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Brukerne gir deg svaret

Hvordan kan vi mest effek
t ivt, komfortabelt og miljø
vennlig frakte stadig flere 
mennesker fra A til B? Det 
er et samfunnsspørsmål som 
krever kontinuerlig planleg
ging og nytenkning. Kvalitet 
og tilgjengelighet på trans
portmidler har nemlig stor 
betydning for våre liv. Hvor 
vi bor. Hvor vi arbeider. Vårt 

nærmiljø. Vår helse, velvære og økonomi. Hvordan 
byene vokser. Hvordan landsbygda utvikler seg.  

Samtidig er investeringer i transportløsninger blant 
det mest komplekse, langsiktige og kostbare et samfunn 
gjør. Derfor er det så viktig at vi går for de riktige løsnin
gene, og ikke pøser penger inn i noe som ikke fungerer. 

Samfunnsdebatten om fremtidens transport
løsninger styres ofte av visjoner og krav. Men når det 
kommer til å ta beslutninger, er det kunnskap som 
trengs. Om hva folk faktisk vil ha og hvordan vi skal  
få det til. Om hva som virker og hva som ikke virker. 

Urbanet Analyse gir beslutningstagere i offentlig  
og privat sektor et solid grunnlag for å ta gode og riktige 
avgjørelser om fremtidens transportinvesteringer – i dag. 
Gjennom forskning og analyser erstatter vi myter med 
fakta, og gir visjoner et kunnskapsfundament. 

Og svarene, de finner vi hos den jevne nordmann. 
Bilistene. Flypassasjerene. De som reiser kollektivt. 
Det vi kan mest om, er nettopp hva kundene  
– brukerne – mener, ønsker og trenger. 

Vi er ikke redde for å rokke ved etablerte sannheter 
eller levere «upopulære» konklusjoner. Derfor synes 
vi i samfunnsdebatten. Hos oss kan du ikke bestille en 
konklusjon, men vi gir deg svar du kan bruke. Og som 
blir brukt.

Bård Norheim 
Daglig leder

 
Om UrBANeT ANAlyse 

•	 Vi leverer kunnskap om behov og løsninger, med 
hovedfokus på transportutfordringer i byområder.  

•	 Våre prosjekter frembringer ny kunnskap. Analysene 
er basert på både eksisterende og nye datakilder. 

•	 Vi benytter eksisterende metoder og modeller, men 
arbeider også med å utvikle og forbedre verktøyene.  

•	 Vi har utviklet en egen metode for å analysere 
hvordan endringer i transporttilbudet påvirker  
transportmiddelbruken.  

•	 Vi har kompetanse på ulike typer markedsunder
søkelser, og har bred erfaring med internettbaserte 
undersøkelser. 

•	 Vi leverer uavhengige resultater og driver aktiv 
formidling. 

•	 Vi har en tverrfaglig stab, med hovedvekt  
på sam funns  vitenskapelig kompetanse som 
samfunns  øko nomi, sosiologi, statsvitenskap  
og samfunns geografi. Vi knytter til oss ekstern 
kompetanse ved behov.   

•	 Urbanet Analyse er en del av Asplan Viak. Sammen 
har vi bred faglig kompetanse på transportområdet, 
og kan bistå med alt fra strategiske markedsanalyser 
til transportplanlegging og implementering av tiltak. 
 
 

HvA kAN vi svAre på? 

     Eksempler på problemstillinger vi jobber med: 

•	 Hva betyr rammebetingelser – som for eksempel 
parkeringsmuligheter, arbeidsplasslokalisering 
eller befolkningstetthet – for valget mellom bil og 
kollektivtransport? 

•	 Hvilken betydning vil befolkningsveksten og andre 
utviklingstrekk ha for fremtidens kapasitetsbehov 
og drift av transportsystemet? 

•	 Hvilke tiltak har størst betydning for å endre  
transportutviklingen i en ønsket retning?  

•	 Hva er markedspotensialet for ulike  
transportløsninger? 

•	 Hvilke finansieringsløsninger og økonomiske 
ramme betingelser kan forbedre konkurranse  
kraften til miljøvennlige transportformer? 

•	 Hvordan utvikle kontrakter som stimulerer  
kollektiv selskapene til å få flest mulig passasjerer 
og forbedre tilbudet?
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visste du at…
...Urbanet Analyse er en del av Asplan Viak?   
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planlegger for 
kø og kaos
For å møte befolkningsveksten må den planlagte satsingen på 
kollektivtransport dobles. Å la være vil koste samfunnet dyrt.

