdig KVU og er derfor ikke med i oversikten 

 

Figur 2.4: Prognoser for vekst i kollektivtransporten hvis 
nullvekstmålet skal nås i de fem byområdene  
Kilde Kjørstad m.fl. 2014 og egne kjøringer 
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Figur 2.5: Ytterligere endring i bilandelen for å nå mål om at all vekst i transportomfanget skal tas av 
kollektivtransport gange og sykkel. Reduksjon i biltrafikken i 2030. Kilde Kjørstad m. fl. 2012. 

Det er ikke mulig å nå målsettingen i Klimaforliket ved bare å se på forbedringer i 
kollektivtilbudet. Det er foretatt beregninger av hvilken pakke av tiltak som er nødvendig for å 
nå nullvekstmålet (Kjørstad m.fl. 2012). En slik strategi baseres på tiltak som bygger opp under 
trafikkgrunnlaget for kollektivtransporten, tiltak som bedrer konkurranseflatene mot bil og 
tiltak som gjør kollektivtransporten mer effektiv, og som i sum kan bidra til 27 prosent 
reduksjon i biltrafikken.  

I dette prosjektet vil vi fokusere på den siste delen, nemlig effektivisering av 
kollektivtransporten. Samtidig er det viktig å understreke at de andre faktorene er minst like 
viktige, og mange ganger en forutsetning for å lykkes. Det gjelder særlig en arealplanlegging 
som gjør at bussene får tilstrekkelig trafikkgrunnlag og belegg. 

Behov for å effektivisere kollektivtilbudet 

I dette prosjektet har vi i første rekke sett på tiltak som samlet sett gir best mulig effekt 
innenfor de ressursene som byene har til rådighet. Med den store forventede trafikkveksten i 
de største byene, og målsettingen om nullvekst i biltrafikken vil uansett kreve betydelige 
ressurser til samferdselsformål i 
byene (Kjørstad m.fl. 2014). Hvor 
mye vil avhenge av tiltakene som 
gjennomføres. Vi tar 
utgangspunkt i noen konkrete 
analyser i de fem byområdene for 
å kunne gi noen retningslinjer for 
hvordan tilbudet bør utvikles også 
i andre byer.  

Disse analysene viser at det ikke 
er noen fasit på hva som er det 
beste kollektivtilbudet i et 
byområde, men angir noen 
prinsipper for hvordan tilbudet 

STRATEGI/TILTAKSPAKKE for å nå nullvekstmålet 

 Bygg opp under trafikkgrunnlaget 

o Befolkningsøkningen skjer som fortetting 

o Økningen i arbeidsplasser der hvor kollektivtransporten er 

mest konkurransedyktig 

o Ingen økning i parkeringsplasser i tilknytning til 

arbeidsplassene 

 Bedre konkurranseflatene mot bil 

o Kostnadene ved bruk av bil øker med 20 % 

 Kollektivtilbudet blir mer effektivt 

o Fremkommeligheten for kollektivtransporten økes med 20 % 

o Antall avganger på kollektivtransporten øker i takt med 

passasjerveksten 
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bør utvikles. Så vil forholdene i hver enkelt by angi hvor langt det er hensiktsmessig å gå i 
denne retningen.  

Denne rapporten tar utgangspunkt i tre hovedprinsipper for utvikling av kollektivtilbudet: 

1. Forenkle og effektivisere linjenettet 
2. Få opp hastigheten 
3. Bygg opp under trafikkgrunnlaget 

Utgangspunktet er et best mulig tilbud til trafikantene 

Vi har studert fem byer av ulik størrelse og med ulike rammebetingelser for kollektiv-
transporten; Osloområdet, Kristiansandsområdet, Stavangerområdet, Ålesundområdet og 
Tromsø. Det gir grunnlag for å beregne effekten av kombinerte tiltak og vurdere 
overførbarheten til andre byområder. Hovedfokus i analysene har vært å se på en 
optimalisering av kollektivtilbudet, dvs. undersøke om dagens rutetilbud kan effektiviseres og 
gi et bedre tilbud til trafikantene innenfor dagens økonomiske rammer. I tillegg ser vi på 
effekten av ulike tiltakspakker på klimagevinster og kostnader for å belyse gevinsten av mer 
helhetlige tiltakspakker. Det krever god kunnskap om hva trafikantene legger vekt på, samt 
kostnader og miljøgevinster av endringer i tilbudet.  

Denne rapporten presenterer noen konkrete regneeksempler på en slik optimalisering som 
kan benyttes som «case» for tilsvarende analyser i andre byer, og som gir muligheter til å 
beregne klimaeffekten avhengig av trafikkgrunnlag og andre lokale forhold. 

Klimaeffektiv kollektivtransport vil avhenge av: 

1. Trafikantenes verdsetting og preferanser for ulike tiltak 
2. Kostnader og klimaeffekter av endret bil- og 

kollektivtrafikk 
3. Trafikkgrunnlag og rammebetingelser i 

byene 

I denne rapporten gir vi noen eksempler på analyser 
som kan gjøres lokalt, og uten bruk av store 
transportmodeller, for å vise hvordan dagens 
kollektivtilbud kan bli mest mulig miljøeffektivt. 
Disse analysene tar utgangspunkt i en 
gjennomsnittsreise for hver av byene, men kan 
overføres til andre byområder.   

Klimaeffektiv kollektivtransport 

Minst mulig klimautslipp for et gitt 
rutetilbud, som avhenger av: 

 Passasjerbelegg 

 Hvordan trafikantenes vurderer et 
endret tilbud 

 Etterspørselseffekt og redusert 
biltrafikk 

 Drivstoffteknologi og vognstørrelse 
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3. Kollektivtransporten må bli mer miljøeffektiv 

I de fleste byområder er det en erkjennelse om at kollektivtilbudet må bedres for å kunne 
konkurrere med biltrafikken og for å kunne ta sin del av transportveksten. Dette har ført til at 
flere byer har utvidet kollektivtilbudet sitt med bl.a. flere ruter, større flatedekning, økt 
frekvens mv. Resultatet er flere utkjørte km, men ikke nødvendigvis tilsvarende mange flere 
passasjerer eller reduserte bilreiser.  

3.1 Nødvendig belegg for miljøvennlig kollektivtransport 

Spørsmålet er om rutetilbudet er effektivt for markedet som skal 
betjenes og/eller om det kjøres med lavt belegg og dårlig 
miljøgevinst. Det er dermed heller ikke effektivt med hensyn til 
utslipp per passasjerkm.  

Våre analyser viser at: 

 Med en gjennomsnittlig bil og busspark (i Oslo) vil 
grenseverdien være 7,6 passasjerer. Det vil si at det må være ca. 8 personer i en buss for at 
det skal være mer klimavennlig enn bil. 

 Med den nyeste motorteknologien (Euro 5 og 6) vil et belegg på 6,3 passasjerer per buss 
bety at bussen er mer klimavennlig enn bil  

 For elektriske kjøretøy (elbiler og trikk/bane) er grenseverdien 4,5 passasjerer. Det vil si at 
det må være 4,5 personer på en trikk for at trikken skal være mer klimavennlig enn elbil. 

Tabell 3.1: CO2utslipp per bil og busskm med nyeste motorteknologi og snitt bilpark og avhengig av passasjerbelegg 
for bilene, og grenseverdier for buss. Tabellen er basert på data fra: Holmengen og Fedoryrshyn 2015 og Ruters 
årsrapport for 2014. Se Solheim m.fl. for en historisk oversikt.  

  Snitt Oslo Laveste utslippsnivå 

Bil - utslipp i gram per bilkm   

    Diesel personbiler 136 122 

    Bensin personbil 173 135 

Snitt diesel/bensin 156 129 

    Elbil  2,7* 2,75* 

Snitt utslipp bilkm 152 126 

Kollektivtransport - utslipp i gram per vkm 

    Buss 958 798 

    Trikk 52 52 

    Bane 27 27 

Snitt utslipp vkm kollektivt 568 475 

Grenseverdier/belegg   

   Bil/buss 7,6  

   Ny buss, snitt bil  6,3 

   Kollektivt/bil (Oslo) 4,5 4,5 

   Bane/elbil (Oslo) 4,5 4,5 

*Beregnet utslipp basert på energimix hvor NVE anslår CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon til 11g/kWh i 2013. 

 
I beregningene har vi også tatt med utslipp fra elbiler og trikk/bane. Selv om disse går på strøm 
vil det være en energimiks i produksjonen av strøm som gjør at de også har et lite CO2-utslipp. 

Passasjerbelegg 

Det er mer klimaeffektivt å 
kjøre buss hvis det er 8 
passasjerer på bussen 
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CO2-utslipp per personkm er bare på 2,3 gram og T-bane/trikk har et utslipp på 0,6 
gram/personkm, dvs. ca. 25 prosent av utslippene fra elbil (tabell 3.2). Også for 
gjennomsnittstrafikanten er utslippene fra en kollektivreise ca ¼ av utslippene fra en bilreise.  

Tabell 3.2: Beregnet CO2-utslipp per personkm for kollektivtrafikanter og bilister i Oslo 

Utslipp per gram CO2 per 
personkm 

Snitt Oslo Nye transportmidler 

Bil 126 105 

Kollektivt 29 25 

T-bane/trikk 0,6 0,6 

Elbil 2,3 2,3 

 

Med 3 prosent elbiler i Oslo gir dette marginale utslag på utslippene fra bilparken, og enda 
mindre i andre byer. Men dette kan endre seg over tid og disse tallene bør derfor oppdateres 
jevnlig. For kollektivtransporten vil denne fordelingen ha veldig mye å si, ikke minst i Oslo hvor 
trikk og T-bane utgjør ca. halvparten av lokal ruteproduksjon. I tillegg kommer tog for 
regionale reiser i Oslo og Akershus.  

For Oslo, med en stor andel skinnegående transport, vil grenseverdien for CO2-utslipp mellom 
bane/trikk og elbil være 4,5. Det vil si at det må være 4,5 personer på en trikk for at trikken 
skal være mer klimavennlig enn en elbil. Det betyr konkret at en trikke- eller T-banepassasjer 
som reiser når belegget er over 4 passasjerer vil gi mindre CO2-utslipp enn dersom han/hun 
benytter elbil. 

Analysen er en partiell analyse som ikke tar hensyn til hvordan man lokker bilistene over på 
kollektivtransporten. Samtidig er utslipp fra både bil og buss i endring, slik at disse 
grenseverdiene må revideres jevnlig. Hvis vi bare ser på vanlig dieselbuss sammenliknet med 
ulike andeler elbiler ser vi at 
grenseverdiene øker opp mot 
15 passasjerer per buss hvis 
elbilandelen er 50 prosent 
(figur 3.1). Dette er en veldig 
høy elbilandel, mot dagens 3 
prosent, og tar ikke hensyn til 
evt. innføring av elbusser3. 
Sammenliknet med Oslos 
kollektivtilbud øker 
grenseverdien til nesten 9 
hvis elbilandelen er på 50 
prosent.  

Figur 3.1: Beregnet grenseverdi for belegget på bussene sammenliknet med 
bil, avhengig av hvor stor elbilandelen er i Oslo. Sammenliknet med nyeste 
dieselbusser og en fordeling av buss, trikk og T-bane. 

                                                           

3 CO2-utslipp fra bussparken til Ruter er redusert med 14 prosent på 6 år, ca. 2,5 % årlig reduksjon i 
utslippene. Både bil og bussparken vil bli mer miljøvennlig framover og hvor elbusser vil være et viktig 
element. 
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Resultatene viser at introduksjonen 
av elbiler vil forrykke 
grenseverdiene for når kollektiv-
transporten er mer klimavennlig enn 
bil, men at tallene for Oslo 
fremdeles ligger langt under det 
faktiske belegget på ca. 14 
passasjerer per buss (figur 3.2). For 
de andre byene ligger passasjer-
belegget på mellom 6 og 12 
passasjerer i snitt. Med unntak av 
Ålesund ligger dette over 
grenseverdiene med dagens bilpark. 
En svekkelse av kollektiv-
transportens konkurransekraft mot 
bilen vil derfor gi svært uheldige klimautslipp, også i en situasjon hvor elbilandelen øker. Økt 
elbilandelen er positivt bare hvis det går på bekostning av annen biltrafikk og ikke 
kollektivtrafikk. 

Miljøgevinsten avhenger av etterspørselseffekten av økt kollektivsatsing 

Miljøsatsingen for kollektivtransporten må bli mer målrettet, ikke bare gjennom på utslipp per 
buss men like mye på passasjerbelegg og hvordan de nye passasjerene lokkes over på 
kollektivtransporten. Miljøgevinsten av økt kollektivsatsing vil avhenge av hvor mange bilister 
som trekkes over fra bil til buss når frekvensen øker, dvs. hvor effektive kollektivtiltak som 
iverksettes og om de rettes mot bilbrukere.  

I snitt ligger etterspørselselastisiteten for økt rutetilbud/frekvens på kollektivtransporten rundt 
0,4-0,6 (Norheim og Ruud 2007). Det betyr at 10 prosent flere avganger gir 4 til 6 prosent flere 
reisende. Miljøgevinsten av økt frekvens vil avhenge av denne etterspørselseffekten.  

Som en illustrasjon har vi beregnet grenseverdien for hvor stor 
etterspørselselastisiteten må være for at økt frekvens på buss 
reduserer CO2-utslippene, hvis alle de nye passasjerene kommer 
fra bil. Grenseverdien er i snitt rundt 0,6 og lavest der hvor 
belegget på bussene er størst.  

Dette er effekten hvis alle de nye reisende kommer fra bil. Som 
regel trekkes også en del gående og syklister over, i tillegg til at nye reiser genereres. 
Miljøgevinsten av økt kollektivsatsing vil derfor avhenge av etterspørselseffekten av tiltakene 
og andelen som overføres fra bil. Dette vil være i sentrum når vi studerer konkrete case i hver 
av byene. Målsettingen må derfor være å finne tiltak som gir størst mulig etterspørselseffekt 
per økte rutekm. Det vil både gi bedre miljøgevinst og lavere kostnader for å nå 
nullvekstmålet. 

Generell økt frekvens med 
buss gir liten miljøgevinst. 
Etterspørselselastisiteten må 
være over 0,6 og alle nye 
trafikanter må komme fra bil. 

Figur 3.2: Beregnet gjennomsnittlig antall passasjerer per buss i de fem 
byene vi se ser på. Kilde SSB kollektivstatistikk 
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Resultater fra Samferdselsdepartementets forsøksordning 
for kollektivtransport ga i gjennomsnitt 42 prosent av de nye 
passasjerene overført fra bil (Renolen 1998). En slik andel vil 
innebære at tilbudselastisiteten for å få klimagevinst av en 
generell økning i frekvensen vil være (0,59/0,42=1,4), dvs. 10 
prosent økt frekvens må gi minst 14 prosent flere reisende. 
Hvis bilandelen av de nye reisende er 80 prosent må 
tilbudselastisiteten være på 0,74.  

Denne rapporten vil vise noen slike eksempler hvor miljøgevinsten kan bli høyere ved å 
omfordele og effektivisere rutetilbudet. Vi har lagt vekt på å vise dette som eksempler og ikke 
konkrete forslag på hva som er «det beste tilbudet» i hver av disse byene. Men det kan si noe 
om hvilke avveininger og forutsetninger som må være tilstede for de ulike strategiene for en 
effektivisering, og hvordan byene konkret kan regne på ulike effekter av disse tiltakene.  

 

Figur 3.3: Sammenhengen mellom passasjerbelegg og tilbudselastisitet før økt kollektivtilbud er mer miljøvennlig 
enn bil  

Miljøgevinsten av økt kollektivsatsing vil dermed avhenge av hvor mye ruteproduksjonen må 
øke i forhold til hvor stor reduksjonen blir i biltrafikken. Vi har foretatt en beregning av 
hvordan en økt kollektivsatsing slår ut i endret CO2-utslipp. De alternativene vi har sett på er: 

1. En generell fordobling av antall avganger, slik at ruteproduksjonen også fordobles 
2. Full fremkommelighet for kollektivtransporten slik at det ikke blir forsinkelser, og den 

kortere reisetiden hentes ut i økt frekvens 
3. Full fremkommelighet for kollektivtransporten uten å hente reisetidsgevinsten ut i 

form av økt frekvens  

Effekten av disse tiltakene avhenger av rutetilbudet i de fem byene og hvor mye disse 
generelle tiltakene reduserer reisekostnadene (GK) for trafikantene. Vi har benyttet lokale 
verdsettinger av tid og reisetider mv. fra markedsundersøkelsen i 2014 (Ellis og Øvrum 2014). 
Effekten vil være høy hvis trafikantene verdsetter forbedringen høyt eller hvis tilbudet på dette 
området er «relativt dårlig» (har en høy reisekostnad).  

