
Hjem

JobbenKinoTrening

MormorSkolen

KOLLEKTIVTRANSPORT
Utfordringer, muligheter og 
løsninger for byområder

Line

Barnehagen



�  KOLLEKTIVTRANSPORT.  UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER



  KOLLEKTIVTRANSPORT.  UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER  �

FORORD
Kollektivtransporten har alltid stått sentralt på 
den politiske dagsorden når transportpolitikken 
i de norske byområdene diskuteres. Det er stor 
enighet om at kollektivtransporten må styrkes 
hvis målene for klimautslipp, framkommelig-
het og et levende bysentrum skal nås. Denne 
rapporten ser nærmere på hvilke tiltak som må 
gjennomføres for at kollektivtransporten skal 
spille en mer sentral rolle i transportpolitikken. 

Denne utgaven er en kortversjon av en rapport 
der det er foretatt en omfattende gjennomgang 
av norsk og internasjonal forskning på kollek-
tivtransportområdet de siste 15-20 årene: ”Kol-
lektivtransport. Rammebetingelser, muligheter 
og løsninger for byområdene”. Målsettingen har 
vært å lage en kortversjon som er mer tigjenge-
lig enn hovedrapporten, og som samtidig funge-
rer som en inngangsport for å finne temaer som 
den enkelte er mer interessert i å fordype seg i. 
I tillegg til hovedrapporten og kortversjonen 
som du nå holder i hånden, er det utgitt en 
artikkelsamling basert på noen av de sentrale 
temaene i hovedrapporten.

Rapporten er finansiert av Vegdirektoratet og 
Urbanet Analyse. Rune Gjøs har vært kon-
taktperson fra Vegdirektoratet. Rapporten er 
skrevet av Bård Norheim og Alberte Ruud fra 
Urbanet Analyse. I tillegg har Katrine Kjørstad 
fra Urbanet Analyse gitt nyttige kommentarer til 
rapporten underveis. 

Prosjektet er fulgt av en referansegruppe bestå-
ende av: 
 • Tore Langmyhr, Trondheim kommune
 • Leif Storsve, Vest-Agder fylkeskommune
 • Christian Aubert, Transportbedriftenes  
  Landsforening
 • Steinar Simonsen, Statens vegvesen   
  region Midt
 • Trine Hagen, Statens vegvesen 
  Vegdirektoratet

Både hovedrapporten og kortversjonen publi-
seres også i en web-utgave, og de mest sentrale 
figurene i rapporten vil med jevne mellomrom 
bli oppdatert. I tillegg vil det bli lagt til nye 
linker til sentrale rapporter. Nettutgaven finnes 
på www.kollektivtransport.net og på Vegdirek-
toratets hjemmeside www.vegvesen.no. 

Oslo den 27. november 2007  
Vegdirektoratet

Lars Aksnes
Utbyggingsdirektør
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FORFATTERNES FORORD
Målsettingen med denne rapporten er å gi en popularisert fremstilling av erfaringene med økt 
satsing på kollektivtransport. Vi har valgt å ha fokus på betydningen av rammebetingelser, som 
organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene. 
Rapporten tar også opp overordnede markedsstrategier, men den har ikke fokus på detaljutforming 
av tiltak. 

Rapporten gir en bred gjennomgang av internasjonal og nasjonal forskning om hvordan kollek-
tivtransporten kan øke sin konkurransekraft, men den gir ingen definitive ”fakta” om hvordan 
dette skal gjøres. For det første bidrar ny viten innenfor transportfeltet stadig til at vi revurderer og 
nyanserer tidligere standpunkter. For det andre er kollektivtransportmarkedet mangfoldig, og tiltak 
som kan være en suksess i ett område kan være en fiasko i et annet hvis en ikke kjenner markedet. 
Det ikke er mulig å gi en generell fasit på hvilke tiltak og planleggingsgrep som er de riktige for alle 
byområder.

At rapporten også publiseres som en webbasert utgave gir en mulighet til med jevne mellomrom å 
oppdatere tekst, figurer og referanser. Vi vil gjerne ha innspill fra leserne om nye studier og referan-
ser som det kan være aktuelt å inkludere i webrapporten. Som leser har du mulighet til å gi innspill 
ved å klikke deg inn på siden www.kollektivtransport.net. Eventuelle feil og mangler er fullt og helt 
forfatternes ansvar.

Bård Norheim og Alberte Ruud
Urbanet Analyse
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Kollektivtransporten spiller en viktig rolle for 
folks dagligliv, ikke bare for de som reiser kollek-
tivt jevnlig men også som en forutsetning for et 
velfungerende bysamfunn. Rammebetingelsene 
for kollektivtransporten og mulighetene for å vide-
reutvikle kollektivtilbudet vil derfor ha stor betyd-
ning for hvordan norske byer vil se ut i fremtiden.

Selv om bilen er, og fortsatt vil være, det domi-
nerende transportmidlet i alle norske byer, er det 
store spørsmålet hvilken rolle kollektivtransporten 
kan spille både i den kritiske rushperioden og for 
de som ikke har mulighet til å benytte bil. Målset-
tingen er ikke å få folk til å slutte å bruke bil, men 
å legge til rette for en fornuftig bilbruk og utvikle 
kollektivtilbudet der den har sine konkurransefor-
trinn.

I denne rapporten vil vi se nærmere på en rekke 
tiltak som kan bidra til å styrke kollektivtranspor-
tens konkurransekraft i norske byområder. Sam-
tidig er ikke dette en entydig strategi med enkle 
virkemidler. Det er kombinerte tiltak og målretting 
mot ulike trafikanter som gir best effekt.