Andre prosjekter
kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos?
Bård Norheim, Alberte Ruud, Tormod W. Haug,  
Lisa S. Nesse og Konstantin Frizen 
(UArapport 23/2011)

Framtidens kollektivtransport i Tromsø
Alberte Ruud og Katrine N. Kjørstad 
(UArapport 18/2010)

Alternativ finansiering av kollektivtransporten  
i kristiansand. samfunnsøkonomisk optimalt  
kollektivtilbud i kristiansand
Konstantin Frizen og Bård Norheim 
(UAnotat 37/2011)

I 2030 vil de største byområdene i Norge ha 30 prosent 
flere innbyggere. Bare i Osloregionen betyr det én  
million flere reiser per dag. 

– Avgjørelsene om hvordan vi skal løse fremtidens 
enorme kapasitetsutfordringer må tas i dag. Derfor 
trengs gode metoder for å forutse og beregne behov  
og investeringer, forteller samfunnsøkonom Tormod 
W. Haug i Urbanet Analyse. 

Urbanet Analyse har levert flere viktige premisser 
til debatten, som har fått betydning for de politiske 
vurderingene.  

Bilalternativet vil kreve nesten 300 milliarder kroner  
i investeringer til veiutbygging. Satser vi kun på 
kollektiv trafikk og sykkel, vil det koste halvparten så 
mye, 142 milliarder kroner. 

– Det er ikke realistisk å tro at absolutt all vekst kan 
tas av kollektivtrafikk og sykkel. Men beregningen 
viser at det er langt mer kostnadseffektivt å satse på 
miljøvennlige transportformer, sier Tormod.

ikke nok
– Overraskende nok vil trendalternativet koste nesten 
like mye som bilalternativet, 273 milliarder, sier Tormod.

Årsaken er at prognosene viser en fortsatt vekst i 
biltrafikken.

– Dersom vi ikke øker investeringene betydelig, 
blir resultatet mer bilkø og for liten kollektiv kapasitet, 
påpeker Tormod, og fortsetter:

 – Vi må uansett regne med store kost nader, uav
hengig av hvordan transportutfordringene i kjøl vannet  
av befolkningsveksten håndteres. Men dobler vi satsingen 
på kollektivtransport, halverer vi de totale samferdsels
kostnadene.

Byområdene har som mål at veksten skal tas av miljø
vennlige alternativer som sykkel og kollektivtransport. 
Men ifølge modellverktøyet som brukes i forbindelse 
med Nasjonal transportplan (NTP), vil mesteparten av 
transportveksten skje med bil.

– Faren ved å planlegge etter trendprognosene er 
at det kan bli en selvoppfyllende profeti, og vanvittig 
dyrt, mener Tormod. 

Han legger tall bak påstanden. I en beregning Urbanet 
Analyse har gjort for Kommunenes interesse og arbeids
giverorganisasjon (KS), går det frem at det vil bli dobbelt 
så dyrt å legge til rette for at bilene tar veksten, som å 
satse på kollektivtransport og sykkel. 

Trenden må snus
KSrapporten tar for seg tre veier å gå for å møte  
veksten i antall reiser i ni byområder: 

1) Bilalternativet: All trafikkvekst med biltrafikk. 
2) Miljøalternativet: All trafikkvekst med kollektiv    
     transport og sykkel.
3) Trendalternativet: Trafikkveksten blir som prognos   
      ti sert i NTP – det vil si at veksten følger dagens 
      trender  når det  gjelder for eksempel økonomisk  
      utvikling og  bilhold.

NHO vil ha 
kollektivløft
NHO gikk i 2010 ut og krevde en dobling av kapa
siteten på kollektivtransporten i rushtiden, kombinert 
med innføring av rushtidsavgift for biler i de største 
byene. De mente Nasjonal transportplan ikke tar nok 
høyde for den forventede befolkningsveksten. 
Urbanet Analyse bisto NHO i utviklingen av politikk 
dokumentet KollektivLøftet. Dokumentet inneholder 
en 10punktsplan for hvordan samfunnet kan øke 
fremkommeligheten på veiene og redusere miljøutslipp 
fra veitrafikken. Kravet var intet mindre enn én milliard 
kroner mer til kollektivtransport årlig enn det som ligger 
i Nasjonal transportplan. – NHOs utspill illustrerer at 
det ikke bare er viktig å satse kollektivt av miljøhensyn. 
Manglende satsing vil innebære store kostnader for 
næringslivet og sam funnet for øvrig, fordi folk stanger  
i bilkø eller blir ofre for store forsinkelser i kollektiv
transporten, sier Tormod Wergeland Haug.
 

«Urbanet Analyses grundige 
arbeid gjorde at vi fikk satt 
kollektiv trafikken høyere på 
den politiske dagsordenen»
Terje Sundfjord, Næringspolitisk fagsjef, NHO Transport

visste du at…
…hvis trafikkveksten blir som antatt, vil det 
i 2030 rulle 1,5 millioner flere biler daglig på 
veiene i våre ni største byområder enn i 2010?

visste du at…
…den forventede befolkningsveksten betyr  
at det vil bli omtrent 80 000 flere innbyggere  
i Bergen, og 200 000 flere innbyggere i Oslo,  
i 2010 enn i 2030? 