Virkningen av kortere reisetid vil for eksempel avhenge av hvor mange som står om bord på 
bussen, om det er mye forsinkelser og gevinsten av å øke antall avganger. Som eksempel vil lav 
frekvens og mange ståplasser gi høy effekt av flere avganger. Hvis alle får sitte vil det bare 
være ventetiden som reduseres.  
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En generell økning i rutetilbudet er 
ikke nødvendigvis noen god 
miljøsatsing. Men en målrettet 
satsing der hvor 
etterspørselseffekten er størst og 
hvor andelen overført fra bil er 
høyest vil gi god miljøeffekt.  
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Disse beregningene viser at en generell økning i frekvensen ikke er noen god miljøpolitikk, hvis 
målet er å redusere klimautslippene4. I sum vil en fordoblet frekvens øke klimautslippene med 
786 tonn per år (tabell 3.3). Full fremkommelighet for kollektivtransporten vil gi reduserte 
utslipp for de største byene, og for alle byene hvis ruteproduksjonen ikke økes. 

Tabell 3.3: Beregnet endring i CO2-utslipp avhengig av noen generelle tiltak for å øke kollektivsatsingen i de fem 
byområdene. Tonn per år. 

Netto utslipp Oslo- 
området 

Stavanger- 
området- 

Kristiansands- 
området 

Ålesund-
området 

Tromsø Alle 

Fordoblet frekvens 269 47,6 34,4 76,8 33,8 786 

Full fremkommelighet  
+ økt ruteproduksjon 

-129 -7,6 0,2 2,2 -0,5 -114 

Full framkommelighet -142,6 -11,5 -2,6 -2,9 -4,1 -163,7 

 

Eksemplene i tabell 3.3 viser at diskusjonen om miljøgevinsten av økt kollektivsatsing må 
nyanseres. Det er ikke slik at all kollektivsatsing er miljøvennlig. En generell økning i 
kollektivtilbudet vil gi økte klimautslipp, men bedre fremkommelighet og utnyttelse av 
nettverksgevinstene ved økt frekvens bedre miljøgevinsten betydelig. Og hovedkonklusjonen 
på disse beregningene er at kollektivsatsingen må målrettes mot de områdene hvor belegget 
er høyest og der hvor potensialet for økt antall reisende er størst.  

3.2 Helhetlige tiltakspakker er god transportøkonomi 

I forbindelse med to pågående prosjekter, hvor det utvikles policymodeller for 
kollektivtransporten i Norge og Sverige, er det gjennomført analyser av ulike scenarier for 
transportvekst i byområdene. I Norge er det Osloområdet, Kristiansandsområdet og 
Stavangerområdet som er de analyserte byområdene. En fortsatt trendutvikling er 
sammenlignet med realisering av nullvekstmålet, det vil si at veksten i personreiser skal tas av 
kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg er det gjort analyser av hvordan ulik 
virkemiddelbruk påvirker kostnadene og miljøgevinstene knyttet til nullvekstmålet. Mer 
spesifikt er det fire ulike scenarier som vurderes: 

1. Trendutvikling (Trend) 
Veksten i personreiser fra 2014 til 2030 følger trendutvikling. Det vil si at bil vil ta en 
vesentlig del av veksten i reiser. 

2. Nullvekstmålet som følge av restriktiv bilpolitikk (scenario A) 
Nullvekstmålet nås som følge av restriktive tiltak på bil, f.eks. ved økte bilkostnader. 
Det gjøres ingen positive kollektivtiltak utover å øke tilbudet i takt med veksten.  

3. Nullvekstmålet som følge av offensiv kollektivsatsing (scenario B) 
Nullvekstmålet nås som følge av positive kollektivtiltak. Det vil si at frekvensen øker 
helt til en har oppnådd tilstrekkelig etterspørselseffekt til at nullvekstmålet nås. 

4. Nullvekstmålet nås som følge av målrettet arealstrategi (scenario C) 
Nullvekstmålet nås ved en kombinasjon av fortetting, restriktive tiltak på bil og økt 
frekvens for kollektivtransporten. Dette scenariet representerer et nivå mellom 
scenario A og B. 

 

                                                           

4 Vi forutsetter her at 42 prosent av de nye passasjerene kommer fra bil, som er gjennomsnittet fra 
Forsøksordningen. Mer målrettede tiltak vil gi bedre miljøeffekt. 
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Figuren under viser økningen i kostnader fra 2014 til 2030 (driftskostnader og investeringer, 
2014 kr) for de tre norske byområdene gitt de fire ulike scenariene for transportvekst. Vi ser at 
den årlige økningen i kostnader er på omtrent 7,3 mrd. kroner dersom veksten i reiser 
fortsetter den bilbaserte trendutviklingen. Det er først og fremst veginvesteringer som utgjør 
den store delen av kostnadene i dette scenariet, mens veksten i tilskudd er relativt lav. 

Dersom nullvekstmålet nås kun som 
følge av restriktive tiltak på bil (scenario 
A) er kostnadsøkningen omtrent halvert 
sammenlignet med trendutviklingen: 3,6 
mrd. kroner i økte årlige kostnader. Her 
ser vi også at kollektivtilskuddet utgjør 
omtrent halvparten av kostnadene.  

Dersom veksten på den andre siden tas 
utelukkende ved hjelp av positive 
kollektivtiltak (scenario B) er 
kostnadsøkningen vesentlig høyere: 7,6 
mrd. kroner. Det vil si at en strategi som 
kun inkluderer positive virkemidler 
faktisk overstiger kostnadene knyttet til 
den bilbaserte trendutviklingen. 

Til slutt ser vi at en strategi som 
kombinerer fortetting med restriktive 
tiltak på bil og positive kollektivtiltak 
(scenario C) vil havne et sted imellom 
Scenario A og Scenario B/Trend: 5,4 
mrd. kroner økning i årlige kostnader.  

Miljøgevinsten av de ulike strategiene vil avhenge av forholdet mellom økning i rutekilometer 
for kollektivtilbudet og endringen i bilreiser. En fortsatt trendutvikling gir den desidert største 
utslippsveksten (241 000 tonn CO2), og omtrent hele veksten kommer fra biltrafikken.   I de tre 
scenariene som innebærer oppnåelse av nullvekstmålet er det ingen økning i utslippet fra bil. 
Hvor stort utslippet fra kollektivt bli avhenger av hvor stor økning i ruteproduksjon som er 
nødvendig for å nå nullvekstmålet.  

Restriktiv bilpolitikk (scenario A) gir det 
laveste veksten i utslipp: 48 000 tonn 
CO2. En offensiv kollektivsatsning 
(scenario B) vil innebære en vesentlig 
høyere vekst i ruteproduksjonen, og 
dermed også en økning i utslippene fra 
buss: 102 000 tonn CO2. På samme måte 
som for kostnadsøkningen ser vi til slutt 
at en fortettingsstrategi (scenario C) gir 
et nivå mellom scenario A og B: 77 000 
tonn CO2. Analysen viser at alle de tre 
nullvekstscenariene gir betydelig 
miljøgevinst sammenlignet med 
trendutvikling. 

Figur 3.4: Oppsummering av økt årlig driftstilskudd (kollektivt, sykkel 
og gange) og nødvendige årlige investeringer (bil, kollektivt, sykkel og 
gange) gitt fire ulike scenarier for håndtering av transportveksten fra 

2014 til 2030. Tall i mrd. Kr 2014 kr.  

 

Figur 3.5: Oppsummering av økning i CO2-utslipp (bil og buss) gitt fire 
ulike scenarier for håndtering av transportveksten fra 2014 til 2030. 
Tall i tusen tonn.  
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Oppsummert finner vi at både kostnadene, og miljøgevinstene, knyttet til nullvekstmålet i stor 
grad påvirkes av hvilke virkemidler som benyttes for å nå målet. Alle scenariene gir en 
betydelig miljøgevinst sammenlignet med trend, men samtidig viser kostnadsanalysene at 
kostnadene kan komme på nivå med en bilbasert utvikling dersom en kun benytter positive 
kollektivtiltak for å nå målet.   

Samtidig vil kostnadene ved en offensiv kollektivsatsing avhenge av hvor målrettet denne 
satsingen er. Beregningene over er basert på gjennomsnittlige etterspørselseffekter fra en 
analyse av 44 europeiske byer (Norheim 2006). Denne analysen ga en elastisitet på 0,4, det vil 
si 10 prosent flere avganger ga 4 prosent flere reisende. Etterspørselseffekten for de andre 
tiltakspakkene, med bilrestriksjoner og arealplanlegging mv, er basert på den samme studien. 
For å illustrere hvor mye en målrettet kollektivsatsing har å si for klimaeffektiv kollektivsatsing 
har vi sett på to alternative effekter; med en høyere etterspørselseffekt for å vise hvordan 
dette påvirker kostnadene ved å nå nullvekstmålet. Vi har sett på to alternativer med veldig 
høy etterspørselseffekt, med elastisiteter på 0,7 og 1,0. Det betyr at 10 prosent flere avganger 
gir hhv 7 prosent og 10 prosent flere reisende, og dette kan være mulig hvis en målretter 
kollektivsatsingen mot områder hvor konkurranseflatene er størst.  

 

Ved en elastisitet på 0,7 reduseres 
kostnadene knyttet til den offensive 
kollektivsatsningen (scenario B) med 
nesten 40 prosent – fra 7,6 mrd. kroner 
til 4,8 mrd. kroner. Dersom en går enda 
lenger og antar en elastisitet på 1,0 ser vi 
at kostnadene reduseres til samme nivå 
som strategien som kun benytter 
restriktive tiltak på bil (scenario A). 

Beregninger viser at en målrettet 
kollektivsatsning i områder hvor 
kollektivtransporten er 
konkurransedyktig og når mange 
reisende, kan gi vesentlige 
kostnadsbesparelser sammenlignet med 
en strategi hvor frekvensøkningen spres 
jevnt utover rutetilbudet.   

Hvordan øke etterspørselseffekten? 

Etterspørselseffekten, eller elastisiteten, er ikke bare en teoretisk regneoppgave. Den viser 
hvor viktig det er å målrette kollektivsatsingen mot de områder og tidspunkter hvor 
kollektivtransporten er mest konkurransedyktig. Eller mot de trafikantene som legger størst 
vekt på et bedre tilbud. Innenfor dette prosjektet er det gjennomført egne verdsettings-
undersøkelser blant kollektivtrafikantene i de fem byområdene. Disse analysene viser at 
kollektivtrafikantene har høyst ulik verdsetting av tid og standard ved kollektivtilbudet, og 
samtidig varierer kvaliteten på tilbudet mellom byene. Dermed vil effekten av samme type 
tiltak varierer avhengig av hvilket område vi ser på.  

Figur 3.6: Kostnadsøkning for scenario A og scenario B med tre 
ulike tilbudselastisiteter. Tall i mrd. Kr – 2014 kr.  
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 Høy verdsetting av tid betyr at trafikantene legger større vekt på bedre tilbud enn lav pris. 
Verdsetting av tid er høyest i Oslo og byer med høy markedsandel. Den øker med økende 
inntekt. 

 De faste kollektivtrafikantene har en lavere verdsetting av tid enn de nye/potensielle 
kundene. Både økende inntekt og økt markedsandel (hvis byene klarer å nå 
nullvekstmålet), trekker i retning av betydelig økt etterspørselseffekt. 

 Rutetilbudet påvirker etterspørselseffekten, på særlig tre områder: 

o Effekten av økt frekvens avtar etter hvert som tilbudet øker; «fordobling av antall 
avganger» har mye større relativ betydning når det er timesavganger enn hvis det 
er kvartersavganger. 

o Effekten av kortere reisetid/bedre fremkommelighet avhenger av hvor store 
forsinkelsene er og om det er trengsel på transportmidlene. Forsinkelser 
vektlegges langt høyere enn vanlig reisetid med sitteplass, og 
etterspørselseffekten er størst i store byer og korridorer med store 
kapasitetsutfordringer.  

o Effekten av økt frekvens og redusert reisetid øker etter hvert som trengselen om 
bord på transportmidlene øker. Når det er hyppige avganger er det ikke redusert 
ventetid men mindre trengsel som er den viktigste gevinsten av at det settes inn 
flere busser.  

Det er ikke nødvendig å kjøre store transportmodeller for å vurdere etterspørselseffekten av 
ulike kollektivtiltak. Hovedspørsmålet som må stilles er hvor mye disse tiltakene reduserer de 
generaliserte reisekostnadene for trafikantene, sammenliknet med en tilsvarende reduksjon i 
prisen. Hvis de generaliserte reisekostnadene f.eks. tilsvarer halvparten av takstene for 
kollektivtrafikantene vil det bety at etterspørselseffekten tilsvarer en halvering av takstene.  

3.3 Klimaeffektiv kollektivsatsing 

Tidligere analyser har beregnet at en bilbasert trafikkvekst vil kreve omtrent dobbelt så høye 
investeringer som en miljøbasert vekst (Norheim m.fl. 2011a, Norheim m.fl. 2012 og Kjørstad 
m.fl. 2012). Det er liten grunn til å tro at dette forholdstallet er blitt mindre, men det kan bli 
mindre hvis det utelukkende satses på positive virkemidler for å få til en slik miljøbasert vekst, 
uten at det iverksettes restriktive tiltak.  

Det er samtidig nødvendig å se på hvordan nullvekstmålet realiseres, for å få en mest mulig 
kostnadseffektiv kollektivsatsing. Da kan ikke målsettingen være gjøre «mer av det samme2, 
men utvikle kollektivtilbudet slik at det gir størst mulig overgang fra bil og best miljøeffekt.  

Kollektivtransporten må ta en større del av trafikkveksten framover for å nå nullvekstmålet. 
Miljøgevinsten og kostnadene ved denne satsingen avhenge av hvordan kollektivtilbudet 
utvikles for å få best mulig effekt innenfor de rammene som er til rådighet og belegget på 
kollektivtransporten for å få best mulig miljøeffekt.  

Hvordan få økt belegg på kollektivtransporten? 

Kollektivtransporten er et veldig effektivt og miljøvennlig transportmiddel i rushtrafikken og 
perioder med høyt belegg. Samtidig vil det i andre perioder på døgnet og for ruter i mer 
spredtbygde områder være et lavere belegg og ikke like god miljøeffekt av økt kollektivsatsing. 
Det betyr at kollektivtransporten i gjennomsnitt kan ha et lavt belegg over døgnet og når vi ser 
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på alle ruter, og en generell økning i antall avganger kan ha begrenset miljøeffekt. Det betyr at 
en miljøeffektiv kollektivsatsing må målrettes mot de strekningene hvor belegget er størst og 
konkurranseflatene mot bil er best. Ofte er dette sammenfallende strekninger og perioder. 

En av hovedutfordringene med en slik strategi er at dette kan komme i konflikt med mål-
settingen om å kunne klare seg uten bil, dvs. gi et basistilbud til alle deler av befolkningen. Det 
er derfor viktig å balansere målsettingen om best mulig miljøeffekt opp mot andre mål med 
kollektivtilbudet. Samtidig kan et slikt basistilbud løses med et annet rutetilbud, kanskje 
småbusser med lavere frekvens.  

I dette prosjektet vil vi fokusere på potensialet for en ruteeffektivisering som gir bedre 
miljøeffekt, mens det samtidig er viktig også å få kartlagt de negative effektene av en 
ruteeffektivisering. I denne sammenheng har vi konsentrert oss om økte gangavstander for å 
belyse den viktigste ulempen ved å effektivisere tilbudet. 

Hovedformålet med prosjektet har vært å finne ut hvordan vi kan utvikle og effektivisere 
kollektivtilbudet slik at det er mulig å nå målsettingen i Klimaforliket om at kollektivtransport, 
sykkel og gange skal ta transportveksten. Det kan gi mellom 5 og 13 prosent reduksjon i 
klimautslippene i de fem byområdene vi ser på i dette prosjektet (jf. figur 2.3). For å nå dette 
målet vil det kreve økte tilskudd til kollektivtransporten, målrettet arealplanlegging, 
restriksjoner på bilbruk og en effektivisering av rutetilbudet. I dette prosjektet har vi hatt 
hovedfokus på den siste delen, nemlig å gjennomføre tiltak som samlet sett gir best mulig 
effekt innenfor de ressursene som byene har til rådighet.  

Utfordringene for byene vil være å gjennomføre tiltak som: 

1. Øker belegget på kollektivtransporten, dvs. at passasjerøkningen er større enn 
produksjonsøkningen 

2. Målretter satsningen, dvs. gir størst mulig andel bilister blant de nye passasjerene 
3. Effektiviserer tilbudet, dvs. omfordeler ressursene for å få flest mulig reisende 

innenfor samme kostnadsramme 

Disse analysene viser at det ikke er noen fasit på hva som er det beste kollektivtilbudet i et 
byområde, men rapporten kan angi noen prinsipper for hvordan dette tilbudet bør utvikles. Så 
vil forholdene i hver enkelt by angi hvor langt det er hensiktsmessig å gå i denne retningen.  