At satsingen på kollektivtransport skal bidra til 
å oppnå flere mål gjør at de fleste er positive til 
økt satsing på kollektivtransporten, men ofte av 
høyst ulike grunner, og med forskjellig priorite-
ring av hvilke tiltak som bør gjennomføres. 

MÅL OG UTFORDRINGER FOR
KOLLEKTIVTRANSPORTEN

KAPITTEL	1
1.1 Transport for alle
1.2 Best mulig tilbud til trafikantene
1.3 Effektiv transportavvikling
1.4 Miljøvennlig transport
1.5 Helhetlig satsing

Kollektivtransportens styrke og svakhet er 
at den har som mål å løse en rekke ulike mål 
samtidig: 

Mobilitet	for	alle
Kollektivtransporten har et særlig ansvar 
for å transportere dem som ikke har egen 
transport, og som har krav på like gode 
muligheter som andre til å utnytte samfun-
nets tilbud. 

Best	mulig	tilbud	til	trafikantene
Å gi et best mulig transporttilbud til dem 
som reiser kollektivt i dag, både når det 
gjelder reisetid, frekvens, komfort, pris og 
tilgjengelighet. 

Effektiv	transportavvikling
Å bidra til bedre transportavvikling i byene 
og gjøre befolkningen og næringslivet min-
dre avhengig av bilbruk. 

Miljøeffektiv	transport
Å bidra til en bærekraftig utvikling ved å 
redusere forurensning, ressurs- og energi-
forbruk fra transportsystemet. 
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I en situasjon med knappe økonomiske rammer, 
er det viktig å ha evne og vilje til å prioritere 
mellom tiltak og trafikantgrupper. Hvis en ikke 
evner å få til en slik prioritering, vil en offensiv 
satsing på kollektivtransporten enten være dyrt, 
konfliktfylt eller begge deler. 

1.1	 TransporT	for	alle

Tilgjengelighet til transport er med på å legge 
grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltakelse 
i samfunnet.  Etter hvert som kollektivtransporten 
har utviklet seg og bilen har blitt ”allemannseie”, 
har mobiliteten i det norske samfunnet økt kraftig. 
Samtidig er den økte biltilgangen med på å svekke 
markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. Å 
øke kollektivtransportens konkurransekraft vil 
kreve nye kreative transportløsninger som både er 
kostnadseffektive og representerer en akseptabel 
standard for trafikantene. Det vil også være nød-
vendig å utvikle det kollektive transporttilbudet 
slik at det dekker transportbehovet for grupper av 
befolkingen som ikke kan kjøre bil selv. 

I 2005 hadde 87 prosent av den voksne befolknin-
gen førerkort (Denstadli m fl 2006). Dette er en 
økning på 10 prosentpoeng fra 1992. Til sammen 
bruker befolkningen i gjennomsnitt 11 minutter 
lengre tid per dag på å reise i 2005 enn i 1992. Dette 
skyldes at det foretas noen flere reiser enn før, og 
at reisetiden per reise har økt. Folk reiser lengre 
enn før, ca 5 km lengre i 2006 enn i 1992. Denne 
økningen skyldes i første rekke økt bilbruk.

1.2	 BesT	mulig	TilBud	Til		 	 	
	 TrafikanTene

Kvaliteten på kollektivtilbudet er et hovedfokus i 
denne rapporten. Kvalitet handler om å ha et kol-
lektivtransportsystem som er tilpasset trafikante-
nes behov, både i forhold til reiseformål, frekvens 
og standard, og med takster som er akseptable i 
forhold til tilbudet som gis. Siden kollektivtran-
sporten opererer innenfor gitte rammebetingelser 
er hovedutfordringen å prioritere tiltak som gir 
best effekt, både mht økt etterspørsel og mer 
tilfredse kunder.

Dette er ikke et spørsmål om korteste reisetid 
eller laveste pris mellom A og B, men en sum av 
alle egenskapene ved tilbudet, inkludert kom-
forten ved reisen og evt forsinkelser underveis. 
I et slikt regnestykke vil prisen utgjøre rundt  40 
prosent av ”kostnadene” ved det å reise kollektivt 
i Oslo og Akershus, mens reisetiden utgjør ca 20 

Det er i prinsippet tre ulike veier å gå for 
å utvikle et mer optimalt kollektivtilbud i 
norske byområder og som alle krever strate-
giske valg og prioriteringer:

Tilskuddene	til	kollektivtransporten	bør	
fordobles	i	de	største	byene:
Et samfunnsøkonomisk optimalt kollek-
tivtilbud vil kreve over 1 mrd kroner i økte 
tilskudd og gi ca 27 prosent flere passasjerer 
(Norheim 2005). Disse midlene konkurrerer 
med penger til skole, helse, barnehager osv.

Uten	økte	tilskudd	bør	en	takstfinansiere	et	
bedre	tilbud:
Alternativt er det mulig å få 13 prosent flere 
passasjerer innenfor dagens tilskuddsram-
me, men med ca 20 prosent høyere takster og 
mer differensiert rutetilbud. En slik strategi 
vil innebære en omdisponering av tilbudet 
slik at noen trafikanter vil få et dårligere 
tilbud.