Befolkning i Oslo og Bergen i 1930 og 2010, 
og forventet befolkning i 2030

Kilde: SSB. Prognose for 2030 er hovedalternativet

Oslo Bergen
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kostnadseffektive klimatiltak (pOT)
Bård Norheim, Tormod W. Haug, Ingunn O. Ellis, 
Lisa S. Nesse og Alberte Ruud 
(UArapport 16/2010)

potensialet for markedsutvikling på Gjøvikbanen
Katrine N. Kjørstad, Tormod W. Haug og Lisa S. Nesse 
(UArapport 20/2010)

Tre mulige banestrekninger
Katrine N. Kjørstad, Ingunn O. Ellis,  
Tormod W. Haug og Bård Norheim 
(UArapport 28/2010)

køprising i Bergensområdet
Bård Norheim, Alberte Ruud, Frode Voldmo  
(Nor con sult) og Hans Petter Duun (Norconsult)  
(Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune 2009)

beregningen enn andre modeller, påpeker Bård, og 
bruker den undervurderte etterspørselseffekten av økt 
frem kommelighet som eksempel.

– Tradisjonelle modeller vil bare måle effekten av 
kortere reisetid hvis fremkommeligheten økes. Men 
våre undersøkelser viser at både bedre punktlighet, økt 
frekvens og kortere byttetid er viktige tilleggsgevinster 
som kan gi stor effekt på etterspørselen, sier Bård.

Taper politisk
Siden tradisjonelle modeller tar med for få gevinster 
av kollektivtiltak, viser resultatene en lavere etter
spørsels    eff ekt og samfunnsøkonomisk gevinst enn 
det som er reelt.  

– Undersøkelser i både Bergen og Oslo viser at 
etter spørselseffekten av 20 prosent bedre fremkom
melighet kan øke to til tre ganger hvis vi tar hensyn til 
flere faktorer enn de tradisjonelle modellene gjør, sier 
Bård, og legger til:

– Til tross for bred politisk enighet om nødvendig
heten av god kollektivtransport, taper kollektivtiltak 
ofte i forhold til andre prioriteringer lokalt. Men der
som vi kan vise at den reelle gevinsten er langt større 
enn man har trodd tidligere, er sjansene bedre for at 
politikerne prioriterer å investere i for eksempel økt 
fremkommelighet, påpeker Bård.

Andre prosjekter

 egenutviklet modell 
gir tydeligere svar

Den såkalte UAmodellen gir tydeligere svar på 
effekten av konkrete kollektivtiltak, som for eksempel 
færre forsinkelser, redusert trengsel eller mer effektive 
knutepunkter. 

– Samtidig løfter vi blikket fra detaljnivået i  
tradi sjon   elle modeller, og opp på et overordnet og  
mer strategisk nivå, forteller Bård Norheim, daglig  
leder i Urbanet Analyse. 

– Vi tar utgangspunkt i data fra de regionale 
transport modellene, hvor vi i tillegg koder på flere 
kvalitative egenskaper ved transporttilbudet. Dermed 
er prognoser for befolkningsvekst, økonomisk vekst 
og bilhold konsistent med de analysene som gjøres i 
forbindelse med lokale analyser i Nasjonal Transport
plan, sier han. 

Hele bildet
UAmodellen gir ikke svar på hvordan tiltakene forde
ler trafikken mellom kollektivlinjer eller trafikkflyt på 
bestemte vegstrekninger. Til mer konkret utforming av de 
valgte strategiene er andre transportmodeller bedre egnet. 

– Fordelen med UAmodellen er at den tar hensyn til 
flere av gevinstene som har betydning for trafikantene,  
i tillegg til at vi kan se på effektene av både enkelttiltak  
og kombinasjoner av tiltak, påpeker Bård, og fortsetter: 

– UAmodellen er med andre ord et verktøy for å finne 
de tiltakene som i kombinasjon gir det ønskede resul tatet. 
Dermed unngår man å pøse penger inn i feil tiltak.

Flere variabler
Tradisjonelle transportmodeller tar hovedsakelig for 
seg effekten av hyppigere avganger, kortere reisetid 
eller gangtid, færre bytter eller lavere pris. 

– Dette er viktige faktorer, men for mange reisende 
kan andre egenskaper ha minst like stor betydning. 
Særlig færre forsinkelser og mindre trengsel.  
Derfor tar UAmodellen også flere variabler med i  

Hvorfor er det så få kollektiv
tiltak som virker? Én årsak kan 
være at analyseverktøyene er 
dårlig egnet for kollektivtiltak. 
Derfor har Urbanet Analyse 
utviklet en egen modell. 

kostbare 
forsinkelser
Forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 
koster tre milliarder kroner i året. Det viser en under
søkelse Urbanet Analyse har gjort for Ruter. En styrke 
ved Urbanet Analyses egenutviklede analysemodell
er at den tallfester flere gevinster av kollektivtiltak. 