Det betyr at vi foretar en relativt kraftig opprydding i rutetilbudet for å få testet om dette har 
et potensial, så vil lokale forhold og kunnskap om de enkelte byene gjøre det nødvendig å 
justerer de løsningene vi har regnet på. Justeringen kan være et supplerende småbussnett for 
de som evt. mister en linje i dag eller justering av linjenettet for de gjenværende linjene. Dette 
endrer ikke på prinsippene men kan gjøre totaleffekten bedre. 

Denne rapporten tar utgangspunkt i tre hovedprinsipper for en klimaeffektiv kollektivsatsing: 

1. Forenkle og effektivisere linjenettet, for å få flere reisende innenfor samme 
ruteproduksjon 

2. Få opp hastigheten, for å øke konkurransen mot bilen og få flere avganger med 
samme vognpark 

3. Bygg opp under trafikkgrunnlaget, ved at rammebetingelsene for kollektivtransporten 
bedres  
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4. Best mulig tilbud til trafikantene  

Det er mange prinsipper som kan legges til grunn for utvikling av rutetilbudet. Spørsmålet om 
hvilke alternativer som er best vil avhenge av hvordan vi måler eller vurderer de ulike 
tilbudene opp mot hverandre.  

Vi har vurdert de ulike prinsippene i dette prosjektet ut fra målsettingen om å få «best mulig 
kollektivtransport for pengene». Det grunnleggende spørsmålet i denne utredningen er 
dermed hvilket rutetilbud som  

1. er best for eksisterende trafikanter  
2. som bidrar til å skaffe flere trafikanter,  
3. som er realiserbart innenfor eksisterende tilskuddsrammer.  

I noen tilfeller vil «best mulig kollektiv-
transport for pengene» innebære at 
rutetilbudet må omdisponeres, slik at noen 
får det bedre på bekostning av andre. I 
andre tilfeller vil det være et spørsmål om 
hvilke områder som bør få økte ressurser, 
eller om bestillings-/serviceruter vil gi et 
bedre tilbud enn det ordinære rutetilbudet.  

I korthet er følgende spørsmål lagt til grunn i 
vurderingen av prinsippene:   

1. Hvor mange kollektivreisende kan en forvente å ha i ulike markeder/områder?  
Det er gjennomført RTM-analyser for å beregne trafikkgrunnlaget for kollektivtransport i 
byene. Det kan gjøres enklere analyser basert på nøkkeltall for reiseomfang fra 
reisevaneundersøkelsene.  

2. Hvordan kan trafikantene gis et best mulig tilbud?  
Innenfor prosjektet er det gjennomført lokale verdsettingsanalyser som gir svar på 
kollektivtrafikantenes verdsetting av reisetid og komfort for ulike typer reiser, fordelt på 
ulike trafikantgrupper. Disse analysene er dokumentert i en egen rapport og gir et godt 
grunnlag for å vurdere de ulike prinsippene som er lagt til grunn i prosjektet (Ellis og 
Øvrum 2014).  

3. Hva vil dette koste?  
Vi har tatt utgangspunkt i normerte kostnader for kollektivtransporten og 
gjennomsnittlige miljøutslipp fra ulike typer transportmidler. Disse normtallene vil 
danne grunnlag for å vurdere kostnader og miljøutslipp som en konsekvens av ulike 
prinsipper for rutetilbudet. 

Tre hovedprinsipper for en klimaeffektiv 
kollektivsatsing: 

1. Forenkle og effektivisere linjenettet, for å få 
flere reisende innenfor samme ruteproduksjon 

2. Få opp hastigheten, for å øke konkurransen mot 
bilen og få flere avganger med samme vognpark 

3. Bygg opp under trafikkgrunnlaget, ved at 
rammebetingelsene for kollektivtransporten 
bedres  
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Figur 4.1: Illustrasjon av mulig nytte- og kostnadsgevinster ved tilbudsendringer.  

4.1 Trafikantenes verdsetting og preferanser for ulike kollektivtiltak 

Hvordan trafikantene totalt sett opplever ulike forbedringer av tilbudet avhenger av hvor 
mange trafikanter som berøres, og hvordan de verdsetter de ulike forbedringene i tilbudet.5 

I denne rapporten tar vi utgangspunkt i trafikantenes totale 
reiseoppofrelse, målt i generaliserte reisekostnader for å 
vurdere gevinstene av ulike prinsipper for rutetilbudet. 
Resultatene fra markedsundersøkelsen som ble gjennomført i 
første del av prosjektet viser tydelig at det er ulike verdsetting 
av de ulike delene en kollektivreise består av (Ellis og Øvrum 
2014). Videre verdsetter dagens kollektivtrafikanter ulike deler 
av reisen annerledes enn de som ikke reiser med kollektivtransport i dag, dvs. de potensielle 
kollektivtrafikantene.  

Dagens kollektivtrafikanter 

Tabellen under viser kollektivtrafikantenes verdsetting av tid, i fem byområder. Som det 
fremgår av tabellen, er det forskjeller i trafikantenes verdsetting mellom byområdene. 

Tabell 4.1: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid, fordelt på fem byområder. Kilde: Ellis og Øvrum 2014 

Verdsetting av reisetidselementer 
(relativt til reisetid med sitteplass) 

Stavanger-
området 

Kristiansands-
området 

Ålesund- 
området 

Tromsø Oslo- 
området 

Reisetid med sitteplass: 66 kr/time 36 kr/time 41 kr/time 43 kr/time 78 kr/time 

Reisetid med sitteplass  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Gangtid til holdeplass 1.6 1.0 2.0 1.6 1.1 

Reisetid med ståplass 1.7 1.7 2.1 1.5 1.7 

Ventetid mellom avganger 1.1 1.4 1.4 1.0 1.5 

"Effektiv" forsinkelse 6.2 5.9 6.3 5.5 5.8 

Byttetid 1.7 1.9 1.9 1.8 2.0 

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 

                                                           

5 Når trafikantene verdsetter en del av reisen høyt, for eksempel tiden de bruker til holdeplassen, vil det 
si at de mener at tidsbruken er en stor ulempe, og at de har en høy betalingsvilje for å redusere denne 
tidsbruken. 

Nytte

Kostnad

Økte kostnader 
kollektivt

Omdisponering 
av rutetikbudet

Økte utslipp 
kollektivt

Bedre 
framkomme-

lighet bil

Bedre tilbud til 
kollektiv-

trafikantene

Reduserte 
utslipp bil

Hvordan kan trafikantene gis et best 
mulig tilbud? 

Trafikantenes verdsetting av ulike 
reisetidselementer er nødvendig for å 
beregne trafikantnytten. 
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 Reisetid om bord på transportmidlet verdsettes høyest blant kollektivtrafikantene i 
Osloområdet78 kr/time. Det vil si at kollektivtrafikantene i Osloområdet har en høyere 
betalingsvilje for å komme fort fram enn kollektivtrafikanter i de fire andre 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, det vil si gangtiden til og fra holdeplassen. 
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.  

 Ventetiden mellom avganger. Ventetiden mellom avgangene er et uttrykk for frekvensen og 
regnes som halve tiden mellom to avganger. Verdsettingen av ventetiden 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. 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 
seks 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  

 Mange trafikanter opplever trengsel. Trafikantene har høy betalingsvilje for å slippe trengsel på 
reisen. De er villige til å betale 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 her gått 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. 

Fremtidens kollektivtrafikanter 

I de fem byområdene er det stor forskjell på hvor stor andel av befolkningen som er 
kollektivtrafikanter (reiser kollektivt minst en gang i måneden) og hvor stor andel det er som er 
potensielle kollektivtrafikanter (reiser sjelden eller aldri reiser kollektivt) (Figur 4.2). Mens om 
lag halvparten av befolkningen reiser kollektivt minst en gang i måneden i Tromsø, er denne 
andelen på 35 prosent i Kristiansandsområdet, 31 prosent i Stavangerområdet og 21 prosent i 
Ålesundområdet. I Osloområdet svarte hele 79 prosent at de reiser kollektivt minst en gang i 
måneden.  
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Figur 4.2: Prosentandel av respondentene som reiser ofte vs. sjelden kollektivt i fem byområder. 
Kilde Ellis og Øvrum 2014.  

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. Innenfor dette 
prosjektet har vi fått fram lokale tidsverdier både blant dagens kollektivtrafikanter og blant de 
potensielle trafikantene (Ellis og Øvrum 2014). 

De som sjelden eller aldri reiser kollektivt har høyere verdsetting av tid enn dagens 
kollektivtrafikanter. Dette gjelder i alle byområdene bortsett fra i Tromsø, hvor de to gruppene 
har lik verdsetting av reisetid om bord. Det er størst forskjell mellom dagens og potensielle 
kollektivtrafikanter i Ålesundområdet. 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.  

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. Dagens kollektivtrafikanter i Tromsø utgjør dermed en 
mer heterogen gruppe enn tilsvarende gruppe i Ålesundområdet, med hensyn til for eksempel 
inntektsnivå.  

 
Figur 4.3: Verdsetting av reisetid om bord med sitteplass (kr/time) blant dagens vs. potensielle kollektivtrafikanter. 
Kilde: Ellis og Øvrum 2014.  
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4.2 Trafikantenes totale reisekostnader/reisebelastning 

Utgangspunktet for å beregne effekten av en ruteeffektivisering vil være å se på trafikantenes 
totale6 reisekostnader for ulike rutetilbud. Dette er summen av standard på tilbudet og 
reisetider, målt i kroner. Hvis de totale reisekostnadene/reisebelastningen reduseres ved det 
nye tilbudet betyr det at tilbudet er blitt bedre. De totale reisekostnadene er dermed indirekte 
et mål på kvaliteten på tilbudet. Litt forenklet kan en si at 10 prosent reduserte totale 
reisekostnader/reisebelastning vil bety 10 prosent forbedret tilbud.  

Verdsettingen av hver enkelt del av reise kan si noe om hvor stor andel de ulike reisetids-
elementene utgjør av trafikantenes totale reisekostnad/reisebelastning. Denne måles i 
generaliserte kostnader (GK).)  

Figur 4.4: Fordeling av GK for en gjennomsnittsreise i Stavangerområdet og Kristiansandsområdet for dagens 
kollektivtrafikanter, basert på lokale tidsverdsettinger. Kilde: Ellis og Øvrum 2014. 

 
Reisetiden med sitteplass utgjør ca. 20 prosent av GK i begge byområdene. Tiden som benyttes 
til/fra holdeplassen utgjør en vesentlig større del av «kaka» i Stavangerområdet enn i 
Kristiansandsområdet. Dette skyldes i hovedsak at vektleggingen av gangtiden er vesentlig 
høyere i Stavangerområdet enn i Kristiansandsområdet. 

Byttemotstanden og byttetiden utgjør en mindre del av trafikantenes totale reisekostnader i 
Kristiansandsområdet sammenliknet med Stavangerområdet når vi ser på en gjennomsnitts-
reise. 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.  

                                                           

6 Totale reisekostnader er det samme som generaliserte reisekostnader og inkluderer summen av pris, 
reisetider og standard på tilbudet målt i kroner.  
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Det samme gjelder med de andre elementene: Fordelingen mellom de ulike reisetids-
elementene vil variere med hvilke kjennetegn ved reisen som legges til grunn i beregningen. En 
slik fordeling, som er basert på kjennetegn ved reisen, vil selvsagt variere mye både med type 
transportmiddel, reiselengde, reiseformål, reisetidspunkt osv. 

Forsinkelser utgjør 12 prosent av GK i Stavangerområdet, og 10 prosent i 
Kristiansandsområdet, målt som en gjennomsnittsforsinkelse over hele døgnet. I rushtiden vil 
både forsinkelser og reisetid med ståplass utgjøre en større del av «kaka». Det er fullt mulig å 
bruke tidsverdsettingene mer målrettet og beregne tilsvarende for enkeltstrekninger, fordelt 
på transportmiddel osv. 

4.3 Etterspørselseffekter av konkrete tilbudsforbedringer 

Kunnskapen om trafikantenes generaliserte reisekostnader gir mulighet til å beregne hvor mye 
etterspørselen øker når kvaliteten på tilbudet øker. De totale reisekostnadene (GK) brukes da 
som en indikator på kvaliteten på tilbudet. 10 prosent lavere GK vil bety at tilbudet blir ca. 10 
prosent bedre tilbud for trafikantene. For å beregne etterspørselseffekten av en slik forbedring 
skalerer vi mot priselastisiteten.  

Det er gjort en rekke studier av trafikantenes prisfølsomhet, både i 
Norge og internasjonalt (oppsummert i Norheim og Ruud 2007, 
Balcombe (ed) et al 2004, Johansen 2001). I beregningen i denne 
rapporten har vi benyttet en priselastisitet på -0,32 for å skalere 
etterspørselseffekten, et tall basert på et gjennomsnitt av en rekke 
norske og utenlandske studier (Johansen 2001). Dette danner 
utgangspunktet for å beregne etterspørselseffekten av andre 
reisetidsgevinster. 

Taksten utgjør 23 prosent av GK i 
Stavangerområdet og 39 prosent i 
Kristiansandsområdet.  Det betyr at 
gratis kollektivtransport bare vil 
forbedre kollektivtilbudet i 
Stavangerområdet med 23 prosent og 
39 prosent i Kristiansandsområdet.  

Som et eksempel kan vi se på effekten 
av å få bort alle forsinkelser i 
kollektivtransporten: 

 I Stavangerområdet utgjør 
forsinkelser 12 prosent av de totale 
reisekostnadene, mens prisen 
utgjør 23 prosent. Det betyr at 
«nullvisjonen», uten forsinkelser, 
vil ha samme effekt som 12/23=52 % reduksjon i takstene. Det vil gi 17 prosent flere 
reisende (-0,32*52 %=17%). 

 I Kristiansandsområdet hvor forsinkelser utgjøre 10 prosent av de totale reisekostnadene, 
mens prisen utgjør 39 prosent vil «nullvisjonen» (uten forsinkelser) ha samme effekt som 
10/39=26 % reduksjon i takstene. Det vil gi 8 prosent flere reisende (-0,32*26 %=8 %) 

1 krone lavere reisekostnad vil ha 
samme etterspørselseffekt 
uansett om det kommer som 
resultat av lavere pris eller 
kortere reisetid, økt frekvens og 
lignende. 

 

Figur 4.5: Relativ betydning av reisestandard og pris for de fem 
byområdene, målt ved prisens andel av generaliserte reisekostnader.  
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Forskjellene i etterspørselseffekt skylde både at trafikantene har forskjellig verdsetting av tid 
og standard på tilbudet, og at kvaliteten på tilbudet varierer mellom byområdene. Samme type 
tiltak kan derfor ha veldig forskjellig effekt avhengig av hvilke byområder vi ser på.  

I dette prosjektet har vi sett på etterspørselseffekten av noen konkrete endringer i 
rutetilbudet. Disse vil avhenge av trafikantenes verdsetting av disse forbedringene og hvordan 
tilbudet er i dag. Betydningen av kortere reisetid vil f. eks. avhenge av hvor mange som må stå 
på transportmiddelet, hvor langt de reiser og deres verdsetting av kortere reisetid og ulempen 
ved ståplass. Hvis kortere reisetid oppnås ved fremkommelighetstiltak som f. eks. kollektivfelt, 
signalprioritering etc. vil forsinkelsene i kollektivtransporten spille en vesentlig rolle.  

Vi har i dette prosjektet studert etterspørselseffekten av fire konkrete forbedringer i tilbudet: 

 20 prosent økt hastighet 

 Fordoblet frekvens 

 Direkte reiser for alle (uten bytte) 

 Ingen forsinkelser 

Vi har ikke tatt stilling til realismen i de ulike forbedringene eller hva det vil koste. For å forstå 
effekten av disse forbedringene kan det være nyttig å skille mellom direkte og indirekte 
effekter. De direkte effektene er direkte reisetidsgevinster av tiltakene, mens de indirekte 
effektene er enten komforteffekter ved at egenskapene ved reisetiden er forskjellig eller 
nettverksgevinster ved at tilbudsforbedringene utnytter synergigevinster i rutenettet. 

1. Komforteffektene skyldes i første rekke at reisetiden oppleves forskjellig når det er 
trangt eller god plass på bussene, eller om det er forsinkelser på bussene.  

2. Synergigevinstene skyldes i første rekke at høyere frekvens og bedre fremkommelighet 
gir muligheter for kortere byttetid i knutepunkter og høyere omløpshastighet og 
frekvens på tilbudet. 