Bedre	rammebetingelser	gir	flere	passasje-
rer	uten	økte	tilskudd:
Hvis byplanleggere spiller på lag, i form av 
bedre tilrettelegging for kollektivtransporten 
og restriksjoner på bilbruk, kan passasjertal-
lene øke med 20-40 prosent, uten at det vil 
kreve økte tilskudd. En slik strategi vil inne-
bære en omprioritering av transportpolitik-
ken på bekostning av dagens bilbrukere. 

Valg av strategi vil avhenge av hvilke mål 
en ønsker å oppnå med kollektivtranspor-
ten.
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prosent av kostnadene (Nossum 2003). Kostna-
dene ved forsinkelser er omtrent på samme nivå 
som reisetiden. Et best mulig tilbud for trafikan-
tene vil innebære fokus på de egenskapene som 
utgjør den største delen av reisekostnadene og 
som kan reduseres mest kostnadseffektivt. Det 
kan variere fra by til by.

1.3	 effekTiv	TransporTavvikling

I byområdene skaper bilbruk omfattende proble-
mer for miljø og sikkerhet, samtidig som trengse-
len på vegnettet reduserer transportstandarden 
og byenes funksjonsdyktighet. Kollektivtranspor-
tens tredje hovedoppgave er å bedre fremkomme-
ligheten i byene ved å avlaste vegene for biltra-
fikk, og å transportere folk mer effektivt og med 
færre miljømessige ulemper enn bilen.

I de fleste norske byer er trafikkstrømmene i 
lokaltrafikken små. Bussen er derfor det mest 
utbredte kollektive transportmiddelet, gjerne i 
samspill med drosjer. I Norge er det bare på be-
stemte strekninger i de største byene at skinnegå-
ende transport er et aktuelt alternativ.

1.4	 miljøvennlig	TransporT

Personbilen står i dag for en overveiende del av 
energiforbruk og utslipp fra persontransporten, 
både absolutt og per personkilometer.

Vegtrafikken bidro i 1998 med ca 22 prosent av 
de totale utslippene av klimagasser (CO2) i Norge 
(Holtskog 2001). I tillegg er bidragene til Nox- og 
CO-utslipp stort. Samtidig vil en bilreise i gjen-
nomsnitt kreve ca 80 prosent mer energi enn en 
bussreise, og rundt tre ganger så mye energi som 
T-bane- eller togreiser (figur 1)1.

Overføring av reiser fra bil til kollektivtransport 
kan bidra til å redusere både den globale og 
lokale forurensningen av luften. Men det er også 
nødvendig å videreutvikle det kollektive trans-
portsystemet for å redusere forurensningene og 
energiforbruket fra kollektivtransporten. Kollek-
tivtransport er miljømessig fordelaktig fordi flere 
mennesker benytter samme kjøretøy. Men store 
kjøretøyer forurenser og støyer mer enn små kjø-
retøyer, slik at vognparken må tilpasses det reelle 
transportbehovet på ulike strekninger.

1  Nyere tall er under utarbeiding i forbindelse med 
NTP-arbeidet, men 1998-tallene er per i dag de faglig 
sett mest aksepterte.

Figur 1: Energiforbruk 
per personkilometer 
for ulike typer tran-
sportmidler i 1998. 
Kilde: Holtskog 2001. 
Energiforbruket for 
buss gjelder vanlig 
diesel.
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Fra 1992 til 2005 økte den norske befolkningens 
bruk av bil med 15 prosent (Denstadli m fl 2006). 

  En engelsk studie har vist at fire elementer er    
  klart dominerende som de viktigste driv- 
  kreftene bak transportutviklingen:

 • Økt inntekt vil føre til økt bilhold og   
 tilgang til bil, men også til flere kollektiv  
 reiser.
 • Økt tilgang til bil vil isolert sett føre til   
 flere bilturer og færre kollektivreiser
 • Effekten av økt bilhold og inntekt på   
 antall kollektivreiser vil avhenge  
 av inntektsnivået totalt sett
 • Økonomisk vekst vil føre til økte reise-
 lengder, delvis i sammenheng med endret 
 bosetting, men også uavhengig av dette.

   Kilde: Potter og Smith 1997

Det er fortsatt et stort potensial for økt bilbruk i 
Norge. Drivkreftene i samfunnet og de senere års 
utbyggingsmønster bidrar til at byene blir stadig 
mer bilavhengige. Dersom det ikke settes inn 
mottiltak, er det all grunn til å vente at utvik-
lingen på ny trekker i retning av økt bilbruk og 
mindre kollektivtransport. 

Til tross for tunge utviklingstrekk i retning av 
økt bilbruk, har flere byer klart å øke antallet kol-
lektivreiser. I de seks største byområdene i Norge 
er nedgangen i passasjertallene på begynnelsen 
av 90-tallet snudd til en relativt gunstig passasje-
rutvikling frem til årtusenskiftet (figur 2). Etter 
1992 har bruken av kollektivtransport økt med ca 
seks prosent i disse byene, og den ligger i dag tre 
prosent over 1990-nivå.

DRIVKREFTER OG 
UTVIKLINGSTREKK

KAPITTEL	�
2.1  Økonomiske rammebetingelser
2.2  Bystruktur
2.3  Konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport
2.4  Behov for restriksjoner på bilbruk
2.5  Nær sammenheng mellom rammebetingelser for bilbruk   
 og kollektivtransportens markedspotensial
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I Kristiansand økte passasjertallet mest. Her 
reiser befolkningen ca 30 prosent mer kollektivt 
i dag enn i 1990. De andre byene har også hatt en 
positiv passasjerutvikling i ulike faser av perio-
den og i de fleste byene reiser en mer kollektivt 
enn i 1990. Det eneste unntaket er Bergen, hvor 
folk reiser 20 prosent mindre kollektivt. Dette 
viser at kollektivtransporten i de største byene 
i Norge kan være konkurransedyktig i forhold 
til bilen, spesielt i områder hvor det satses på å 
utvikle et bedre tilbud.