– Dermed kan vi gi konkrete innspill, som at der
som forsinkelsene halveres, betyr det 1,5 milliarder 
kroner spart for samfunnet. Tiltak som kan halvere 
forsinkelsene for kollektivtransporten, bør derfor 
gjennom føres hvis de koster mindre enn 1,5 milliarder  
i året, sier Bård Norheim.  

visste du at…
…effekten av forsinkelser for kollektiv
transporten ikke er med i tradisjonelle trans
portmodeller?
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Hva mener 
 trafikantene?
Hvilke egenskaper ved reisen har størst betydning for 
trafi kant   ene? Det vet vi ikke før vi har spurt dem. 

De daglige reisene er sjelden et mål i seg selv. Vi skal 
fra A til B, på best mulig vis. Mange faktorer påvirker 
totalopplevelsen av reisen. Hvor langt vi må gå til og 
fra holdeplassen. Hvor lenge vi må vente på neste av
gang. Hvor full bussen er. Hvor lang tid reisen tar. For 
bilistene har faktorer som letetid etter parkeringsplass, 
bompenger og kø betydning. 

– Kunnskap om hvordan trafikantene vektlegger 
ulike aspekter ved reisen er viktig for å kunne si noe 
om hvor stor nytte de vil ha av ulike tiltak. Og dermed 
om de vil påvirke etterspørselen og gi ønsket gevinst. 
Derfor er såkalte tidsverdiundersøkelser et viktig 
verktøy for oss, sier Alberte Ruud, sosiolog og partner 
i Urbanet Analyse, og legger til: 

– Ofte er andre kvaliteter enn dem vi tror viktigst 
for trafikantene. Mange vil for eksempel si at forsink
elser er verst på reiser til og fra jobben, men folk er 
mer opptatt av å komme frem i tide når de skal på 
kino eller trening.  

Jo flere, jo bedre
Deltagerne i tidsverdiundersøkelser får valget mellom 
flere hypotetiske tilbudsalternativer. 

– For å gjøre valgene mer realistiske, tar vi  
utgangspunkt i en reell reise den enkelte har foretatt,  
forteller Alberte.  

Deltagerne svarer først på spørsmål om egen
skaper ved den valgte reisen. Så blir de forelagt ulike 
kombina sjoner av endringer i disse egenskapene.  
Spør du om lavere pris eller kortere reisetid har betyd
ning isolert, vil alle svare ja. Men blir økt punktlighet 
eller flere avganger tatt med i miksen, kan det være 
viktigere for den reisende enn lavere pris eller kortere 
reisetid. Det er altså snakk om samvalgundersøkelser. 

– Jo flere forhold ved reisen som inkluderes, jo mer 
detaljerte – og nøyaktige – blir svarene. Det er like 
viktig å avsløre hva som ikke betyr noe, som hva som 
betyr noe for trafikantenes valg, påpeker Alberte.   

Gjennomsnitt – feil for alle
Tidsverdier er ikke statiske. De utvikler seg hele  
tiden. Og ulike grupper har ulike behov. Undersøkel
ser i Kristian sand viste for eksempel at det viktigste for 
pensjonistene er kort vei til holdeplassen. Reisetid  
og frekvens er mindre viktig. For dem som skal på 
jobb, er det omvendt. 

– Man må velge hvilken kundegruppe man skal 
rette tiltakene mot. Et gjennomsnittstilbud ender lett 
med å bli feil for alle, mener Alberte Ruud.

Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting 
av ulike egenskaper ved tilbudet.
Alberte Ruud, Ingunn O. Ellis og Bård Norheim 
(Prosamrapport 184/2010)

rushtidsavgift i kristiansandsregionen?
Bård Norheim, Alberte Ruud og Tom N. Hamre
(UArapport 7/2008)

Arbeidsreiser. potensial for bruk av 
innfarts parkering i Osloregionen.
Ingunn O. Ellis, Katrine N. Kjørstad og Alberte Ruud 
(UAnotat 8/2008)

ekspressbuss vestlandet
Ingunn O. Ellis og Katrine N. Kjørstad 
(UAnotat 26/2010)
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Andre prosjekter

Hva ville du valgt?
Du skal ta bussen med barnevogn. Får du kun valget 
mellom en lav buss, der du kan komme deg inn for 
egen maskin, eller en høy buss, der du må ha løftehjelp, 
er svaret kanskje gitt. Men hva om vi inkluderer flere 
variabler? Dersom du måtte velge mellom en lav buss, 
som ofte er for full til at vognen får plass, og en høy 
buss der det alltid er plass – hva ville du da valgt? Kan
skje har det større verdi for deg å få plass på alle av
ganger, enn det har å komme deg på for egen maskin? 