Økt frekvens 

Når vi sammenlikner etterspørselseffekten av fordoblet 
frekvens i de fem byområdene, ser vi at Osloområdet har den 
største forventede effekten med nesten 30 prosent flere 
passasjerer, se figur 4.6. De direkte effektene er kortere 
ventetid mellom avgangene. De indirekte effektene er her at 
hyppigere avganger gir bedre plass/mindre trengsel og kortere 
ventetid ved bytte. I Osloområdet er det relativt mange som 
bytter og mange med ståplass og de indirekte effektene er 
derfor størst her. Det er mindre variasjoner i de direkte effektene og her har Ålesundområdet 
omtrent samme effekt som Osloområdet.  

I snitt gir en dobling av frekvensen omtrent 15 prosent flere reisende, dvs. en tilbudselastisitet 
på 0,15 (15 % flere reisende/100 % flere avganger). Sammenliknet med ventetiden mellom 
avgangene, som er halvert, vil ventetidselastisitene være -0,3 (15 % flere reisende/-50% 
ventetid). I forhold til klimamålsettingene som er drøftet foran er dette for lav etterspørsels-
effekt. Det betyr konkret at ruteproduksjonen, og utslippene, fra bussparken øker mer enn det 
som reduseres fra biltrafikken.  

For å oppnå en tilstrekkelig miljøeffekt må frekvensøkningen målrettes mer og økes der hvor 
trafikkgrunnlaget er størst, både i forhold til trengsel på bussene i dag og passasjergrunnlag for 
å kunne utvikle et konkurransedyktig tilbud mot bilen.  

Ut fra en klimamålsetting vil en 
generell økning i frekvensen på 
kollektivtilbudet ikke bidra til å 
redusere klimautslippene. For å 
oppnå tilstrekkelig miljøeffekt 
må tiltakene målrettes mer. 
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Figur 4.6: Beregnet etterspørselseffekt av fordoblet antall avganger i de fem byene, basert på lokale verdsettinger av 
tid og egenskaper ved tilbudet. Direkte effekt er redusert ventetid, mens indirekte effekt er redusert trengsel og 
byttetid. 

Kortere reisetid 

Kortere reisetid kan oppnås ved å øke holdeplassavstanden, rette ut linjeføringen eller bedre 
fremkommeligheten der hvor det er køer i vegsystemet. Vi har beregnet effekten av 20 
prosent økt hastighet på bussene i de fem byene. 20 prosent økt hastighet vil kunne gi 20 
prosent økt produksjon fordi omløpshastigheten øker, og vil dermed kunne gi ca. 10 prosent 
flere reisende i gjennomsnitt og ca. 15 prosent i Osloområdet. I alle byene er det de indirekte 
effektene som gir størst utslag, dvs. redusert byttetid og forsinkelsestid, og økt frekvens. 
Etterspørselseffekten kan bli enda høyere hvis tiltakene målsettes mot de strekningene hvor 
forsinkelsene og trengselen er størst, dvs. i rushtrafikken.  

  

Figur 4.7: Beregnet etterspørselseffekt av 20 prosent økt hastighet i de fem byene, basert på lokale verdsettinger av 
tid og egenskaper ved tilbudet. Direkte effekt er redusert reisetid, mens indirekte effekt er redusert trengsel, 
forsinkelser og byttetid når omløpshastigheten øker. 
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Den rene reisetidselastisiteten er 0,21 (4,2 
prosent flere reisende/20 prosent kortere 
reisetid). Kortere reisetid gjennom bedre 
fremkommelighet er et veldig kostnadseffektivt 
tiltak ved at det utnytter vognparken bedre.  

Men om man utnytter vognparken og 
mannskapet bedre, gir det også økt 
ruteproduksjon og dermed klimautslipp fra bussene. For å vurdere den totale klimaeffekten 
må vi derfor se på tilbudselastisitetene. Når vognparken utnyttes til økt tilbud. I snitt gir det en 
tilbudselastisitet på 0,5 (10 prosent flere reiser per 20 prosent flere rutekm) og en 
tilbudselastisitet på 0,75 for Osloområdet. Dette er langt bedre effekt enn økt frekvens alene, 
men fremdeles lavere enn det som er nødvendig for å oppnå en netto klimagevinst. Det 
avhenger av hvor mange bilister som kan trekkes over på kollektivtransporten av disse 
tiltakene.  

Full fremkommelighet for kollektivtransporten 

Det siste eksemplet vi ser på i denne sammenheng er et scenario med full fremkommelighet 
for kollektivtransporten i disse fem byområdene. Dette vil både gi en direkte effekt i form av 
reduserte ulemper ved forsinkelser og en indirekte effekt ved mulighet for kortere reisetid på 
ruta. Så lenge stive rutetider for bussene må tilpasses både reisetidene i og utenfor rush vil en 
situasjon med full fremkommelighet i rush også gi kortere reisetid utenfor rush. I følge våre 
beregninger vil den relative reisetidsgevinsten være ca. 8 prosent kortere reisetid i snitt og 
hele 11 prosent for Tromsø. Hvis en utnytter den økte hastigheten til å øke frekvensen vil 
denne reisetidsgevinsten tilsvare omtrent den økte ruteproduksjonen.  

 

Figur 4.8: Beregnet relativ reisetidsgevinst av full fremkommelighet for kollektivtransporten avhengig av 
gjennomsnittlige forsinkelser og reisetider i de fem byene. Prosent reduksjon i reisetiden om bord på bussen. Egne 
beregninger 

Full fremkommelighet for kollektivtransporten kan gi betydelige etterspørselsgevinster (figur 
4.9). Totalt for alle byene er dette forventet å kunne gi ca. 18 prosent flere reisende og nesten 
30 prosent flere reisende i Stavangerområdet. Det er de direkte effektene som har størst 
etterspørselseffekt, og de er størst i Stavangerområdet, i Osloområdet og i Tromsø.  
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Ut fra en klimamålsetting vil en 
reisetidsreduksjon via fremkommelighetstiltak 
være positivt, men vil ikke bidra til å redusere 
klimautslippene dersom gevinsten i 
omløpshastighet benyttes til å øke frekvensen. 
For å oppnå tilstrekkelig miljøeffekt må 
tiltakene målrettes. 
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Figur 4.9: Beregnet direkte og indirekte etterspørselseffekt av full fremkommelighet for kollektivtransporten i de fem 
byene. Direkte effekt er gevinsten ved å unngå forsinkelser og indirekte effekt er gevinsten ved å kunne øke 
rutehastigheten. Prosent endret etterspørsel. 

Ut fra et miljøperspektiv er dette et veldig gunstig tiltak. Den økte ruteproduksjonen er bare på 
ca. 8 prosent mens etterspørselen øker med hele 18 prosent. Dette er langt over nødvendig 
etterspørselselastisitet for å gi en positiv klimagevinst, og alle byene ligger over grenseverdien 
på 1,4 jf. avsnitt 3.1. Det er samtidig mulig å få nesten samme gevinst uten å øke 
ruteproduksjonen, slik at miljøgevinsten kan øke ytterligere. Da vil de indirekte effektene 
omtrent halveres, men totaleffekten er fremdeles på ca. 16 prosent i snitt.  
 
Samlet viser disse beregningene at antall kollektivreiser kan 
øke med mellom 10 og 18 prosent med de tiltakene vi har 
sett på (figur 4.10). Effekten er størst i Osloområdet og 
Stavangerområdet, hvor verdsettingen av tid er høyest. I 
tillegg vil Tromsø ha en høy effekt av full fremkommelighet 
og Ålesundområdet av fordoblet frekvens. Men disse 
tiltakene vil også innebære en betydelig økt ruteproduksjon. 
Ved full fremkommelighet vil ruteproduksjonen øke minst, 
med rundt 8 prosent. Den totale miljøeffekten vil avhenge 
av hvor effektive disse tiltakene er. Da kommer full 
fremkommelighet veldig gunstig ut, med høyest 
etterspørselseffekt og lavest økning i ruteproduksjonen.  
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Full fremkommelighet for 
kollektivtransporten er det mest 
miljøeffektive tiltaket som kan 
gjennomføres i disse byene. Det gir 
nesten 20 prosent flere reisende for 
bare 8 prosent økning i 
ruteproduksjonen. I tillegg gir det 
muligheter for en mer effektiv 
ruteproduksjon og kortere reisetid 
for trafikantene. 
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Figur 4.10: Total etterspørselseffekt av ulike forbedringer i kollektivtilbudet i de fem byene Prosent endring i antall 
kollektivreiser Egne beregninger 
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5. Prinsipper for utvikling av effektive 
kollektivtilbud 

For å få mest mulige effektiv kollektivtransport må tilbudet utvikles etter prinsipper som tar 
hensyn til markedsgrunnlaget. Det vil si at det må bygges et «rutehierarki» etter hvor store 
reisestrømmene er. Det betyr at det ikke er noen forskjell mellom by og mer spredt bebygde 
områder med hensyn til prinsippene for hvordan man skal utvikle tilbudet. Forskjellen består i 
mulighetene for å differensiere tilbudet. For jo større markedsgrunnlaget er, jo større er 
mulighetene til å bygge rutehierarkiet. 

 Stamlinjer – raske effektive, med full fremkommelighet  
– der de store trafikkstrømmene går 

 Sekundærtilbud – som er mer flatedekkende  
– der markedsgrunnlaget er mindre, men stort nok til å gi et fast tilbud 

 Bestilling/tilbringer – service for trafikanter med redusert mobilitet og i områder med 
meget lite kundegrunnlag 

Målsettingen med rutehierarkiet er å gjøre kollektivtilbudet mer brukervennlig og oversiktlig. 
Særlig nye trafikanter trenger et kollektivsystem som er lett å bruke. Ideelt sett bør 
kollektivtilbudet i alle byer være så enkelt og oversiktlig at alle nye trafikanter kan benytte det 
uten å ha spesialkunnskap om takster, rutetider eller korresponderende ruter. Dette er ikke 
bare et spørsmål om trafikantinformasjon. Utforming av rutenettet påvirker også hvor lett det 
er å orientere seg for nye trafikanter, og det gir bedre belegg og kapasitetsutnyttelse av 
vognparken.  

5.1 Differensiering av rutetilbudet etter markedsgrunnlaget 

Kollektivtransporten har både en sosial målsetting om å gi et transporttilbud til hele 
befolkningen og en markedsorientert målsetting om å ta markedsandeler fra bilen og gi bedre 
miljø og transportløsninger i byområdene. Ut fra et miljøperspektiv er det også viktig å 
diskutere når det faktisk skal kjøres et rutegående transporttilbud eller om dette kan dekkes 
med bestillingstransport.  

1. Ut fra rene miljøhensyn kunne denne vurderingen ta utgangspunkt i belegget og 
miljøutslipp per passasjerkm. Som tidligere vist, er grenseverdien for CO2-utslipp 7,6 
passasjerer per buss i gjennomsnitt. Ut fra denne vurderingen kan det være mange 
avganger og ruter som bør kjøres som bestillingstransport.  
Dette er den passive tilnærmingen som kan sette i gang en negativ etterspørselsspiral, 
fordi de små rutene også «mater» til større linjer. Ved å kutte tilbringertransporten 
kan stadig flere ruter falle under grenseverdien. 

2. En annen tilnærming kan være å beregne hvor stort trafikkgrunnlag som er nødvendig 
for at det skal kjøres rutegående transport i et område, og hvordan dette avhenger av 
bosatte og nødvendig ruteproduksjon for å betjene dette området. Dette kan være en 
aktiv tilnærming hvis kriteriene for når det er grunnlag for rutegående transport også 
formidles til de som planlegger boliger og arbeidsplasser i området. Med faste kriterier 
kan dette betyr at de som bygger tett vil få et bedre kollektivtilbud enn de som bygger 
spredt. 
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Det er verken mulig, ønskelig eller effektivt å levere det samme rutetilbudet til alle deler av en 
byregion, eller for ulike byområder. Rutetilbudet må differensieres, både i tid og rom, og en 
del steder kan det også være et spørsmål om det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for et 
rutegående tilbud i det hele tatt. Det som kjennetegner mange av de områdene som har lykkes 
i sin satsing på kollektivtransporten, er at de har foretatt en bevisst prioritering av enkelte 
rutetilbud.  

Markedsgrunnlaget for kollektivtransporten vil blant annet avhenge av antall bosatte i et 
område og ikke minst hvor tett eller spredt bosettingen er. Samtidig vil målpunkter for reisene 
ha betydning for konkurranseflatene mot bil og dermed markedspotensialet. Ikke minst i mer 
spredt befolkede områder er målpunkter viktig for markedsgrunnlaget. Jo mer disse er samlet 
jo mer bygges det opp under markedsgrunnlaget for kollektivreiser. 

Det er mulig å beregne et optimalt trafikktilbud ut fra trafikkstrømmer i regionen. Samtidig må 
tilbudet være enhetlig slik at det blir forutsigbart for trafikantene med f.eks. faste rutetider. 
Det betyr at markedsgrunnlaget for rutetilbudet bør ta utgangspunkt i hva som er ønskelig 
frekvens basistilbudet og stamlinjenettet, for så å beregne hvilke områder som bør betjenes 
med de ulike tilbudene. 

Det betyr konkret at en arealplanlegging som bygger opp under trafikkgrunnlaget kan utvide 
de områdene som bør dekkes av et høyfrekvent stamlinjenett og redusere antall områder hvor 
det ikke er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for å ha rutegående transport. Det siste spørsmålet er 
mest komplisert og vil derfor bli viet størst oppmerksomhet i dette kapitlet. Men grunnlaget 
for beregningene vil være de samme uansett om det er spørsmål om hvor det skal kjøres et 
minimumstilbud eller et høyfrekvent tilbud.  

Markedsgrunnlag og betydningen for ruteplanleggingen 

Også i de største byområdene er det mange kommuner som kjennetegnes ved at de har få 
innbyggere, de bor spredt og reiser sjelden kollektivt. Dette er faktorer som svekker 
markedsgrunnlaget for kollektivtransport. I dette eksemplet ser vi på hvilket markedsgrunnlag 
som bør være i et område for å kunne gi et grunntilbud med fast bussrute. Vi har fokusert på 
områder utenfor bykommunene i de fem byene, hvor det er lav etterspørsel etter 
kollektivtransport. Utgangspunktet for analysene er at et grunntilbud i fast rute skal ha 
minimum: 

 1 timers frekvens i hele driftsdøgnet 

 Driftsdøgn fra kl. 6-kl. 20 alle dager 

Spørsmålet om å etablere et grunntilbud med fast rute handler i stor grad om hvor mange 
kollektivreiser en kan forvente til/fra et område og hvor stor andel av kollektivtransportens 
kostnader som skal dekkes gjennom offentlige tilskudd. I dette eksemplet ønsker vi å illustrere 
forholdet mellom antall bosatte i et område og størrelsen på tilskuddsbehovet for å etablere et 
grunntilbud. I beregningene har vi tatt utgangspunkt i følgende:  

 Normerte kostnader for drift- og kapitalkostnader for kollektivtransporten 

 Den gjennomsnittlige hastigheten for bussreiser i de ulike byene 

 Den gjennomsnittlige trafikkinntekten i byene 

 Gjennomsnittlig antall kollektivreiser per person per dag  

For en gitt frekvens og reisehastighet vil en lengre busslinje innebære at både vognbehovet og 
antall busstimer i rute øker, noe som gir høyere kapital- og driftskostnader enn for en kortere 
linje. Det betyr normalt at en lengre rute vil kreve flere passasjerer (bedre markedsgrunnlag) 
for å oppnå en bestemt kostnadsdekningsgrad. 
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Figur 5.1 viser en sammenheng mellom antall påstigninger per avgang og hvor stor andel av 
drifts- og kapitalkostnadene som forventes å dekkes av trafikkinntekter. Hvis målet for 
myndighetene er å oppnå en 50 prosent kostnadsdekning kreves det i gjennomsnitt 15 
påstigninger per avgang (210 påstigninger per dag) for en busslinje i fast rute som er 10 km 
lang. En tilsvarende målsetning for en fast bussrute som er 30 km lang krever hhv. 45 
påstigninger per avgang (630 påstigninger per dag).   

 

Figur 5.1: Andel av kostnadene som kan dekkes gjennom trafikkinntekter 

Hvis vi vet hvor ofte innbyggere i et område reiser kollektivt kan vi i prinsippet regne ut om det 
vil være økonomisk grunnlag for å etablere et grunntilbud i dette området. Figur 5.2 viser 
sammenhengen mellom antall bosatte i et område og hvor stor andel av kostnadene til 
kollektivtransporten som forventes å bli dekket av trafikkinntektene. I denne beregningen har 
vi forutsatt at hver innbygger foretar ca. 0,1 kollektivreiser per dag.  