Etter nedgangen i antall passasjerer i begynnel-
sen av 2000, har flere byer på ny opplevd mar-
kant vekst. Den kraftige økningen det siste året 
skyldes en kombinasjon av økt kollektivsatsing og 
økte bensinpriser. 

Stavanger/Sandnes, Kristiansand og Trondheim 
har hatt den største økningen. I Stavanger/Sand-
nes skyldes dette en omfattende ruteomlegging 
med nye stamlinjer og økt frekvens. I Kristian-
sand har Bussmetroen spilt en viktig rolle, mens 
det i Trondheim har vært satset på reduserte 
takster.

2.1	 økonomiske	rammeBeTingelser

2.1.1.	 økonomisk	veksT	gir	flere	reiser

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

• Økonomisk vekst/inntektsnivå
• Relative prisforhold
• Finansielle rammer

Når folk får bedre råd, øker bilholdet. Dette svek-
ker markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. 
Samtidig fører bedre økonomi til flere reiser, noe 
som også kommer kollektivtransporten til gode. 
En britisk studie tyder på at 10 prosent økning i 
inntekten, isolert sett, gir ca 4 prosent økning i 
etterspørselen etter kollektivtransport. Totaleffek-
ten, medregnet økt bilhold, er derimot negativ. 

For selv om den kortsiktige effekten av økono-
misk vekst gir flere kollektivreiser, vil den på 
lang sikt føre til en nedgang. Økt bilhold vil også 
ha sterkere effekt på reiselengde enn antall reiser, 
slik at det totale transportarbeidet øker. Når folk 
får bedre råd, skaffer de seg bil og får mulighet til 
å foreta flere og lengre reiser.

Figur 2: Utvikling i reiser per innbygger, 6 største byområdene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand). 
Indeks 1990=1,00. Kilde: Norheim m fl 2007.
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Figur 3: Relative bensinpriser i ulike deler av Europa. 95 oktan blyfri bensin, omregnet til Norske 2007-kroner og 
korrigert for kjøpekraftsindekser. Kilder: SSB 2007 og Eurostat 2007.

2.1.2.	 Bensinen	er	relaTivT	seTT		 	
	 ”Billig”	i	norge

Bensinprisen har steget kraftig de seneste årene 
(SSB 2007). Etter at bensinprisene i 2003 nådde et 
”lokalt bunnivå” har de økt til det høyeste nivået 
de siste 15 årene. Likevel er bensinen i Norge rela-
tivt billig, sammenlignet med de fleste andre land 
i Europa. En sammenligning av norske bensinpri-
ser og bensinpriser i EU-landene, der vi omreg-
ner bensinprisen til norske kroner og korrigerer 

for kjøpekraft, viser at Irland har de relativt sett 
laveste bensinprisene i Europa (figur 3). Norge 
er, sammen med Østerrike, nest billigst. Sverige 
og Danmark har tredje billigst bensin av EU-lan-
dene når vi korrigerer for kjøpekraft. Det betyr 
at det er liten grunn til å klage på bensinprisene i 
Norden. De som har grunn til å klage må i tilfelle 
være innbyggerne i sentral-Europa, der prisnivået 
ligger rundt 80 prosent over det europeiske gjen-
nomsnittet. 
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Norske studier har i gjennomsnitt gitt en bensin-
priselastisitet på 0,21, som betyr at 10 prosent økte 
bensinpriser vil gi ca 2 prosent flere kollektiv-
reiser (Johansen 2001). Funnene i internasjonale 
studier varierer en del, men alle analyser viser at 
bensinprisene har innvirkning på antall kollek-
tivreiser. De store svingningene i bensinprisene 
de seneste årene vil medføre en betydelig økono-
misk risiko for kollektivtransporten. 

2.1.3.	 kollekTivTransporTen	er	BliTT		
	 Billigere	de	sisTe	årene

Fra 1986 og frem til årtusenskiftet økte prisen på 
kollektivreiser relativt sett mer enn konsumpris-
indeksen (figur 4). Takstene var da ca 20 prosent 
høyere enn de var i 1986. Men prisen på bensin har 
også økt, og i perioder langt mer enn kollektivtak-
stene. I 2000 lå bensinprisen ca 40 prosent høyere 
enn nivået i 1986 og i 2006 er den ca 60 prosent 
høyere.

Totalt sett har derfor kollektivtransporten blitt re-
lativt sett billigere de seneste årene, både i forhold 
til den generelle prisnivået men særlig i forhold til 
bensinprisen.

Dette prisforholdet kan forklare mye av utvik-
lingen for kollektivtransporten de seneste årene. 
Frem til 1992 falt passasjertallene i de 6 største 
byområdene med ca 10 prosent. Deretter var det en 
relativ jevn økning i passasjertallene på 90-tallet 
og så en ny nedgangsperiode etter år 2000. Fra 
2000 har det på ny vært en vekst i passasjertallet. 