visste du at…
…folk er mer opptatt av å komme tidsnok  
til fritidsaktiviteter enn på jobb?
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 Hvor raske tog  
vil vi ha?
I 2009 slo Urbanet Analyse fast at mellom 75 og 
95 prosent av dem som flyr mellom Oslo og de fire 
største, norske byene heller ville valgt lyntog dersom 
reisetiden ble tilnærmet lik for tog og fly. Undersøkel
sen, på oppdrag for Jernbaneverket, vakte oppsikt og 
fikk bred pressedekning. Flypassasjerene var til og 
med villige til å betale mer for å kjøre lyntog, fordi de 
kan utnytte reisetiden bedre. Jobbe mens de suser av 
gårde over fjellet fra Oslo til Bergen på to timer. 

– Ved første øyekast ser det ut som et uomtviste
lig argu ment for lyntog. Så enkelt er det ikke, sier 
Ingunn O. Ellis, statsviter i Urbanet Analyse.    

For lite marked?
Urbanet Analyse har gjennomført flere undersøkelser 
om markedspotensialet for høyhastighetstog på ulike 
strekninger i Norge og Skandinavia. Konklusjonene 
er entydige:

 – Et lyntog må ha hyppige avganger for å konkur
rere om flypassasjerene. For å oppnå høy hastighet kan 
det dessuten ikke ha mange stopp. Dermed vil det suse 
forbi det store markedet underveis. Men spørsmålet er 
om markedet for dem som kun skal raskest mulig fra A 
til B, altså de som flyr i dag, er stort nok, sier Ingunn. 

– Derfor er lyntog ikke nødvendigvis svaret. Det kan 
være mer hensiktsmessig å finne en løsning som gagner 
en større andel av markedet, påpeker hun videre.

raskere er raskt nok
Ta for eksempel strekningen Oslo–Gøteborg–Køben
havn, Skandinavias tettest befolkede område. I dag bor 
åtte millioner av Skandinavias 19 millioner innbyg
gere langs denne strekningen – en av flere strekninger 
Urbanet har analysert. 

– Vi trenger ikke nødvendigvis superhøy hastighet 
på 350 kilometer i timen. Hyppigere avganger og fortsatt 

stopp ved de største knutepunktene underveis, er viktig ere 
om man vil fange opp både bil og flytrafikken på strek
nin gen. Men toget må også gå raskere enn i dag. Med en 
toghastighet på 250 kilometer i timen vil for eksempel  
Halden komme innenfor den «kritiske» grensen for én ti
mes pendler avstand til Oslo, forklarer Ingunn, og legger til:

– Dette er et eksempel på at ved å ha et bredere 
perspektiv og kunnskap om hva kundene vil, kan 
beslutningstagerne forbedre tilbudet for nesten alle 
kundegrupper. Uten det sagnomsuste lyntoget,  
påpeker Ingunn.

Et lyntog mellom de store byene i Norge og Skandinavia kan gjøre 
flytrafikken overflødig. Men er det den beste løsningen?

Andre prosjekter
markedspotensial for nye togkonsepter i  
korridoren mellom Oslo og københavn
Ingunn O. Ellis, Katrine N. Kjørstad og Lisa S. Nesse 
(UArapport 25/2011)

markedet for høyhastighetstog i Norge
Katrine N. Kjørstad og Bård Norheim 
(UArapport 12/2008)

mål gevinsten først
I Norge dreier lyntogdebatten seg mye om hva som er 
økonomisk og teknisk mulig i vårt fjellrike land.  
Det mener Urbanet Analyse er å begynne i feil ende.  

– Først må vi finne ut om det faktisk er marked 
for et slikt tog. Gir ikke tiltaket gevinst i form av økt 
etterspørsel, er det ikke noen vits å gjøre en kostbar 
utredning av hvor krappe svingene kan være eller om 
skinnegangen tåler vinterværet, mener Ingunn O. Ellis. 

visste du at…
…Norge, ifølge Jernbaneverket, må investere 
mellom 250 og 350 milliarder kroner frem mot 
2040, hvis vi vil at tog skal være en viktig del 
av fremtidens transportbilde?
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Andre prosjekter
strategi for biltrafikkreduserende tiltak  
i Buskerudbyen
Alberte Ruud, Ingunn O. Ellis og Bård Norheim 
(Prosjekt Buskerudbyen 2010)

Bildeling som klimatiltak? potensialet for  
redusert bilbruk ved satsing på bildeling
Alberte Ruud og Ingunn O. Ellis 
(UA-rapport 11/2008)

klimakur. Tiltak for å øke kollektiv- og sykkelandelen
Bård Norheim og Katrine N. Kjørstad. 
(UA-rapport 13/2009)

evaluering av prøveordning med  
beboerparkering i indre Oslo
Katrine N. Kjørstad og Ingunn O. Ellis. 
UA-rapport 14/2009.