 

Figur 5.2: Sammenheng mellom kostnadsdekning og antall bosatte i et område 
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5.2 Stamlinjer – prioritering av de store reisestrømmene 

Målsettingen med stamlinjer er å utvikle et kollektivtilbud som er raskere og enklere og som 
lokker nye kundegrupper til kollektivtransporten. Å utvikle kollektivsystemet etter 
stamlinjeprinsippet betyr at strekninger med stor trafikk, for eksempel mellom knutepunkter, 
store forsteder og sentrum, trafikkeres av høyfrekvente kollektive transportmidler med stor 
kapasitet.  

Stamlinjer handler om å prioritere de store reisestrømmene fremfor flatedekning. Dette vil 
redusere reisetiden for trafikantene og bedre konkurransekraften mot bil, men vil samtidig 
føre til noe lengre gangavstand for enkelte. 

Hovedhensikten med å etablere stamlinjenett er å samle/rydde opp i rutestrukturen for å 
effektivisere rutenettet for så mange trafikanter som mulig, dvs. for de store reisestrømmene. 
Stamlinjenett kan ha ulik linjeføring avhengig av området som betjenes.  

God fremkommelighet er en forutsetning for stamlinjenett. Dette sikrer kort reisetid og bytte 
med minst mulig ulempe. Samtidig vil en opprydding i traseene føre til at antallet traseer det 
er behov for å sikre full fremkommelighet på vil reduseres.  

Årsaken til å etablere et slikt nett er å gjøre kollektivtransporten konkurransedyktig overfor bil 
og gi god tilgjengelighet til hele regionen på en enkel og lettfattelig/oversiktlig måte. 

For å få full nytte av «nettfunksjonen» er det viktig at basisfrekvensen i stamlinjenettet er fast, 
helst hvert 10. minutt over hele driftsdøgnet og oftere i høytrafikkperioder. Dette vil sikre 
effektiv overgang mellom linjene i nettet. Knutepunktene og byttepunktenes utforming vil 
også være av stor betydning for at overgangene skal være effektive og påføre trafikantene 
minst mulig ulempe. 

Videre vil koblingene mot sekundærruter/nett være viktig, dvs. tilgjengeligheten til 
stamlinjenettet for de som benytter en mer flatedekkende rute som mating til stamlinjene, må 
tilrettelegges på en god måte.  

Selv om hovedegenskapene/ 
kjennetegnene for stamlinjer er de 
samme uavhengig av hvor et slikt 
system eksisterer, vil det være noen 
egenskaper som skiller stamlinjenett i 
by og i region fra hverandre. I by kan 
begrepet «kjør buss som om det var 
bane» være et godt bilde på stamlinjer, 
og det er viktig hvordan disse linjene 
kobles sammen til et stamlinjenett. For 
regiontrafikken kan det i større grad 
være snakk om enkeltlinjer.  

Integrert linjenett 

Stamlinjer, med få høyfrekvente linjer som fanger opp de tyngste trafikkstrømmene, passer 
ikke for alle trafikantgrupper. Derfor er det viktig å ha et sekundærnett som kan fange opp 
trafikantgrupper som har problemer med å bruke hoved-linjesystemet men som likevel har 
behov for kollektivtransport. Eksempler på slike tilbud er småbussruter, servicelinjer eller 
anropstyrte busser som har kort gangavstand, lavere frekvens og/eller ekstra hjelp med av- og 
påstigning etter behov.  

Prinsipper for et stamlinjenett:  

I byområder med store trafikkstrømmer er det viktig å 
satse på et stamlinjenett med: 

 Enkel linjeføring uten varianter 

 Høy frekvens 

 Lengre avstand mellom holdeplassene, dvs lengre 
gangavstand for trafikantene 

 Gode knutepunkter 

 God framkommelighet 

 I tillegg vil stamlinjenett/stamlinjer i regionen ha 
behov for god tilrettelegging for innfartsparkering for 
bil og sykkel.  
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Begge systemer har ett mål: å tilpasse kollektivtransporten til kundenes behov. Tidligere ble 
tilbudene utviklet som separate systemer, med flere parallelle linjer for å tilpasse kollek-
tivtransporten til ulike krav. Men resultatet var at trafikantene fikk mange linjenett å forholde 
seg til, slik at det ble vanskelig for de reisende å orientere seg. De senere årene har man derfor 
forsøkt å integrere de ulike linjenettene i så stor grad som mulig (HiTrans 2005, Börjesson og 
Eriksson 2000). Stamlinjer og andre konsentrerte trafikksystemer og flatedekkende 
kollektivtransport ses som et felles system som kan gi et godt tilbud til alle.  

Det er flere grunner til å integrere de ulike linjenettene. Én viktig årsak er at ingen av 
systemene dekker reisebehovet alene. Det har også vist seg mer økonomisk lønnsomt å ha 
linjer som samvirker enn som går parallelt. En annen årsak er at kravene til handikaptilpasning 
av kollektivtransporten fører til at eksisterende transportløsninger må samvirke for å håndtere 
ulike trafikantgruppers krav.  

Linjeføring 

Geografi, topografi, markedsgrunnlag, reisemønster/strømmer mv. vil ha betydning for hvilke 
typer linjeføring som er aktuell i et område. Likeledes vil linjeføringen avhenge av hvordan en 
linje/rute skal inngå i linjenettet. Ulike typer linjeføring vil dermed ha ulike konsekvenser 
avhengig av om det er byruter eller regionale ruter som vurderes.  

Et overordnet prinsipp når linjeføring vurderes er at den skal bidra til å gjøre det enkelt for 
trafikantene å reise kollektivt samtidig som den skal være effektiv for det markedet som skal 
betjenes. Det er dermed viktig å legge vekt på hvordan linjeføringen bygger opp under en 
nettfunksjon. 

 Stjernenett vil gi god overgang mellom alle ruter, dvs. god tilgang til alle reisemål om rutene taktes i 
et sentralt punkt. Spørsmålet er om det er plass nok til å ha et effektivt stjernenett. Stjernenett kan 
være effektive i områder der reisestrømmen ikke er altfor store slik at radielle ruter ikke vil ha et 
stort nok markedsgrunnlag, eller hvor det er ubalanse i pendlene.  

 Pendler er effektive der det er marked for reiser gjennom sentrum. Pendler kan også være effektive 
der det er balanse i trafikkgrunnlaget på hver side av sentrum. Pendler er sårbare for forsinkelser 
spesielt på sentrale deler av linjen. De krever ekstra kapasitet å sette inn, om en side av pendelen 
skaper forsinkelser som forplanter seg ut på den andre delen av pendelen. Hvis det ikke er god 
fremkommelighet på pendler kan disse mao. skape forsinkelser for store grupper av trafikanter. Jo 
lengre pendlene er, jo større er sjansen for å påføre mange trafikanter et tilbud med dårlig 
punktlighet. 

 Ruter kan ha forgreninger i ytterpunkter av ruter, a og b varianter. For å gjøre det enklest mulig for 
trafikantene vi det trolig være bedre å kjøre flere linjer som sammen gir en høy frekvens på 
fellesstrekningen. Dette kan sikre at trafikantene ikke «havner på feil rute». Et slikt ruteopplegg er 
imidlertid avhengig av takting mellom rutene slik at frekvensen blir jevn på fellesstrekningen. 20 
minutters ruter fra endepunktene vil gi 10 minutters frekvens på fellesstrekningen. Merking av 
endepunkt for fellesstrekningen er viktig! 

 Enlinjeprinsippet bør tilstrebes der det kan skape usikkerhet for trafikantene med hensyn til hvilken 
rute man kan benytte. 

 Parallellkjøring kan være aktuelt som supplement til stamlinjer (tog og T-bane) for å dekke opp et 
«underveismarked». Bør vurderes opp mot sekundærruter med mating til stamruter på bane. Der 
det ikke er kapasitet nok på bane kan parallellruter være et supplement til bane. Det er da viktig å 
legge godt til rette for å benytte de supplerende rutene. 
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Optimal holdeplassavstand 

For å redusere reisetiden mest mulig er det i tillegg til enklest mulig linjeføring og sikring av 
fremkommelighet også viktig å se på hvordan hastigheten på bussene kan økes. Ett av grepene 
for å få opp hastigheten er å optimalisere antall holdeplasser. Mange holdeplasser sinker rask 
fremføring av bussene. 

Stamlinjer som skal ha en så høy hastighet som mulig vil naturlig ha færre holdeplasser/stopp 
underveis enn en flatedekkende rute/servicerute. Hva som er optimal holdeplassavstand 
avhenger imidlertid også av hvordan befolkningen som skal benytte rutene, er bosatt langs 
traseen og hvor de store målpunktene er.  

I figuren under viser vi hvordan den maksimalt oppnåelige reisehastigheten er avhengig av 
maksimal kjørehastighet og avstand mellom holdeplasser. I denne beregningen har vi forutsatt 
at den gjennomsnittlige akselerasjons- og retardasjonsraten er 1m/sec² og at den 
gjennomsnittlige oppholdstiden er 20 sekunder per holdeplass. For å kunne oppnå 
reisehastighetene, illustrert i figur under, forutsettes det ingen store forsinkelser i 
kollektivtrafikken (HiTrans 2005).  

Ifølge Prosam-rapport 180 (2009) 
ligger den gjennomsnittlige 
avstanden mellom buss-
holdeplasser i Oslo (bybussene) 
på ca. 450 meter. Hvis vi 
forutsetter at den gjennom-
snittlige fartsgrensen i Oslo ligger 
på 50 km/t, viser figuren at den 
maksimalt oppnåelige 
reisehastigheten for bybussene 
vil være ca. 24 km/t. Figuren viser 
også at dersom avstanden 
mellom holdeplasser øker til 600 
meter, kan den maksimalt 
oppnåelige reisehastigheten til 
bybussene øke til ca. 28 km/t.  

Vi skal illustrere hvor stor betydning økt reisehastighet kan ha for busstrafikantene i Oslo og 
Akershus med et enkelt eksempel. Den gjennomsnittlige gangtiden til/fra holdeplassen er 12 
min i Oslo, og 14 min i Akershus (Ruud m.fl. 2010).  

Vi har gjort følgende forutsetninger i beregningene: 

 I Oslo øker den gjennomsnittlige gangavstanden til/fra holdeplassen med 100 meter 
når avstanden mellom holdeplasser på strekningen øker med 100 meter. I Akershus 
øker den gjennomsnittlige gangavstanden med 50 meter når avstanden mellom 
holdeplasser øker med 100 meter.  

 Den gjennomsnittlige gangfarten til trafikantene er 5 km/t 

 Gjennomsnittlig oppholdstid på holdeplassen er satt til 20 sekunder 

 Maksimal kjørehastighet er 40 km/t i Oslo, og 70 km/t i Akershus. 

 Den gjennomsnittlige reisetiden er 20 min per kollektivreise i Oslo, og 35 min per 
kollektivreise i Akershus.   

Figur 5.3: Holdeplassavstand etter hastighet på ruten. Kilde: HiTrans 2005 
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Resultatene av beregningene 
viser at den optimale 
avstanden mellom holde-
plassene vil ligge på ca. 600 
meter for en gjennomsnittlig 
kollektivreise i Oslo, og ca. 
1500 meter for en gjennom-
snittlig kollektivreise i Akershus 
(se figur 5.4). I disse punktene 
er trafikantenes totale 
belastning (generalisert 
reisekostnad) knyttet til 
reisetid og gangtid minimert.  

Forskjellen på hva som er 
optimal holdeplassavstand i 
Oslo og Akershus skyldes for det første at trafikantene i Akershus tillegger reisetiden på 
transportmidlet noe høyere vekt enn gangtiden til/fra holdeplassen og at reiselengden er noe 
høyere i Akershus enn i Oslo. Reisetiden om bord utgjør derfor en større del av den totale 
belastningen (generalisert reisekostnad) i Akershus enn i Oslo. For det andre er 
kjørehastigheten høyere på strekninger mellom Akershus og Oslo enn på interne strekninger i 
Oslo. Det betyr at tiden det tar for et transportmiddel å stoppe eller for å komme opp i riktig 
kjørehastighet vil være høyere for kollektivreiser i Akershus enn i Oslo. Tidstapet som følge av 
et stopp vil derfor være høyere for trafikantene i Akershus enn for trafikantene i Oslo, som har 
lavere kjørehastighet. For det tredje har vi forutsatt at gangavstanden til/fra holdeplass for 
reisende i Akershus øker mindre enn for trafikantene i Oslo. Dette er faktorer som til sammen 
trekker i retning av at en kollektivrute i Akershus skal ha lengre avstand mellom holdeplasser i 
forhold til en kollektivrute i Oslo.  

Vi har også beregnet optimal holdeplassavstand i de øvrige fire byområdene som inngår i 
analysen. Beregningene er gjort for hhv. dagens og potensielle kollektivtrafikanter.7 Hvilken 
holdeplassavstand om er optimal for de to gruppene, avhenger av forskjellen i tidsverdier 
mellom dem. Generelt har de potensielle trafikantene høyere tidsverdi enn dagens, men hvor 
mye høyere tidsverdien for gangtid og reisetid er, vil variere mellom byområdene.  

 I Kristiansandsområdet oppleves tiden til holdeplass 170 prosent mer belastende for 
potensielle kollektivtrafikanter enn for dagens kollektivtrafikanter, mens reisetiden er 75 
prosent mer belastende for potensielle enn for dagens trafikanter. Dette gjør at dagens 
trafikanter har høyere optimal holdeplassavstand enn potensielle trafikanter i 
Kristiansandsområdet – 1 000 meter vs. 800 meter.  

 I Stavangerområdet er det liten relativ forskjell mellom verdsetting av gangtid og reisetid i 
de to trafikantgruppene: Gangtid oppleves 42 prosent mer belastende og reisetid oppleves 
45 prosent mer belastende blant de potensielle enn blant dagens kollektivtrafikanter. 
Siden forskjellen i verdsetting av reisetid er marginalt større mellom de to gruppene, blir 
resultatet at dagens trafikantene har noe kortere optimal holdeplassavstand enn 
potensielle trafikanter – 700 meter vs. 800 meter.  

                                                           

7 Se Berg m.fl 2015 for mer detaljert dokumentasjon.  

Figur 5.4: Optimal holdeplassavstand for en gjennomsnittsreise i Oslo og  
Akershus 
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 I Ålesundområdet har også dagens kollektivtrafikanter en optimal holdeplassavstand som 
er noe kortere enn den optimale avstanden for potensielle kunder. Årsaken til dette er at 
de potensielle kundene verdsetter reisetid relativt sett høyere enn det dagens kunder gjør. 
Den innsparte reisetiden veier opp for den økte gangtiden for de potensielle kundene.  

 I Tromsø viser resultatene at potensielle trafikanter ønsker noe kortere avstand mellom 
holdeplassene enn dagens trafikanter. Dette skyldes at potensielle trafikanter verdsetter 
redusert gangtid mer enn dagens trafikanter, mens reisetiden verdsettes omtrent likt i de 
to gruppene.  

Tabell 5.1: Optimal holdeplassavstand blant dagens og potensielle kollektivtrafikanter (Kilde: Berg m.fl. 2015) 

 
Dagens 

trafikanter 
Potensielle 
trafikanter 

Kristiansandsområdet 1 000 800 

Stavangerområdet 700 800 

Ålesundområdet 500 600 

Tromsø 500 400 

5.3 Betydning av effektiv linjeføring 

Et viktig og vesentlig moment i vurderingen av linjeføring er at den skal bidra til å gjøre det 
enklest mulig for trafikantene å reise kollektivt. Når linjeføringen vurderes er det viktig å se 
dette i sammenheng med hvilke markeder som skal betjenes. Likeledes hvilke muligheter som 
ligger til rettet for bytte mellom ruter, dvs. hvordan linjeføringen gir et best mulig tilbud til 
trafikantene som skal betjenes av ruten.  

Det er dermed ikke nødvendig å ha samme type linjeføring i hele byområdet for å gjøre det 
enklest mulig for trafikantene. Det viktigste er å vurdere hvordan linjeføringen bygger opp 
under stamlinjenettet. 

Det er særlig to forhold som er viktig å vurdere når det gjelder prinsipper for linjeføring: 

1. Gevinstene i form av bedre framkommelighet:  
Erfaringer fra utlandet viser at utvikling av stamlinjenett bygger på prinsippene med 
full framkommelighet for kollektivtransporten.  