Prisen på bil har også stor betydning for kollek-
tivtransportens markedspotensial. Sammenlignet 
med europeiske land ligger Norge høyt på listen 
over relative bilpriser, men langt fra toppen (Nor-
heim 2005). I den andre enden av skalaen ligger 
Sverige og Sveits med hhv 18 og 32 prosent lavere 
relative bilpriser. 

Flere av de landene som tradisjonelt har satset mye 
på kollektivtransport, som for eksempel Sveits, 
Sverige, Frankrike og Tyskland, har også de laveste 
prisene på bil. En fellesnevner for mange av disse 
landene er at de er bilprodusenter og dermed 
opplever motstand mot å legge høye avgifter på 
nybilsalget. Men dette gjelder ikke for Sveits, som 
også hadde relativt sett de laveste bensinprisene. 
Det betyr at mange av de landene som satser mye 
på kollektivtransport også har relativt gunstige 
rammebetingelser for bilbruk. 

Figur 4: Relativ utvikling i takster (billettinntekter/passasjerer) og bensinpriser for de 6 største byområene i Norge 1986-
2006 Indeks 1986=100 faste priser. Egne beregninger basert på opplysninger fra selskapene og statistikk fra Norsk 
petroleumsinstitutt.
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2.2	 BysTrukTur

2.2.1.	 forTeTTing	i	Byområdene		 	
	 øker	kollekTivBruken	

Analyser av sammenhenger mellom bystruktur 
og reisemiddelvalg viser at mange mennesker 
konsentrert innenfor små områder gir et bedre 
trafikkgrunnlag for kollektivtransporten (figur 
5). Dette er bekreftet i en rekke undersøkelser, 
både internasjonalt og i Norge (Newman 2006, 
Engebretsen 2003, Næss 2004, Næss 1993). 

Denne sammenhengen har flere årsaker. For det 
første har tette byer dårligere parkeringsdek-
ning. For det andre betyr høy befolkningstetthet 
at avstandene til gjøremål blir kortere, noe som 
gjør at behovet for motorisert transport mindre. 
For det tredje betyr økt befolkningstetthet større 
muligheter for å tilby god tilgjengelighet til kol-
lektivtransporten. 

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

Hvis veksten kommer i randsonen av byområ-
det, slik at byene eser utover, vil det redusere 
bruken av kollektivtransport selv om utslagene 
ikke er så store. Det samme gjelder hvis arbeids-
plassene lokaliseres i ytterkanten av byområder. 
Jo større andel av arbeidsplassene som er loka-
lisert i sentrum, jo større markedspotensial har 
kollektivtransporten (Norheim 2006). 

Figur 5: Andel av daglig reiselengde (personkilometer) hvor det benyttes henholdsvis bil og kollektivtransport. Omfatter 
reiser som starter og ender i samme tettsted. Tettsteder med minst 20.000 innbyggere. Fordeling etter tettstedenes tett-
het. Kilde tetthetstall: Statistisk sentralbyrå. Kilde reiser: RVU 2001. Figur fra Engebretsen 2003.
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2.3	 konkurranseflaTer	mellom	Bil		
	 og	kollekTivTransporT

2.3.1.	 HalvparTen	av	kollekTiv-	
														TrafikanTene	kan	Bruke	Bil	

Når potensialet for vekst i kollektivbruken skal 
vurderes, er tilgangen til bil sentral. Resultater fra 
Tiltakspakkene viser at 64 prosent av kollektiv-
trafikantene ikke har førerkort og bil i husstan-
den. For disse er naturlig nok ikke bil et aktuelt 
alternativ (Norheim og Kjørstad 2004).

Over halvpartene av kollektivtrafikantene som 
har biltilgang oppgir at de kunne brukt bil på 
reisen (Norheim og Kjørstad 2004). 35 prosent av 
disse oppgir fordelaktige egenskaper ved kollek-
tivtilbudet som årsak til at de likevel reiste kollek-
tivt: Det er mer komfortabelt, det går raskere eller 
det er billigere å reise kollektivt (figur 6). 
17 prosent reiser kollektivt fordi det er mer miljø-
vennlig. 

41 prosent nevner forhold som har med bilen å 
gjøre: At det er vanskelige parkeringsforhold, eller 
at det er tungvint/ubehagelig å kjøre bil i byen. 
Resultatene viser at restriksjoner på parkering og 
kjøring i byene, sammen med et konkurranse-
dyktig kollektivtilbud, har stor betydning for at 
de som har mulighet til å bruke bil likevel reiser 
kollektivt. 

2.3.2.	 reiseTidsforHoldeT	mellom	Bil		
	 og	kollekTivTransporT	avgjør-	
	 ende	for	TransporTmiddelvalg

I Nederland har en beregnet at skal det være et 
reelt konkurranseforhold mellom bil og kollektiv-
transport, bør ikke reisetiden med kollektivtran-
sport være mer enn dobbelt så lang som reisetiden 
med bil (Bovy m fl 1991). Beregninger basert på 
reisemønsteret til kollektivtrafikanter i Dram-
mens-området viser at ca en tredjedel av turene 
ble foretatt på strekninger der reisetidsforholdet 
oppfylte de nederlandske kriteriene (Stangeby og 
Norheim 1995). Danske analyser viser at bare en 
tiendel av reisene har et reisetidsforhold mellom 
kollektivtransport og bil som er 2 til 1 eller lavere, 
dvs at ca 10 prosent av turene oppfyller de neder-
landske kriteriene for et reelt konkurranseforhold 
(ALTRANS 2000). Selv om reisetidsforholdet 
varierer noe fra by til by, viser resultatene at det er 
svært viktig å styrke kollektivtransportens kon-
kurranseevne når det gjelder tidsbruk på reisen.  