Byene vokser raskt. Hvordan de vokser, avhenger blant 
annet av hvilke valg politikerne gjør når det gjelder 
transportløsninger.

– Faktisk kan byutviklingen delvis styres gjennom 
valg av transporttiltak, mener Katrine N. Kjørstad, 
ingeniør og DHkandidat i økonomi og planlegging, 
samt partner i Urbanet Analyse.

Utvikling av en «grønn» by innebærer at boliger og 
arbeidsplasser bygges der kollektivtransport og sykkel 
er gode alternativer til bil.

Urbanet Analyses egenutviklede transportmodell, 
UAmodellen, er et godt verktøy til å belyse slike 
sammen henger.

 Hvordan skape  
et godt by miljø?
Gode transportløsninger er 
nøkkelen til å skape gode by
miljøer – i dag og i fremtiden. 

– Med den kan vi si noe om hvilke områder det er 
gunstig å drive byutvikling i, avhengig av hvilke  
transporttiltak man velger, forklarer Katrine. 

Modellen kan for eksempel gi svar på hvor mange 
flere som vil bo i ulike områder dersom fremkommelig
heten og kollektivtilbudet bedres. Den kan også si noe 
om hvor stort influensområdet vil være rundt stasjoner 
og holdeplasser – det vil si hvor langt folk er villig til å gå 
eller sykle – avhengig av frekvensen på kollektivtilbudet. 
Denne kunskapen kan være avgjørende når man skal 
beslutte hvor nye boliger bør bygges.

– Vi presenterer resultatene som kart. Det gjør det 
enkelt å se hvilken effekt ulike virkemidler vil ha. På 
den måten blir det lettere for politikerne å innlemme 
transportløsninger i det store byutviklingsbildet, forteller 
Katrine.

Urbanet har bidratt med mange undersøkelser som 
gir kunnskap om hvilke virkemidler som kan gi gode 
bymiljøer.

T-banelinjen fra Oslo sentrum og gjennom Groruddalen ble bygget 
ut lenge før kundegrunnlaget var på plass. Et eksempel på hvor 
sentrale transportløsninger er i byutviklingen. Dette bildet er fra 
byggingen av Økern stasjon i 1960 – der den gamle trehus- og 
gårdsbegyggelsen fortsatt er synlig. (Foto: Erik Næss. 
Fra Tunnelbanekontorets arkiv. Utlånt av Oslo byarkiv.)

Bør Bergen få
rushtidsavgift?
ifølge prognosene vil trafikken på veiene i 
Bergensområdet øke med 40 prosent frem mot 
2030. Det er mer enn veinettet har kapasitet til.

Men har det noe for seg å innføre en rushtidsavgift 
for å begrense biltrafikkveksten og få flere til å kjøre 
kollektivt? Det ville Bergen kommune og Hordaland 
Fylkeskomm une finne ut. Oppdraget gikk til Urbanet 
Analyse, som i sam arbeid med Norconsult presenterte 
sine funn i januar 2010.

– Vi fant at rushtidsavgift, eller køprising som det 
også kalles, ville bedre fremkommeligheten i rushtiden 
og gi positive miljøgevinster, forteller Katrine Kjørstad.

stor gevinst
Rushtidsavgift vil gi et samfunnsøkonomisk over skudd 
på mellom 100 og 165 millioner kroner årlig. 

– Dette er i hovedsak gevinstene av bedre fram
kommelighet for bilistene, i tillegg til bedre bymiljø, 
forklarer Katrine. 

Beregninger viser at køtiden kan reduseres med opp  
til 20 prosent hvis det innføres rushtidsavgift.

– Økt fremkommelighet vil oppveie de økte kost
nadene ved rushtidsavgift, påpeker Katrine, og legger til:

– Men for å få full effekt av rushtidsavgift, må kollektiv
tilbudet forbedres. Eksempelvis vil 80 millioner til styrk ing 
av kollektivtilbudet gi omlag 17 prosent flere kollektiv
reisende i rushtiden enn det rushtidsavgift vil gi alene.

Det store bildet
Vår metode gjør det mulig å analysere effekten av 
kombinerte tiltak i sammenheng. Eksempler på dette er  
effekten av å bruke inntektene fra rushtidsavgift til  
å forbedre kollektivtilbudet,  eller hvordan endret lokali
ser ing av boliger kan forsterke en kollektivsatsing.

– Ifølge våre analyser vil en rushtidsavgift i Bergen 
kunne føre til at 13 prosent flere innbyggere vil bo i om
råder hvor kollektivtransporten er et reelt alternativt til 
bil. Det vil kunne påvirke kollektivbruken i dag og hvor 
nye boliger bør lokaliseres i framtiden, sier Katrine.