I analysene av stamlinjenettet viser vi hvor godt kollektivtilbud det er mulig å få med 
færre, men mer effektive stambussruter. Færre ruter og strekninger gjør det langt mer 
realistisk å forvente full prioritet for kollektivtransporten. Spørsmålet er derfor hvilken 
gevinst det er mulig å hente ut fra et linjenett som har full framkommelighet for 
kollektivtransporten. Vi har belyst effekten av et stamlinjenett med full 
framkommelighet gjennom eksempler fra Osloområdet, Stavangerområdet og 
Kristiansandsområdet, se kapittel 6. 

2. Gevinstene i form av bedre koordinering i knutepunkter:  
Erfaringer fra utlandet viser at prinsippene for linjenettet er bygget rundt 
knutepunkter langs jernbanenettet og sentrale målpunkter i regionen. I mange tilfeller 
innebærer dette flere bytter underveis, men hyppigere avganger og direkte overgang i 
knutepunktene gir god tilgjengelighet kollektivt til store deler av regionen. Spørsmålet 
er derfor hvilken gevinst det er mulig å hente ut med overganger til eller mellom 
høyfrekvente ruter i tilrettelagte knutepunkter.  

Vi har belyst effekten av knutepunktutvikling i Ålesundområdet og effektivisering av 
linjenettet og kobling av stamruter i strategiske knutepunkter i Tromsø, se kapittel 7.  
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6. Effekten av et nytt linjenett – Noen eksempler 

I dette og neste kapittel vil vi vise noen eksempler på effekter av ruteeffektivisering. Dette 
kapitlet (kapittel 6) fokuserer på effekten av et nytt stamlinjenett, mens vi i kapittel 7 ser på 
effekten av knutepunktsutvikling.8  

6.1 Stegvis analyse av potensialet for stamlinjenett 

Vi har testet potensialet for et stamlinjenett i Osloområdet, Kristiansandsområdet og 
Stavangerområdet ut fra en stegvis analyse: 

 Tar utgangspunkt i dagens rutetilbud  

 Steg/konsept 1: Eksklusive de minst trafikkerte rutene. 
o De mest trafikkerte rutene som samlet står for omtrent 80 prosent av totalt antall 

påstigende beholdes, mens resten av rutene fjernes. 

 Steg/konsept 2: Økt frekvens på de tyngste rutene. 
o Ruteproduksjonen fra de lite trafikkerte linjer legges på de mest trafikkerte rutene.  
o Færre linjer gjør det enklere å gi full fremkommelighet på de resterende linjene. Vi 

antar dermed at frekvensøkningen fører til at trengsel fjernes og at forsinkelser 
halveres. 

 Steg/konsept 3: Effektivisering av linjenettet. 
o I tillegg legges det opp til en mer effektiv knutepunktutvikling, som tilpasser de 

nødvendige byttene bedre. For å illustrere effekten av dette halverer vi 
byttemotstand og byttetid. Denne effekten kommer i tillegg til frekvensøkningen i 
konsept 2.   

Poenget med denne stegvise analysen er å illustrere potensialet med en slik rute-
effektivisering. De linjene som beholdes er nødvendigvis ikke «de rette» hvis det skal være få 
linjer og det må foretas justeringer i etterkant for de områdene som eventuelt får et betydelig 
dårligere tilbud. Disse eksemplene må derfor ikke forstås som et konkret forslag til et nytt 
rutetilbud i disse byområdene, men som eksempler på en prosess og retning på hvordan 
tilbudet bør utvikles. En finjustering og planlegging av et stamlinjenett må uansett gjøres mer 
detaljert enn de analysene som er presentert i denne rapporten. 

6.2 Potensialet av et stamlinjenett i Oslo 

For å illustrere effekten av et utvidet stamlinjenett i Oslo har vi sett på en kraftig forenkling av 
rutenettet. Forenklingen er gjort med noen grove grep ved å fjerne størstedelen av bybussene 
i Oslo, hvor kun de fem største linjene er beholdt. Dette er trolig en for omfattende omlegging, 
men ved å forenkle rutetilbudet så mye kan vi enklere belyse konsekvensene og potensialet 
ved en slik type omlegging. En finsikting av ruteomleggingen kan trolig gi langt bedre effekt 
enn denne illustrasjonen.  

                                                           

8 Eksemplene for Kristiansandsområdet, Stavangerområdet, Ålesundområdet og Tromsø er nærmere 
dokumentert i UA-notat 84/2015: Ruteeffektivisering i byområdene. Gjennomgang av beregninger (Berg 
m.fl. 2015), mens eksemplet for Osloområdet er hentet fra UA-rapport 27/2011: Prinsipper for 
planlegging av rutetilbudet. Metode og dokumentasjon (Norheim m.fl. 2011b).  
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Det «foreslåtte» nye rutenettet til Ruter består av: 

 Hele T-banenettet  

 Hele trikkenettet  

 Regionbusser  

 Følgende bybussruter: 20, 21, 23, 37 og 31 

Hvor i Oslo skjer endringene i tilbudet?  

For å se nærmere på hvor stor del av Oslos befolkning som blir dekket av stamnettet har vi 
gjort en analyse av hvor mange som bor innenfor en radius på hhv 300 m og 600 m fra 
holdeplassen, basert på dagens stoppmønster.  

Med dette stamlinjenettet vil 57 prosent av Oslos befolkning ha 300 meter eller mindre til en 
holdeplass, mens 85 prosent vil ha 600 meter eller mindre til en holdeplass. Kartet nedenfor 
viser at det er få områder som ikke er dekket av stamlinjenettet (områder markert i 
grått/svart). Det viser at det trolig er enkelt å lage et supplerende nett på 2-4 linjer som gjør at 
minst 90 prosent av befolkningen kan bli dekket av et kollektivtilbud.  

I tillegg er det gjort en beregning av hvor mange som er bosatt i et område som i sum får en 
forbedring av tilbudet når ruteproduksjonen fra de nedlagte linjene overføres til mest 
trafikkerte linjene. Analysene viser at omlag 60 – 64 % av Oslos befolkning bor i en storsone 
som får en forbedring i tilbudet.  

 
Figur 6.1: Hvor stor del av Oslos befolkning som bor innenfor 600 meter til en holdeplass på Ruters stamlinjenettet  
(T-banelinjene, trikkelinjene og 5 stamlinjer for buss). 

Bedre framkommelighet for kollektivtransporten 

Disse analysene viser at selv en kraftig forenkling av linjenettet vil gi et omtrent like bra 
kollektivtilbud for trafikantene. Samtidig vil et forenklet linjenett med vesentlig færre linjer øke 
mulighetene for å prioritere kollektivtransporten i vegbanen. Det er derfor rimelig å anta at 
framkommeligheten kan bedres med økt hastighet og færre forsinkelser for trafikantene. Vi 
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har derfor lagt inn et scenario hvor forsinkelsene kan halveres eller kuttes helt ved at bussene 
får full fremkommelighet. Det er ikke realistisk å få bort alle forsinkelser, men det angir en 
norm for hva som er potensialet for en gjennomsnittlig reise i regionen.  

Tidsverdistudien for Oslo og Akershus (Ruud m.fl. 2009) viste at prisen på reisen utgjorde ca. ¼ 
av trafikantenes generaliserte reisekostnader, mens de øvrige reisetidsfaktorene utgjorde ¾ 
(Ruud m.fl. 2010). Forsinkelser utgjorde ca. 9 prosent av reisekostnadene, eller ca. 40 prosent 
av prisen. I denne reisekostnaden er de hyppige og små forsinkelsene inkludert, ikke de store 
forsinkelsene hvor det er full stopp i trafikken.  

Etterspørselseffekten av å få bort alle forsinkelser ville være det samme som å redusere 
takstene med nesten 40 prosent, noe som ville gitt en effekt på ca. 15 prosent (figur 6.2). 
Effekten i Akershus vil være på hele 20 prosent, både fordi Akershustrafikantene opplever flere 
forsinkelser og fordi de vektlegger ulempen ved forsinkelser høyere enn Oslotrafikantene. Det 
er ikke realistisk å tro at det er mulig å få bort alle forsinkelsene. Men selv en halvering av 
forsinkelsene vil kunne gi mellom 7 og 9 prosent flere passasjerer i Osloområdet. 

I forhold til prinsipper for rutetilbudet vil 
det være nødvendig å gjøre tilsvarende 
beregninger for konkrete strekninger: 

 Hvis potensialet for antall nye 
passasjerer er større enn snittet for 
Oslo eller Akershus bør strekningene 
prioriteres. Dette avhenger av hvor 
stor andel forsinkelsene utgjør av den 
totale GK.  

 Hvis kostnadene er lavere enn 
trafikantenes nytte av disse 
forbedringene bør tiltakene 
iverksettes. Dette avhenger i tillegg av 
hvor mange kollektivtrafikanter som 
får nytte av bedre framkommelighet. 

Miljøgevinster 

I dette avsnittet gjennomgår vi de gjennomførte analysene på et overordnet nivå, og gjør 
forenklede tilleggsberegninger av miljøeffekten. 

Den isolerte effekten av redusert antall ruter førte til dårligere tilbud og økt GK. Dette ga en 
negativ etterspørselseffekt på nesten 4 prosent. Økt frekvens på de gjenværende rutene slik at 
samlet ruteproduksjon havnet på samme nivå som i basissituasjonen, førte til at en havnet på 
omtrent samme nivå som i utgangspunktet. Dersom en i tillegg antar at forsinkelser halveres 
på grunn av bedre fremkommelighet, viste analysene en positiv etterspørselseffekt på 7 
prosent. En økning på 7 prosent tilsvarer omtrent 17 500 nye kollektivreiser.  

 

Figur 6.2: Direkte etterspørselseffektene av å redusere antall 
forsinkelser for kollektivtrafikantene i Osloområdet Kilde Ruud m. 
fl. 2010 
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Tabell.6.1 Etterspørselseffekter i Oslo for konsept 1 og 3. 

 Konsept 1 Konsept 3 

Etterspørselsendring % -4 % +7 % 

Tabell.6.2: Antall reiser per transportmiddel fra tidligere beregninger for Oslo. Kilde: Berg m fl 2015 

 Reiser (YDT) 

Bilfører  720 082  

Bilpassasjer  89 100  

Kollektiv  219 152  

Sykkel  410 883  

Gange  75 670  

Sum  1 514 888  

 

De 17 500 nye kollektivreisene kommer dels fra andre transportmidler, og dels er det snakk 
om økt reiseaktivitet. For å estimere hvilke transportmidler disse nye kollektivreisene kommer 
fra benytter vi gjennomsnittlig fordeling fra de fire andre byområdene (jf. beregninger i Berg 
m.fl. 2015), som vist i figuren under. 

   

Figur 6.3: Reduksjon i antall bilkm fra basis til konsept 3. Figur 6.4: Hvilke transportmidler de nye kollektivreisene kommer 
fra – overføring fra basis til konsept 3 (baser på gjennomsnitt 
Stavanger, Kristiansand, Ålesund og Tromsø). 

 
Økningen i kollektivreiser fører også til en viss nedgang i utkjørte bilkm. Basert på 
gjennomsnittlig reiselengde for bil (6,7 km) og antall bilreiser fra tabell 6.2 estimerer vi antall 
bilkm. Konsept 3 fører til en reduksjon på omtrent 1 prosent i antall bilkm per år. 

Nedgangen i bilkm, sammen med økningen i belegg på bussene, vil føre til endrede 
utslippsnivåer. Basert på nøkkeltall for CO2-utslipp9 for bil og buss estimeres miljøeffekten av 
de ulike tiltakene. Tabellen under at konsept 2 fører til en reduksjon i utslipp fra bil på omtrent 
2000 tonn CO2.  

Tabell.6.3: CO2-utslipp (tonn) for konsept tre i rush.  
Basert på endring i bilkm og nøkkeltall for utslipp per km for personbil og buss. 

Tonn CO2 Konsept 3 

Utslipp bil  -2 054  

Utslipp buss  

Samlet   -2 054  

                                                           

9 CO2-utslipp for personbil: 129 g/km. CO2-utslipp for dieselbuss: 798 g/km. 
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6.3 Potensialet for stamlinjenett i Kristiansandsområdet 

Frekvensen kan økes med 45 prosent på de tyngste linjene 

Første steg i analysen er å fjerne de minst trafikkerte rutene (konsept 1), slik at kun de mest 
trafikkerte linjene, som står for omtrent 80 prosent av de påstigende, beholdes i 
kollektivtilbudet. I kartet under illustrerer vi rutetilbudet i referanse og etter fjerning av de 
minst trafikkerte linjene. Vi ser at rutetilbudet dekker omtrent det samme området som før – 
kun enkelte steder er det ikke lenger et tilbud (ruter merket kun med rødt). Dette henger 
sammen med at en stor del av tilbudet er overlappende, slik at selv om vi fjerner en del ruter 
vil det fortsatt være bussruter der – men færre unike linjer. En grov forenkling10 viser at vi 
hadde omtrent 36 linjer i utgangspunktet, og at 21 av disse ble fjernet i konsept 1 (se Berg m.fl. 
2015 vedlegg 1 for detaljer). 

 

Figur 6.5: Illustrasjon av rutetilbud i referanse (ruter i blått) og etter at de minst trafikkerte linjene er fjernet i 
Konsept 1 og 2. Grønne linjer er gjenværende ruter, mens rødt representer linjer som er fjernet og hvor det ikke er 

annet kollektivtilbud. (Brune linjene er strekninger hvor noen linjer er beholdt og noen er fjernet, slik at 
grønt og rødt ligger oppå hverandre) 

Fjerningen av ruter i konsept 1 gjør at ruteproduksjonen11 går fra 4,8 mill. km (hele døgnet, 
hverdager) til 3,3 mill. km, noe som tilsvarer en reduksjon på omtrent 30 prosent.  For å 
opprettholde samme tilbud som før i form av ruteproduksjon, kan en øke frekvensen på de 
gjenværende linjene (konsept 2).  Analysene viser at en kan øke frekvensen med omtrent 45 
prosent på de mest trafikkerte linjene for å komme på samme nivå på ruteproduksjon som før 
fjerningen av de mindre trafikkerte linjene.  

                                                           

10 Antall ruter fra RTM-kjøringen er delt på 2 for å korrigere for tur/retur. 
11 Ruteproduksjonen per år tar utgangspunkt i produksjonen per yrkesdag og inkluderer ikke helg- og 
helligdagstrafikk eller posisjonskjøring. Beregningen forutsetter 4 timer med rushtrafikk og 16 timer 
med lavtrafikk og 230 yrkesdager per år. 
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Reduksjon i generaliserte reisekostnader som følge av ruteeffektivisering 

I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvordan trafikantenes generaliserte reisekostnader 
påvirkes av ruteeffektiviseringen som beskrevet over, basert på lokale tidsverdiene og 
gjennomsnittlige reisetider for de ulike konseptene. Resultatene fokuserer på rushperioden. 
Tabellen under viser gjennomsnittstidene for de ulike konseptene. I Konsept 1 har gangtiden 
økt på grunn av at en del reiser vil få lenger avstand til holdeplass når vi fjerner ruter fra 
tilbudet. I konsept 2 har vi økt frekvensen slik at ventetiden på holdeplass reduseres, samt 
fjernet trengsel og halvert forsinkelser. I konsept 3 har vi i tillegg antatt halvert byttetid som 
følge av mer effektive knutepunkter.  

Tabell.6.4: Tidskomponenter fra UA-modellen for de ulike konseptene (minutter). Gjennomsnitt 

Tidskomponenter Basis Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Gangtid til holdeplass 10.4 11.9 11.9  11.9  

Gangtid bytte 0.1 0.1                  0.1   0.0  

Ventetid på holdeplass 11.9 11.9                  9.8   9.8  

Ventetid bytte 1.2 1.2                  0.9   0.4  

Ombordtid 21.1 21.1                20.8   20.8  

Antall bytter 0.1 0.1                  0.1   0.1  

  

Vi gjør en overordnet etterspørselsberegning basert på takstens andel av GK og en 
priselastisitet på -0,3. I Kristiansand utgjør taksten 40 prosent av GK, slik at GK-elastisiteten blir 
på -0,73. Under viser vi de ulike GK-komponentene og tilhørende etterspørselseffekt for de 
ulike konseptene.  

GK i basis er estimert til omtrent 67 kr (døgn). Vi ser at GK øker marginalt når vi fjerner linjer i 
konsept 1 (1 prosent), noe som hovedsakelig skyldes at gangtiden har økt. Økningen i GK gir en 
negativ etterspørselseffekt på omtrent 1 prosent. Når vi øker frekvensen og samtidig reduserer 
forsinkelser i konsept 2 reduseres GK med omtrent 9 prosent fra basis. Reduksjonen i GK gir en 
etterspørselseffekt på omtrent 7 prosent fra basis. Halvert byttemotstand i konsept 3 har 
relativt lite å si i Kristiansandsområdet, noe som skyldes at det er så få bytter i utgangspunktet. 