Analyser av konkurranseflaten mellom bil og kol-
lektivtransport på arbeidsreiser i Oslo viser at for 
folk som har full valgmulighet må reisetiden med 
kollektivtransport være nesten like kort som reise-
tiden med bil dersom en skal velge å reise kollek-
tivt (figur 7) (Engebretsen 2003). Det er 60 prosent 
som har god biltilgang og gratis parkeringsplass 
langs strekninger der det går kollektivtransport, 

Figur 6: Årsaker til 
hvorfor kollektivtrafi-
kantene med biltilgang 
likevel reiser kollektivt. 
Prosent. Brukerunder-
søkelser, evaluering 
av tiltakspakker for 
kollektivtransport. 
Kilde: Norheim og 
Kjørstad 2004. 
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noe som understreker utfordringen kollektivtran-
sporten står overfor når det gjelder å øke bruken 
av kollektivtransport på slike reiser. 

2.3.3.	 flere	parkeringsplasser		 	
	 i	senTrum	reduserer		 	 	
	 kollekTivBruken

De fleste yrkesaktive med førerkort og bil kan 
parkere gratis ved jobben i Norge. Siden 1985 har 

andelen som kan parkere gratis ved arbeidsplas-
sen økt fra 77 prosent til 86 prosent (Kjørstad 
2006). 

Parkeringsdekning nær arbeidsplassen har 
nær sammenheng med transportmiddelvalg på 
arbeidsreisen. Dersom parkeringsdekningen i sen-
trum er under 10 prosent, er kollektivandelen av 
mekaniserte reiser hele 40 prosent (figur 8). Hvis 
parkeringsdekningen er oppe i over 50 prosent, er 
kollektivandelen nede i 10 prosent. 

Figur 7: Andel kollektivreiser til arbeid i Oslo etter reisetid med kollektivtransport i forhold til reisetid med bil og etter 
tilgang på bil og parkeringsplass. Hverdager. Beregningen gjelder personer med førerkort som har foretatt en reise 
som bilfører eller kollektivtrafikant på strekninger hvor det fins kollektivtilbud. Kilde: Engebretsen 2003.

Figur 8: Sammenhengen 
mellom parkeringsdek-
ning i sentrum (CBD) 
og kollektivandel(av 
mekaniserte reiser). 
Antall parkeringsplasser i 
bykjernen (CBD) per 1.000 
arbeidsplasser. 2001-tall. 
MCD II. Kilde: Vivier 2005.
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Selv et svært godt kollektivtilbud har problemer 
med å konkurrere med bilen hvis det er god 
tilgang til parkering ved arbeidsplassen. Tall fra 
RVU 2005 viser at kollektivandelen er nede i 5 
prosent på arbeidsreiser der arbeidstakere har 
gratis og ubegrenset med antall p-plasser, mens 
kollektivandelen er over 60 prosent når det ikke 
er parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen 
(Denstadli m fl 2006).

Flyttingen av Statens hus i Trondheim er ett 
eksempel på hvordan tilgang til parkering har 
konsekvenser for reisemiddelvalg. I november 
2002 ble det nye Statens hus i Trondheim sentrum 
tatt i bruk (Meland 2002). Fra å ha god tilgang 
til gratis parkeringsplasser, ble det betydelig 
redusert tilgang til parkering nær arbeidsplassen, 
i tillegg til at omtrent halvparten måtte begynne å 
betale for plassen. Flyttingen medførte betydelige 
endringer i reisemiddelvalg for de ansatte. Kollek-
tivandelen økte fra 10 prosent til 33 prosent, mens 
bilandelen sank fra 63 prosent til 20 prosent. 
Andelen gang- og sykkelturer økte fra 17 prosent 
til 30 prosent (Meland 2002).

2.3.4.	 parkeringsavgifTer	Har	sTørre		
	 BeTydning	på	friTidsreiser	enn		
	 arBeidsreiser

Parkeringsdekningen alene gir ikke et fullstendig 
bilde av tilgangen til parkeringsplasser. Prisen vil 
også være avgjørende for om disse plassene er et 
realistisk alternativ for langtidsparkering, eller 
om de er mest aktuelle for kortidsparkering. 
Bilister har en tendens til å være mer sensitive 
for parkeringskostnader enn andre bilkostna-
der, fordi det er en avgift som er direkte relatert 
til hver enkelt reise (Litman 2006). Endringer i 
parkeringsavgiften har 1,5 til 2 ganger så stor 
effekt som andre ”ut av lomma”-utgifter, som for 
eksempel bensinpris (USEPA 1998).

Følsomheten for parkeringsavgifter varierer med 
hva slags type reise som foretas. Parkeringsav-
gifter kan antas å ha en større effekt på korte 
reiser enn på lange reiser fordi avgiften utgjør en 
større andel av reisekostnadene på slike reiser.  
Følsomheten for parkeringsavgift er spesielt høy 

for bilreiser der formålet ikke er knyttet til arbeid 
eller skole (TRACE 1999). Denne forskjellen kan 
ha sammenheng med at skole- og arbeidsreiser er 
obligatoriske reiser, som det er mindre mulighet 
til å velge bort. Det kan også være at trafikantene 
har mer tid til å lete etter alternative parkerings-
plasser på fritidsreiser enn på skole- og arbeids-
reiser, og at avvisningseffekten av parkeringsav-
gifter dermed blir større på denne typen reiser. 