I 2011 ble det inngått en fireårig avtale mellom Sam
ferdselsdepartementet og Bergensområdet om tilskudd 
fra Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og 
mindre bilbruk 2011 – 2014. I avtalen forplikter Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune seg til å følge opp 
to effektmål:
«1) Den samla biltrafikken i bompengeringen i Bergen  
      skal ikkje auke i perioden sjølv om befolkninga  
      og/eller talet på arbeidsplassar aukar.
  2) Biltrafikken inn mot Bergen sentrum skal i periodar  
      med stor andel av arbeidsreiser reduserast med  
       5 % i 4årsperioden.»

 

visste du at…
…det er en myte at barne familier rammes 
mest av rushtidsavgifter? Den som kjører til 
barnehagen, er ikke den i husstanden som 
passerer bomringen i rushtiden. Hente og 
bringereiser er oftest lokale.
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evaluering av kiD-ordningen
Katrine N. Kjørstad, Alberte Ruud og Jørund Nilsen  
(NIVI Analyse) (UArapport 17/2010)

Transnova – virkemiddelbruk og organisering. 
evaluering av prosjektfasen og anbefalinger  
om veien videre.
Jørund Nilsen (NIVI Analyse), Bård Norheim, Magne 
Langset (NIVI Analyse), Alberte Ruud, Konstantin 
Frizen og Ingunn O. Ellis (2010)

Andre prosjekter

– For at det skal være politisk interessant å innføre 
det som i utgangspunktet kan være ganske upopulære 
tiltak, må insentivet være større. Med andre ord, det 
må være mer penger i potten, sier Bård.  

I tillegg anbefalte Urbanet Analyse departementet å 
inngå flerårige avtaler.

– Transporttiltak er langsiktige. Det holder ikke å gi 
ekstratilskudd i ett år dersom målet med ordningen er å gi 
et insentiv til store grep i transportsektoren, mener Bård.

Resultatet av evalueringen var at «premiepotten» 
ble doblet, og at det er inngått flerårige avtaler med 
noen av byområdene som har fått midler.

– Belønningsordningen bidrar til at kollektiv
trafikken blir prioritert. Ordningen viser at statlige 
myndigheter har et engasjement for å satse på miljø
vennlig transport, uten at de forsøker å overstyre virke
middelbruken, sier Norheim. 
 
Tilskudd til universell utforming
Det er et politisk mål at kollektivtransport skal være 
tilgjengelig også for dem med nedsatt funksjonsevne.  
I 2006 opprettet myndighetene en tilskuddsordning 
for kommunesektoren, som delfinansierer tiltak. 

På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har 
Urbanet Analyse evaluert ordningen. Konklusjonen 
var at tilskuddene har ført til en betydelig kvalitets og 
standard heving i lokale kollektivsystem, økt fokus på 
universell utforming, god samordning av virkemidler 
og bedre lokalt samarbeid i samferdselssektoren.

– Ordningen har motivert kommuner til å investere  
i universell utforming av kollektivtransporten, sier Bård.

Ny forvaltningsorganisering
I 2004 overtok Bergen og Trondheim et større ansvar 
for transportpolitikken enn det som er vanlig i kom
munene, som et avgrenset forsøk. Tanken var at det ville 
gi bedre samordning av tiltak dersom hele sektoren var 
samlet under én myndighet, fremfor å være splittet mel
lom kommunene, fylkeskommunen og staten.  

I samarbeid med NIVI Analyse evaluerte Urbanet 
forsøket med ny forvaltningsorganisering. 

– Vår konklusjon var at det var mange positive 
gevinster ved å overlate et større ansvar for transport
politikken til Bergen og Trondheim kommuner. Siden 
forsøket bare varte i fire år er det imidlertid ikke mulig 
å si noe om en mer langsiktig effekt av en slik omorga
nisering, sier Bård. 

I dag er forsøket avsluttet. 

Samferdselsdepartementet har satt i gang en rekke 
forsøk med alternativ organisering og finansiering av 
lokal kollektivtransport, nye tilskuddsordninger og 
bedre samordning av virkemiddelbruken. Skal 
Samferdselsdepartementet og andre lære av forsøkene, 
må de evalueres på en ordentlig måte. Det holder ikke 
at Samferdselsministeren slår seg på brystet og sier at 
vi har brukt så og så mye penger på en ordning.  
Ministeren må kunne si noe om resultater. Har til
skud dene bidratt til kortere bilkøer? Flere kollektiv
reisende? Lavere utslipp? Urbanet Analyse har evaluert 
en rekke ordninger på vegne av myndighetene. Dette 
er tre eksempler:

Tilskudds ordninger 
 som virker
Tilskuddsordninger er viktige virkemidler i norsk transport
politikk. Utfordringen er å styre pengene dit de gjør størst nytte.