Tabell.6.5: GK fra UA-modellen og overordnet etterspørselseffekt basert på takstens andel av GK. 

GK-komponenter Basis Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Ombordtid 12.7  12.7   12.5   12.5  

Ventetid ved bytte 1.4  1.4   1.0   0.5  

Ventetid på holdeplass 10.0  10.0   8.2   8.2  

Gangtid ved bytte 0.0  0.0   0.0   0.0  

Gangtid til holdeplass 6.3  7.1   7.1   7.1  

Takst 27.4  27.4   27.4   27.4  

Trengsel 0.5  0.5   -     -    

Forsinkelse 7.6  7.6   3.8   3.8  

Byttemotstand 1.2  1.2   1.0   0.5  

GK 67.1  68.0   61.1   60.1  

Endring i GK  1 % -9 % -10 % 

Etterspørselseffekt  -1 % 7 % 8 % 

Antall reiser i rush 19 351  19 171   20 726   20 986  
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Fra basis til konsept 3 vil det være en økning på omtrent 1 650 rushreiser (YDT). De nye reisene 
kommer dels fra andre transportmidler, og dels er det snakk om økt reiseaktivitet. 75 prosent 
av de nye kollektivreisene kommer fra bil.  

  

Figur 6.6: Kollektivreiser i rush i de ulike konseptene (YDT). Figur 6.7: Hvilke transportmidler de nye kollektivreisene 
kommer fra – overføring fra basis til konsept 3. 

 

Miljøgevinster 

Økningen i kollektivreiser fører til en viss nedgang i utkjørte bilkm. Basert på UA-beregningene 
finner vi at antall bilkm. per år (hverdager) reduseres med 3 prosent når vi øker frekvensen. 

 

Figur 6.8: YDT bilkm rush (km) i konseptene. Basert på UA-kjøringer.  

Nedgangen i bilkm, sammen med økningen i belegg på bussene, vil føre til endrede 
utslippsnivåer. Basert på nøkkeltall for CO2-utslipp12 for bil og buss estimeres miljøeffekten av 
de ulike tiltakene. Tabellen under viser at konsept 1, fjerning av ruter, gir størst nedgang i 
utslipp. Dette er fordi ruteproduksjonen for buss reduseres, mens bilreiser kun øker marginalt. 

                                                           

12 CO2-utslipp for personbil: 129 g/km. CO2-utslipp for dieselbuss: 798 g/km. 
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Den totale effekten blir dermed reduksjon i årlige utslipp på i overkant av 400 tonn CO2. I 
konsept 2 økes frekvensen på de gjenværende rutene slik at ruteproduksjonen er på samme 
nivå som i basissituasjonen. Dermed blir det ikke noen endring i bussenes utslipp. Imidlertid 
har vi fått en reduksjon i bilreiser på grunn av bedre kollektivtilbud, slik at utslippet for bil 
reduseres. Samlet er likevel effekten lavere enn i konsept 1. Dersom vi i tillegg planlegger for 
mer effektive knutepunkter ser vi at bilreiser reduseres enda mer enn i konsept 2, og samlet 
reduksjon i utslipp er derfor noe større i konsept 3 enn i konsept 2.  

Tabell.6.6: CO2-utslipp (tonn) for de tre ulike konseptene. Basert på endring i bilkm og nøkkeltall for utslipp per km 
for personbil og buss. 

Tonn CO2 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Utslipp bil  32   -317   -359  

Utslipp buss  -456    

Samlet   -425   -317   -359  

6.4 Potensialet for stamlinjenett i Stavangerområdet 

Frekvensen kan økes med 65 prosent på de tyngste linjene 

Når vi fjerner de minst trafikkerte rutene i Stavangerområdet er det relativt store geografiske 
områder som ikke har et kollektivtilbud (ruter merket med rødt i kartet under). Dette skiller 
seg fra eksempelvis Kristiansand hvor det nye rutetilbudet dekker omtrent det samme 
området som før. En grov forenkling13 viser at vi hadde omtrent 87 linjer i utgangspunktet, og 
at 57 av disse ble fjernet i konsept 1 (se Berg m.fl. 2015 vedlegg 1 for detaljer). 

 

Figur 6.9: Illustrasjon av rutetilbud i referanse (ruter i blått) og etter at de minst trafikkerte linjene er fjernet i 
Konsept 1 og 2. Grønne linjer er gjenværende ruter, mens rødt representer linjer som er fjernet hvor det ikke er annet 
kollektivtilbud.  

                                                           

13 Antall ruter fra RTM-kjøringen er delt på 2 for å korrigere for tur/retur. 
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Fjerningen av ruter i konsept 1 gjør at ruteproduksjonen14 går fra 9,8 mill. km (hele døgnet, 
hverdager) til 5,9 mill. km, noe som tilsvarer en reduksjon på omtrent 40 prosent.  Analysene 
viser at en kan øke frekvensen med omtrent 65 prosent på de mest trafikkerte linjene for å 
komme på samme nivå på ruteproduksjon som før fjerningen av de mindre trafikkerte linjene.  

Reduksjon i generaliserte reisekostnader som følge av ruteeffektivisering 

I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvordan trafikantenes generaliserte reisekostnader 
påvirkes av ruteeffektiviseringen som beskrevet over, basert på lokale tidsverdier og 
gjennomsnittlige reisetider for de ulike konseptene. Resultatene fokuserer på rushperioden.  

I Konsept 1 har gangtiden økt på grunn av at en del reiser vil få lenger avstand til holdeplass 
når vi fjerner ruter fra tilbudet. I konsept 2 har vi økt frekvensen slik at ventetiden på 
holdeplass reduseres og i tillegg fjernet trengsel og halvert forsinkelsene. I konsept 3 har vi i 
tillegg antatt halvert byttetid som følge av mer effektive knutepunkter.  

Tabell.6.7: Tidskomponenter fra UA-modellen for de ulike konseptene (minutter). Gjennomsnitt 

Tidskomponenter Basis Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Gangtid til holdeplass  10.9  12.0 12.0 12.0 

Gangtid bytte  0.2  0.2                  0.2                   0.1  

Ventetid på holdeplass  10.2  10.2                  7.2                   7.2  

Ventetid bytte  2.3  2.3                  1.3                   0.7  

Ombordtid  18.9  18.9                18.5                 18.5  

Antall bytter  0.2  0.2                  0.2                   0.2  

  

Vi gjør en overordnet etterspørselsberegning basert på takstens andel av GK og en 
priselastisitet på -0,3. I Stavanger utgjør taksten 25 prosent av GK, slik at GK-elastisiteten blir 
på -1,18. Under viser vi de ulike GK-komponentene og tilhørende etterspørselseffekt for de 
ulike konseptene.  

GK i basis er estimert til omtrent 103 kr (døgn). Vi ser at GK øker marginalt når vi fjerner linjer i 
konsept 1 (3 prosent), noe som skyldes at gangtiden har økt. Reduksjonen i GK fører til en 
positiv etterspørselseffekt på omtrent 2 prosent. Når vi øker frekvensen i konsept 2 og 
samtidig reduserer forsinkelse og trengsel reduseres GK med omtrent 13 prosent fra basis. 
Reduksjonen i GK gir en etterspørselseffekt på omtrent 18 prosent fra basis. Halvert 
byttemotstand i konsept 3 gjør at etterspørselen øker ytterligere til totalt 23 prosent fra basis. 
Effekten av halvert byttemotstand er større i Stavangerområdet enn i Kristiansandsområdet 
fordi det er flere bytter i det førstnevnte området.  

                                                           

14 Ruteproduksjonen per år tar utgangspunkt i produksjonen per yrkesdag og inkluderer ikke helg- og 
helligdagstrafikk eller posisjonskjøring. Beregningen forutsetter 4 timer med rushtrafikk og 14 timer 
med lavtrafikk og 230 yrkesdager per år. 
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Tabell.6.8: GK fra UA-modellen og overordnet etterspørselseffekt basert på takstens andel av GK. 

GK-komponenter Basis Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Ombordtid  20.7                 20.7   20.3   20.3  

Ventetid ved bytte  4.2                   4.2   2.5   1.3  

Ventetid på holdeplass  12.3                 12.3   8.8   8.8  

Gangtid ved bytte  0.4                   0.4   0.4   0.2  

Gangtid til holdeplass  19.2                 21.1   21.1   21.1  

Takst  27.5                 27.5   27.5   27.5  

Trengsel  0.5                   0.5   -     -    

Forsinkelse  18.5                 18.5   9.2   9.2  

Byttemotstand  4.5                   4.5   3.7   1.9  

GK  107.9               109.9   93.6   90.3  

Endring i GK  3 % -13 % -16 % 

Etterspørselseffekt  -2 % 18 % 23 % 

Antall reiser i rush  36 890             36 109   43 569   45 460  

 

Fra basis til konsept 3 er det altså en økning på omtrent 9 000 rushreiser (YDT). De nye reisene 
kommer dels fra andre transportmidler, og dels er det snakk om økt reiseaktivitet. Blant annet 
kommer rundt 60 prosent av de nye kollektivreisene fra bil.  

  
Figur 6.10: Kollektivreiser i rush i de ulike konseptene (YDT). Figur 6.11: Hvilke transportmidler de nye kollektivreisene 

kommer fra – overføring fra basis til konsept 3. 

 

Miljøgevinster 

Økningen i kollektivreiser fører til en nedgang i utkjørte bilkm. Basert på UA-beregningene 
finner vi at antall bilkm i rush (YDT) reduseres med 2 prosent når vi øker frekvensen. 
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Figur 6.12: YDT bilkm rush (km) i konseptene. Basert på UA-kjøringer.  

Nedgangen i bilkm, sammen med økningen i belegg på bussene, vil føre til endrede 
utslippsnivåer. Basert på nøkkeltall for CO2-utslipp15 for bil og buss estimeres miljøeffekten av 
de ulike tiltakene. Tabellen under viser at konsept 1, fjerning av ruter, gir størst nedgang i 
utslipp. Dette er fordi ruteproduksjonen for buss endres, mens bilreiser kun øker marginalt. 
Den totale effekten blir dermed reduksjon i utslipp på i overkant av 1000 tonn CO2. I konsept 2 
økes frekvensen på de gjenværende rutene slik at ruteproduksjonen er på samme nivå som i 
basissituasjonen. Dermed blir det ikke noen endring i bussenes utslipp. Imidlertid har vi fått en 
reduksjon i bilreiser på grunn av bedre kollektivtilbud, slik at utslippet for bil reduseres ganske 
kraftig. Samlet blir dermed effekten høyere enn i konsept 1. Dersom vi i tillegg planlegger for 
mer effektive knutepunkter ser vi at bilreiser reduseres enda mer enn i konsept 2, og samlet 
reduksjon i utslipp er derfor større i konsept 3 enn i konsept 2.  

Tabell.6.9: CO2-utslipp (tonn) for de tre ulike konseptene. Basert på endring i bilkm og nøkkeltall for utslipp per km 
for personbil og buss. 

Tonn CO2 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Utslipp bil  109   -1 155   -1 471  

Utslipp buss  -1 204    

Samlet   -1 095   -1 155   -1 471  

 

 

  

                                                           

15 CO2-utslipp for personbil: 129 g/km. CO2-utslipp for dieselbuss: 798 g/km. 
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7. Prinsipper for knutepunktsutvikling 

Dette kapittel belyser effekten av knutepunktsutvikling i Ålesund og effektivisering av 
linjenettet og kobling av stamruter i strategiske knutepunkter i Tromsø.  

Framgangsmåten for analysene er lik som i kapittel 6: Først fjerner vi de minst trafikkerte 
rutene, og deretter legges ruteproduksjonen fra disse rutene på de mest trafikkerte linjene slik 
at disse får økt frekvens. Færre linjer gjør det enklere å gi full fremkommelighet, slik at vi 
redusere forsinkelser og trengsel. Til slutt legges det opp til en mer effektiv 
knutepunktutvikling, som gir lavere byttemotstand og byttetid.  

7.1 Ålesund 

Rendyrking av stoppestedet på Moa for omstigning til/fra Ålesund 

Første steg i analysen er å omstrukturere tilbudet i Ålesund. Ruter som tidligere kom inn til 
byen fra områder på fastlandet rundt Ålesund ender og starter nå på Moa. Hensikten er å 
redusere trafikken inn til Ålesund, og heller la busslinjene som i dag trafikkerer mellom Moa og 
Ålesund frakte de reisende inn til Ålesund. I utgangspunktet er det 22 bussruter i det definerte 
analyseområdet i referansesituasjonen. I Konsept 1 terminenes 10 ruter ved Moa, samtidig 
som en bussrute tas vekk på grunn av tynt markedsgrunnlag. Totalt sett så frigjør dette 14 
prosent rutekilometer per år for virkedager sammenlignet med referansesituasjonen.  

 

Figur 7.1 Illustrasjon av rutetilbud i referanse (ruter i blått) og endringene som gjøres i konsept 1 og 2. Grønne linjer 
er ruter som får økt frekvens, mens rødt representer linjer som stoppes ved Moa. 

Fjerningen av ruter i konsept 1 gjør at ruteproduksjonen16 går fra 4,5 mill. km (hele døgnet, 
hverdager) til 3,9 mill. km i konsept 1, noe som tilsvarer en reduksjon på omtrent 14 prosent.  I 

                                                           

16 Ruteproduksjonen per år tar utgangspunkt i produksjonen per yrkesdag og inkluderer ikke helg- og 
helligdagstrafikk eller posisjonskjøring. Beregningen forutsetter 6 timer med rushtrafikk og 12 timer 
med lavtrafikk og 230 yrkesdager per år. 

Moa 
Moa 
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rush går ruteproduksjonen ned fra 1,2 millioner i referansesituasjonen til 0,8 millioner, som er 
en nedgang i 17 prosent.  

 

Figur 7.2 YDT ruteproduksjon per år (km) i referanse, K1 og K2. 

I neste steg i analysen legger vi opp til en mer effektiv knutepunktsutvikling, hvor de 
nødvendige byttene tilpasses bedre. For å illustrere dette halverer vi byttemotstand og 
byttetid. I tillegg antar vi at endret linjeføring og økt frekvens fører til at trengsel fjernes og at 
forsinkelser halveres.  

Reduksjon i generaliserte reisekostnader som følge av ruteeffektivisering 

I dette avsnittet ser vi nærmere på hvordan trafikantenes generaliserte reisekostnader 
påvirkes av ruteeffektiviseringen som beskrevet over, basert på lokale tidsverdier og 
gjennomsnittlige reisetider for de ulike konseptene. Resultatene fokuserer på rushperioden.  

I konsept 1 har gangtiden, ventetiden på holdeplass, ventetiden ved bytte og andel som bytter 
økt. Dette er ventede resultater gitt de endringene som er gjort i tilbudet. Når flere bussruter 
ikke kjører inn til Ålesund, men isteden snur på Moa så vil andel av de reisende som bytter og 
ventetiden ved bytte øke. Samtidig er det færre ruter som trafikkerer inn til Ålesund sentrum 
slik at ventetiden ved første holdeplass øker. I konsept 2 har vi økt frekvensen på 2 ruter som 
trafikkerer mellom Moa og Ålesund sentrum, slik at ventetiden på holdeplass reduseres. Når 
frekvensen øker forventer vi også at trengselen reduseres og at forsinkelsen reduseres. Vi har 
derfor fjernet trengselen og halvert forsinkelsene for å ta høyde for dette. I konsept 3 har vi i 
tillegg antatt halvert byttetid som følge av mer effektive knutepunkter.  

Tabell 7.1: Tidskomponenter fra UA-modellen for de ulike konseptene (minutter). Gjennomsnitt 

Tidskomponenter Referanse Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Gangtid til holdeplass 17.2 17.3 17.3 17.3 

Gangtid bytte 0.1 0.1 0.1 0.1 

Ventetid på holdeplass 20.8 22.0 15.8 15.8 

Ventetid bytte 2.2 2.3 1.8 0.9 

Ombordtid 16.8 16.3 15.7 15.7 

Andel som bytter 0.1 0.4 0.4 0.4 

 

Vi gjør en overordnet etterspørselsberegning basert på takstens andel av GK og en 
priselastisitet på -0,3. I Ålesund utgjør taksten 27 prosent av GK, slik at GK-elastisiteten blir  
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på -1,13. Under viser vi de ulike GK-komponentene og tilhørende etterspørselseffekt for de 
ulike konseptene.  