2.4	 BeHov	for	resTriksjoner		 	
	 på	BilBruk

Analyser av virkemiddelbruk i Tønsberg-området 
og i Bergens-området viser at selv en omfattende 
satsing på kollektivtilbudet har begrenset effekt 
på bilbruken dersom denne satsingen ikke kom-
bineres med restriksjoner på bilbruken i form av 
økte kostnader, redusert fremkommelighet eller 
begrensning av antall parkeringsplasser (Vibe m 
fl 2004, Ruud og Kjørstad 2006).

London er en av byene som har tatt konsekvensen 
av at det må innføres restriksjoner på bilbruk 
for å redusere biltrafikken. I februar 2003 ble det 
innført vegprising i London. Avgiftssonen er den 
sentrale bykjernen. En betydelig del av inntektene 
fra vegprisingen - 80 prosent - går til kollektiv-
transporten. Trafikken inn til avgiftssonen ble 
totalt redusert med 14 prosent i løpet av det første 
året, mens biltrafikken ble redusert med 33 pro-
sent.  Antallet busspassasjerer inn i avgiftssonen 
økte med 37 prosent det første året etter innføring 
av vegprising (2002-2003). Passasjertallet økte 
med ytterligere 12 prosent året etter (2004-2005), 
men stabiliserte seg i 2005. 

Et annet kjent eksempel er forsøket med treng-
selsskatt i Stockholm, det såkalte Stockholmsfor-
søket, som ga en reduksjon i biltrafikken på ca 20 
prosent. Fra 1. august 2007 ble det innført en per-
manent ordning med trengselsskatt i Stockholm.
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2.5	 nær	sammenHeng	mellom	ram-	
	 meBeTingelser	for	BilBruk	og			
	 kollekTivTransporTens		 	
	 markedspoTensial

Norheim m fl (2007) har foretatt en multivariat 
analyse av en rekke variabler som kan bidra til å 
forklare forskjeller i bil og kollektivandel mellom 
byene. Spørsmålet er hvordan rammebetingelse-
ne virker sammen, og hvilke faktorer som i størst 
grad kan påvirke markedspotensialet for bil og 
kollektivtransport, samlet sett. 

Analysene viser at rammebetingelsene i de 
enkelte byområdene spiller stor rolle for pas-

sasjergrunnlaget for kollektivtransporten (tabell 
1). Antall kollektivreiser per innbygger øker 
når befolkningstettheten øker, mens passasjer-
grunnlaget isolert sett vil svekkes når folketallet 
øker. Det betyr at hvis folketallet øker uten at 
befolkningstettheten øker, dvs. hvis byen ”eser 
utover”, vil markedspotensialet for kollektivtran-
sporten svekkes. (Norheim 2005) 

Vi ser også at rammebetingelsene for biltrafikken 
vil spille en sentral rolle for markedspotensialet 
for kollektivtransporten. Markedspotensialet vil 
styrkes hvis antall parkeringsplasser i sentrum 
reduseres, eller hvis bensinprisene øker. 

 kollektivreiser	
per	innbygger

Bil/mC-reiser																													
per	innbygger

Takster (pris per 
passasjerkm)

-0,31 0,23

Frekvens (vkm/innbyger) 0,41 -0,11

Befolkningstetthet 0,39 -0,2

Innbyggere -0,07 0,08

Kostnader for bilbruk 0,22 -0,18

Inntektsnivå (BNP/innbygger) -0,16

Parkeringsdekning i sentrum -0,13 0,09

Andel jobber i sentrum 0,11

Biltetthet 0,5

Antall mekaniserte reiser 0,6 1,01

Konstant -1,06 -1,71

Føyning (Adj R2) 0,67 0,83

Tabell 1: Analyse av faktorer som påvirker antall reiser per innbygger i de ulike byområdene. N=79 byer basert på UITP-data-
basen 1995 og 2001. Kilde: Norheim 2006.
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ORGANISERING OG FINANSIERING

KAPITTEL	�
3.1 Behov for stabile økonomiske rammebetingelser
3.2 Kollektivtransporten er blitt mer internasjonal
3.3 Konkurranse om pris eller kvalitet eller begge deler

3.1	 BeHov	for	sTaBile	økonomiske		
	 rammeBeTingelser

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

        
       Mange av de landene som har lyktes best i å  
       utvikle kollektivtilbudet er også de landene  
       som har hatt slike stabile økonomiske ram 
       mebetingelser. Eksempler på slike ordninger  
       er blant annet:

  • Bedriftsbeskatningen i Frankrike som 
 finansierer 41 prosent av kollektivtran-
 sporten i Frankrike (CERTU 2003). Denne  
 bedriftsbeskatningen er lokal og øre-
 merket transport og kan pålegges be-
 drifter over ni ansatte. Denne skatten ga 
 ca 14 mrd kroner i 2000, tilsvarende ca 
 1 mrd kroner i Norge korrigert for for-
 skjeller i innbyggertall.
  • Energiskatten i Østerrike hvor 2,5 prosent   
 av el-avgiften er øremerket kollektivtran- 
 sporten. I tillegg er det statlige subsidier til  
 kollektivtransporten som fordeler seg med 
 55 prosent til Wien og 45 prosent til resten  
 av landet.
  • Inntektsskatt og parkeringsfond i Sveits. I 
 Schaffhausen har de en inntektsskatt på 
 seks prosent som er øremerket til drift av 
 kollektivtransporten i tillegg til at park-
 eringsavgiftene går til et fond som dekker 
 reinvesteringer i vognparken. 
      Kilde: Bekken m fl 2003
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3.1.1.	 Tilskuddene	Til	kollekTiv-	
										TransporTen	Har	økT	de	sisTe	årene

I løpet av 90-tallet ble kollektivtilbudet i mange 
norske byområder kjørt med stadig mindre 
tilskudd fra det offentlige. Dette er blant annet et 
resultat av strammere fylkeskommunal økonomi, 
økt bruk av effektiviseringsavtaler og trusselen 
om anbud. Totalt for de seks største norske by-
områdene ble tilskuddene halvert fra 1400 til 700 
millioner 2006-kroner fra 1986 til 1997 (figur 9). 