Belønningsordningen
Siden 2004 har byer som klarer å redusere biltrafikken og 
øke andelen kollektivreisende, blitt belønnet med ekstra
tilskudd til transportsektoren. Virkemidlene velger lokale 
myndigheter selv, det er resultatene som blir premiert.

På oppdrag for Samferdselsdepartementet, har  
Urbanet Analyse – i samarbeid med Norconsult  
– evaluert belønningsordningen.

– Vår konklusjon var at belønningspotten var for lav, 
forteller Bård Norheim, daglig leder i Urbanet Analyse.

Å få til varig endring i transportsektoren kan kreve 
tøffe, restriktive tiltak – som for eksempel å fjerne  
parkeringsplasser eller gjøre det dyrere å bruke bilen. 

visste du at…
…flere kollektivreisende krever økte tilskudd, 
fordi billettprisen sjelden dekker kostnadene? 

…det var over 500 millioner reiser med kollek
tivtransport i Norge i 2010? Det er 21 millioner 
flere enn året før.



Urbanet Analyse16

Ring oss på: + 47 96 200 700 |  Les mer om oss på: www.urbanet.no

et sterkere lag
Urbanet Analyse er en del av Asplan Viak. 
Sammen gir vi deg bedre svar enn hver for oss. 

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivnings miljøer 
som bidrar med analyse, prosjektering og planlegging 
innen en rekke fagområder. Samferdsel er ett av dem. 
I desember 2011 ble Urbanet Analyse en del av Asplan 
Viak, organisert som et selvstendig ekspertmiljø.

– Sammen med Urbanet Analyse blir vi enda bedre 
på samferdsel, som er et voksende marked og en av 
hjørnesteinene i virksomheten vår. Vi utfyller og 
styrker hverandre gjensidig, sier Lise Haaland Eriksen, 
divisjons leder for plan og analyse i Asplan Viak. 

strateger og praktikere
Urbanet Analyse bidrar med et sterkt team av analytik
ere og strateger som kan si noe om hvilken effekt ulike 
samferdselstiltak vil ha på et overordnet nivå – hva 
som virker og hva som ikke virker. Urbanet Analyse 
styrker Asplan Viaks egen strategiske kompetanse, som 
konsentrerer seg rundt forholdet mellom arealbruk 
og transport. Asplan Viak er dessuten praktikeren i 
teamet, som kan prosjektere de fysiske løsningene.

Best sammen
– Asplan Viak og Urbanet Analyse har gode og utfyl
lende verktøy, som sammen kan gi en bedre helhets
forståelse enn hver for seg, forklarer Lise.

Asplan Viaks Areal og transportmodell (ATPmodel
len) sier noe om tilgjengelighet og sammenhengen 
mellom arealbruk og transport – som for eksempel 
potensi alet for sykkel og kollektivtrafikk, eller hvordan 
lokalisere transport genererende virksomheter best mulig. 

– Men vår modell sier ikke noe om konkurranse
flater eller markedspotensial, ei heller betydningen 
av transportkostnader. Det gjør UAmodellen, som 
Urbanet Analyse har utviklet. I kombinasjon kan de to 

modellene gi et mer fullstendig bilde, sier Lise.
Sammen har Asplan Viak og Urbanet Analyse muskler 
til å gå inn i bredere og mer komplekse prosjekter. For
delen for kundene er at de får alt på ett sted. De trenger 
ikke hyre inn flere fagmiljøer for å få løst oppgaven.

– Resultatene blir bedre når et stort og bredt 
fagmiljø jobber sammen om hele oppdraget, enn når 
ulike leverandører jobber med biter av puslespillet på 
hver sin kant, påpeker Lise. 

www.asplanviak.no

visste du at…
…bruken av personbil er blitt femdoblet 
siden 1965?

 
superbuss 
i Trondheim?
Et av de første oppdragene Asplan Viak og Urbanet 
Analyse løste sammen, gir et godt bilde av hvordan 
de to partnerne utfyller hverandre. Statens vegvesen 
Vegdirektoratet ønsket økt kunnskap om superbuss
løsninger, et konsept som gir økt reisehastighet og 
bedre framkommelighet for kollektivreisende – blant 
annet fordi bussen har egen trasé. 

Urbanet Analyse utredet superbusserfaringer i 
utlandet, med vekt på regelverk og effekten på frem
kommelighet og sikkerhet, og med særlig fokus på 
effekten av å la bussen kjøre gjennom sentraløyer. 

Asplan Viak simulerte effekten av mulige løsninger 
under norske forhold, og gjorde samtidig en konkret 
analyse av reisehastighetene på stamrute 5 i Trondheim. 

– Dette oppdraget krevde både forskningskom
petansen Urbanet Analyse besitter og et ingeniørmiljø 
som har god kunnskap om og erfaring med praktiske 
løsninger, slik vi har i Asplan Viak. Dermed kunne vi 
løse hele oppdraget, sier Lise Haaland Eriksen.