GK i referansen er estimert til omtrent 93 kr (døgn). Vi ser at GK øker med omtrent 5 prosent i 
konsept 1, noe som hovedsakelig skyldes økningen i antall bytter og ventetiden ved bytte. 
Økningen i GK gir en negativ etterspørselseffekt på 6 prosent. Når vi øker frekvensen i konsept 
2 reduseres GK med omtrent 8 prosent sammenlignet med referansen, og det spesielt 
ventetid, forsinkelse og trengsel som er redusert. Reduksjonen i GK gir en etterspørselseffekt 
på omtrent 10 prosent i konsept 2. Halvert byttemotstand i konsept 3 har relativt mye å si i 
Ålesund, noe som skyldes at endringene i rutetilbudet legger opp til et økt antall bytter 
sammenlignet med referansen. I konsept 3 reduseres GK med omtrent 12 prosent som gir en 
total etterspørselseffekt på omtrent 16 prosent. 

Tabell 7.2: GK fra UA-modellen og overordnet etterspørselseffekt basert på takstens andel av GK. 

GK-komponenter Referanse Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Ombordtid  11.5   11.2   10.7   10.7  

Ventetid ved bytte  2.9   3.0   2.3   1.2  

Ventetid på holdeplass  19.9   21.1   15.2   15.2  

Gangtid ved bytte  0.1   0.1   0.1   0.03  

Gangtid til holdeplass  23.5   23.7   23.7   23.7  

Takst  24.7   24.7   24.7   24.7  

Trengsel  1.2   1.2   -     -    

Forsinkelse  8.0   7.7   3.7   3.7  

Byttemotstand  1.3   5.2   5.1   2.6  

GK  93.0   97.8   85.5   81.7  

Endring i GK  5 % -8 % -12 % 

Etterspørselseffekt  -6 % 10 % 16 % 

Antall reiser i rush 6 300 5 900  6 900 7 300 

 

Fra referanse til konsept 3 er det en økning på omtrent 990 rushreiser (YDT). De nye reisene 
kommer delvis fra andre transportmidler, og delvis er det snakk om økt reiseaktivitet. Blant 
annet kommer 62 prosent av de nye kollektivreisene fra bil, mens 9 prosent skyldes økt 
reiseaktivitet.  
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Figur 7.3: Kollektivreiser i rush i de ulike konseptene (YDT). Figur 7.4: Hvilke transportmidler de nye kollektivreisene 
kommer fra – overføring fra basis til konsept 3. 

 

Miljøgevinster 

Økningen i kollektivreiser fører til en viss nedgang i utkjørte bilkm. Basert på UA-beregningene 
finner vi at antall bilkm i rush per år reduseres med 1 prosent når vi øker frekvensen i konsept 
2, som igjen fører til redusert forsinkelse og trengsel for kollektivtrafikken.  Gjennomsnittlig 
reiseavstand med bil reduseres også marginalt fra 7,73 km i basis til 7,71 km i konsept 2. 

 

Figur 7.5: Bilkm i rush per år (1000 km) i konseptene. Basert på UA-kjøringer. 

Nedgangen i bilkm, sammen med økningen i belegg på bussene, vil føre til endrede 
utslippsnivåer. Basert på nøkkeltall for CO2-utslipp17 for bil og buss estimeres miljøeffekten av 
de ulike tiltakene. Tabell 7.3 viser at konsept 3, hvor alle endringer i kollektivtilbudet er 
inkludert, gir størst nedgang i utslippene. Ruteproduksjonene for buss er undret, men det 

                                                           

17 CO2-utslipp for personbil: 129 g/km. CO2-utslipp for dieselbuss: 798 g/km. 
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forbedrede tilbudet har ført til en nedgang i bilreiser og dermed bilkilometer. Den totale 
effekten blir dermed reduksjon i utslipp på omtrent 167 tonn CO2.  

Tabell 7.3 CO2-utslipp (tonn) for de tre ulike konseptene i rush. Basert på endring i bilkm og nøkkeltall for utslipp per 
km for personbil og buss. 

Tonn CO2 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Utslipp bil 130 -75 -167 

Utslipp buss -167    

Samlet  -37 -75 -167 

7.2 Knutepunktsutvikling i Tromsø 

Utfordringene med dagens tilbud 

Rutetilbudet i Tromsø består av 20 bussruter i tillegg til fire serviceruter og seks nattbussruter. 
De fleste av rutene er relativt lange pendler. De fire største og tyngste rutene med flest 
påstigende er: 

 20: Stakkevollan-sentrum-Kroken 

 24: Giæverbukta-sentrum-Kroken sør 

 42: Stakkevollan-sentrum-Storelv 

 34: Sentrum-Giæverbukta-Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Flere av traseene kjører inn og gjennom boligområder slik at de gir god flatedekking, men 
bruker dermed lang tid. For store grupper av befolkningen framstår tilbudet som lite effektivt, 
og kollektivtilbudet konkurrerer relativt dårlig mot bil på mange strekninger.  

Utfordringene med dagens tilbud består blant annet i (Kjørstad m.fl. 2015):  

 Mange holdeplasser 
Dette medfører at hastigheten på bussene blir lav, på grunn av mange stopp underveis.  

 Stor flatedekning 
Mange av rutene er også lite effektive ved at de har en stor flatedekning.  

 Sentrumsløsningen  
Løsningene i sentrum er en utfordring. Det tar lang til å kjøre inn til og gjennom sentrum. 
For gjennomgående reisende gir dette en ekstra reisetidsbelastning.  

 Forsinkelser 
Det er til dels store forsinkelser både på vegstrekninger og i kryss der bussene bør sikres 
fremkommelighet, Tromsdalen, Giæverbukta, Breivika mv.  

 Problematiske traseer 
I tillegg til at det oppstår forsinkelser på flere stekninger er det noen traseer som har store 
utfordringer på grunn av topografi. Blant annet traseen fra Fredrik Langes gate og over 
Tromsøya til vestsiden. 

Triangelstrategien med et høyfrekvent tilbud på Tromsøya 

Første steg i analysen er å analysere et nytt kollektivsystem i Tromsø. Det nye kollektiv-
systemet beholder mange av de samme traseene som i basissituasjonen, men tilbudet 
forenkles med færre ruter og økt frekvens. I konsept 1 er det kun sju busslinjer. Busstriangelen 
på Tromsøya har et 5 minutters intervall mellom avgangene i hver retning i rush og 10 
minutter i lavperioden. Øvrige stamruter har 10 minutters intervall mellom avgangene i rush 
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og 20 minutter i lavperioden. I tillegg er en del serviceruter fjernet slik at noen reisende vil 
miste sin nærmeste bussforbindelse. 

 

Figur 7.6: Illustrasjon av rutetilbud i referanse og triangelstrategien. 

Endringen i rutesystemet i konsept 1 gjør at ruteproduksjonen18 går fra 2,5 mill. km (hele 
døgnet, hverdager) til 2,9 mill. km i konsept 1, noe som tilsvarer en økning på 18 prosent.  I 
rush går ruteproduksjonen opp fra 1,1 millioner i referansesituasjonen til 1,5 millioner, som er 
en økning på 33 prosent.   

 

Figur 7.7: Ruteproduksjon per år (km) for virkedager i referanse og konsept 1.  

                                                           

18 Ruteproduksjonen per år tar utgangspunkt i produksjonen per yrkesdag og inkluderer ikke helg- og 
helligdagstrafikk eller posisjonskjøring. Beregningen forutsetter 6 timer med rushtrafikk og 12 timer 
med lavtrafikk og 230 yrkesdager per år. 
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I neste steg i analysen legger vi opp til en mer effektiv knutepunktsutvikling, hvor de 
nødvendige byttene tilpasses bedre. For å illustrere dette halverer vi byttemotstand og 
byttetid. I tillegg antar vi at endret linjeføring og økt frekvens fører til at trengsel fjernes og at 
forsinkelser halveres.  

Reduksjon i generaliserte reisekostnader som følge av ruteeffektivisering 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan trafikantenes generaliserte reisekostnader 
påvirkes av ruteeffektiviseringen som beskrevet over, basert på lokale tidsverdier og 
gjennomsnittlige reisetider for de ulike konseptene.  

I konsept 1 øker gangtiden til/fra holdeplass for en gjennomsnittsreise i rush. Dette er ventet 
resultat da busslinjene inn til Tromsø sentrum samordnes til enkeltruter og legges i andre 
traseer. Dette fører til at ombordtiden også reduseres, samtidig som ventetiden både ved 
første holdeplass og ved bytte reduseres kraftig på grunn av økningen i antall avganger. I 
konsept 2 har vi antatt halvert byttetid og byttemotstand som følge av mer effektive 
knutepunkter, i tillegg er forsinkelser er halvert og trengsel fjernet.  

Tabell 7.4: Tidskomponenter fra UA-modellen for de ulike konseptene (minutter). Gjennomsnitt 

Tidskomponenter Basis Konsept 1 Konsept 2 

Gangtid til/fra holdeplass 7.21 8.75 8.75 

Gangtid bytte 0.03 0.04 0.02 

Ventetid ved første holdeplass 9.48 3.90 3.90 

Ventetid ved bytte 1.02 0.40 0.20 

Ombordtid 17.41 15.36 15.36 

Andel som bytter 0.10 0.11 0.05 

  

Endringen i rutestrukturen fører til at de reisende i gjennomsnitt får en lengre gangtid til/fra 
holdeplassen. Analysene viser at gjennomsnittlig gangavstand til/fra holdeplass er omtrent 600 
meter i basis, og at avstanden øker til 730 meter i konsept 1. Dersom den økte gangtiden 
pålegges trafikantene i referansesituasjonen uten at tilbudet endres, så ville dette ført at GK 
øker med omtrent 2 kr. Dette fører til en nedgang i etterspørselen på 2,3 prosent. Den økte 
gangtiden som kommer som en følge av en nye rutestrukturen må dermed kompenseres med 
forbedringen i de andre reisetidskomponentene.  

Den overordnede etterspørselsberegning er basert på takstens andel av GK og en 
priselastisitet på -0,3. I Tromsø utgjør taksten 35 prosent av GK, slik at GK-elastisiteten blir på -
0,85.  

Under viser vi de ulike GK-komponentene og tilhørende etterspørselseffekt for de ulike 
konseptene. GK i basis er estimert til omtrent 64 kr (for en gjennomsnittsreise per døgn). Vi ser 
at GK reduseres med omtrent 7 prosent i konsept 1, noe som hovedsakelig skyldes redusert 
ombordtid og økt antall avganger. Reduksjonen i GK gir en positiv etterspørselseffekt på 6,4 
prosent. I konsept 2 fjerner vi trengsel og reduserer forsinkelser, samtidig som vi halverer 
byttemostanden. Halvert byttemotstand har relativt lite å si i Tromsø, noe som skyldes at 
triangelstrategien ble kodet med tanke på effektive bytter der det er nødvendig. I kombinasjon 
med å fjerne trengselen og reduserer forsinkelsene gir likevel konsept 2 en reduksjon i GK på 
omtrent 18 % sammenlignet med basis, noe som gir en etterspørselseffekt på omtrent 18 
prosent. 
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Tabell 7.5: GK fra UA-modellen og overordnet etterspørselseffekt basert på takstens andel av GK. 

GK-komponenter Basis Konsept 1 Konsept 2 

Ombordtid  12.5   11.0   11.0  

Ventetid ved bytte  1.3   0.5   0.3  

Ventetid på holdeplass  6.8   2.8   2.8  

Gangtid ved bytte  0.0   0.1   0.0  

Gangtid til holdeplass  8.3   10.0   10.0  

Takst  22.4   22.4   22.4  

Trengsel  0.7   0.7   -    

Forsinkelse  10.3   10.3   5.1  

Byttemotstand  1.1   1.2   0.6  

GK  63.4   58.9   52.25  

Endring i GK  -7 % -18 % 

Etterspørselseffekt  6 % 18 % 

Antall reiser i rush 17 000 18 000 20 000 

 

Fra basis til konsept 2 er det altså en økning på omtrent 3 000 rushreiser per dag (YDT). De nye 
reisene kommer dels fra andre transportmidler, og dels er det snakk om økt reiseaktivitet. 
Blant annet kommer 71 prosent av de nye kollektivreisene fra bil, og 8 prosent er nygenerert 
transport.  

  

Figur 7.8: Kollektivreiser i rush i de ulike konseptene 
(YDT). 

Figur 7.9: Hvilke transportmidler de nye kollektivreisene kommer 
fra – overføring fra basis til konsept 3.  

Miljøgevinster 

Økningen i kollektivreiser fører til en viss nedgang i utkjørte bilkilometer. Basert på UA-
beregningene finner vi at antall bilkilometer i rush per år reduseres med 1 prosent når vi øker 
frekvensen i konsept 1, som igjen fører til redusert forsinkelse og trengsel, for kollektivt. Dette 
gir en ytterligere etterspørselseffekt og mer overført trafikk fra bil. Reduksjonen i konsept 2 er 
på -4 %. Gjennomsnittlig reiseavstand med bil reduseres også marginalt fra 6,24 km i basis til 
6,22 km i konsept 2. 
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Figur 7.10: Bilkm i rush per år (km) i konseptene. Basert på UA-kjøringer. 

Nedgangen i bilkilometer, sammen med økningen i belegg på bussene, vil føre til endrede 
utslippsnivåer. Basert på nøkkeltall for CO2-utslipp19 for bil og buss estimeres miljøeffekten av 
de ulike tiltakene. Tabellen under viser at konsept 1, med endret rutestruktur, gir en netto 
øking i utslippene. Dette er fordi ruteproduksjonen for buss øker, men nettoeffekten er lavere 
enn økningen fordi antall bilreiser reduseres på grunn av det forbedrede kollektivtilbudet. Den 
totale effekten blir dermed økning i utslippene på omtrent 161 tonn CO2.  

I konsept 2 reduseres trengselen og forsinkelsene for kollektivtrafikken, samtidig som man 
planlegger for mer effektive knutepunkter. Dette fører til en ytterligere etterspørselseffekt 
som reduserer antall bilreiser. Bussenes utslipp er fortsatt høyere enn i referansen, da 
ruteproduksjonen er lik som i konsept 1. Reduksjonen i utslipp fra det reduserte antallet 
bilreiser er derimot større enn økningen for buss. Samlet er reduksjonen er på 134 tonn per år.  

Tabell 7.6:  CO2-utslipp (tonn) for de tre ulike konseptene i rush. Basert på endring i bilkm og nøkkeltall for utslipp 
per km for personbil og buss. 

Tonn CO2 Konsept 1 Konsept 2 

Utslipp bil -135 -430 

Utslipp buss  296   296  

Samlet  161 -134 

 

  

                                                           

19 CO2-utslipp for personbil: 129 g/km. CO2-utslipp for dieselbuss: 798 g/km. 
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Vedlegg 
 
Enova/Transnova 

 

Klimaforliket 

Klimaforliket, først brukt som betegnelse på et politisk kompromiss av 17. januar 2008 om 
Norges miljø- og klimapolitikk. Med på kompromisset var de daværende regjeringspartiene 
Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og opposisjonspartiene Høyre, 
Kristelig Folkeparti og Venstre. Med klimaforliket har Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken 
og tiltak for hvordan disse målene skal nås. En vesentlig side ved klimaforliket er at det skal 
sikre langsiktighet i klimapolitikken. 

Kilde: https://snl.no/Klimaforliket 

Ellers: 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-390/ 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-21-2011-2012/id679374/ 

Forsøksordningen 

Samferdselsdepartementets forsøksordning for kollektivtransport 1991-1995. I 
femårsperioden 1991-95 ble det gitt 438 millioner kroner i støtte til i alt 511 forsøk. Se f.eks. 
Renolen (1998). Ordningen ble forlenget fra 1996-2000 under navnet Tiltakspakker for 
kollektivtransport (Kjørstad og Norheim 2005).  

Nasjonal transportplan (NTP) 

Gjeldene NTP gjelder for perioden 2014 – 2023, Stortingsmeldingen, Meld. St. 26 (2012–2013) 
Nasjonal transportplan 2014–2023, ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg III og gikk i 
statsråd 12.4.2013. Meldingen ble behandlet i Stortinget 18.6.2013. Se 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=57079  

Kyotoavtalen 

St.prp. nr. 49 (2001-2002): Om samtykke til ratifikasjon av Kyotoprotokollen av 11. desember 
1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 (Regjeringen Bondevik II). 

Som en første internasjonal respons på klimatrusselen ble FNs rammekonvensjon om 
klimaendring (Klimakonvensjonen) vedtatt 9. mai 1992. Klimakonvensjonen trådte i kraft 21. 
mars 1994, og var 5. mars 2002 ratifisert av 185 stater og Det europeiske fellesskap.  

Norge ratifiserte 9. juli 1993. Konvensjonen legger vekt på føre-var-prinsippet og har som 
endelig mål en stabilisering i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil 
forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. 

Senere har vi fått kyotoprotokollen. Les mer i St.prp. nr. 49 (2001-2002): 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-49-2001-2002-/id206048/?ch=1&q= 
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