Nedgangen snudde rundt 1997, og etter 1997 har 
det vært en økning i de fleste byområdene frem 
til i dag. I snitt har økningen vært på nesten 80 
prosent sammenlignet med bunnåret 1997. 

Figur 9: Utvikling i totale tilskudd til kollektivtransporten i de seks største norske byområdene, millioner 2006-kr pr år. 
Kilde: Norheim m fl 2007.
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3.2	 kollekTivTransporTen	er	BliTT		
	 mer	inTernasjonal

Kollektivtransporten, både i Norge og interna-
sjonalt, gjennomgått en omfattende endring i 
både ansvarsdeling, finansiering og konkur-
ranseutsetting. Frem til 1985, og en del år senere, 
ble kollektivtransporten ansett som et nasjonalt 
anliggende, og derfor unntatt fra EUs generelle 
regler om konkurranse. 

Det var ingen grunn til at EU skulle pålegge 
landene å følge konkurransereglene så lenge det 
ikke hadde noen betydning for andre land. Men 
etter at Storbritannia åpnet for full deregulering 
av transportmarkedet, med anbud på ruter som 
ikke var kommersielt drivverdige, ble det satt 
fart i diskusjonen om felles regler for konkur-
ranse innenfor kollektivtransportområdet. Flere 
land, deriblant Sverige (1987) og Danmark (1991) 

startet med anbud innenfor lokal kollektiv- 
transport. 

Dette førte til økt internasjonalisering av kollek-
tivtransportmarkedet, hvor det ikke lenger bare 
var lokale kollektivselskaper som hadde ansvaret 
for kollektivtilbudet. De største busselskapene i 
Europa har i dag drøyt 60.000 ansatte, omtrent tre 
ganger så mange som kollektivselskapene i Norge 
samlet (figur 10). Veolia Transport er det klart do-
minerende selskapet i denne sammenheng. Sel-
skapet fordeler aktiviteten på hele 21 land, hvorav 
15 er i Europa. Keolis og Arriva er lokalisert i 
hhv. sju og åtte land i Europa, mens First Bus og 
Stagecoach er konsentrert om hjemmemarkedet 
i Storbritannia. Bildet endres raskt gjennom opp-
kjøp, reorganiseringer og navneendringer, og det 
er nødvendig med en kontinuerlig oppdatering 
over selskapenes størrelse og aktivitet for å få et 
riktig bilde av forholdene.

Figur 10: Oversikt over de største busselskapene i Europa, målt etter antall ansatte og sammenlignet med norsk kol-
lektivtransport. Kilde: UITP 2006.
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Den økende internasjonaliseringen var den 
viktigste drivkraften bak arbeidet med å lage 
en nye EU-forordningen for konkurranseutset-
ting. Formålet med forordningen var å gjøre den 
enklere og mer fleksibel for medlemslandene, og 
i større grad ta nasjonale hensyn (”subsidiarity 
principle”). 

      Hovedprinsippene for EU-forordningen er:
 • Alle avtaler skal gis i form av en kontrakt. 
 • Kontrakter for buss skal som hovedregel 
 konkurranseutsettes.
 • Kontraktene skal være tidsbegrenset med 
 en løpetid på høyst 10 år for busstrafikk og 
 15 år for jernbane. 
 • Ved spesielle forhold kan kontrakten 
 forlenges med inntil halvparten av opp-
 rinnelig lengde.
 • Unntak gjelder for egenproduksjon og for 
 små kontrakter (under 1,7 mill. Euro 
 (ca 14 mill. kr. per år) eller produksjon 
 under 500 000 vognkilometer per år og 
 maks 20 busser. 
 • Myndighetene kan forlange at overføring 
 av personell skal følge reglene om virk-  
 somhetsoverdragelse
 • Det skisseres en overgangsperiode på 12 år

3.2.1.	 Ca	en	fjerdedel	av	kollekTiv-		 	
	 TransporTen	i	norge	er		 	
	 konkurranseuTsaTT

For kollektivtransporten i Norge har konkurranse-
utsettingen gått tregere enn i våre naboland. Til 
tross for at det ble åpnet for bruk av anbud i 1994, 
er det er i dag bare 28 prosent av rutetilbudet som 
er satt ut på anbud (figur 11). Det er flere grunner 
til at endringene ikke har gått like raskt i Norge 
som i nabolandene. Den viktigste grunnen er tro-
lig at kollektivtransporten i Norge er dominert av 
nettokontrakter, med en stor grad av markedsan-
svar og inntektsansvar til operatørene, mens det 
i Sverige var bruttokontrakter der myndighetene 
planla tilbudet. Dermed var det langt enklere å 
innføre anbud i Sverige enn i Norge. 

Konsekvensene av en økt konkurranseutsetting 
vil dermed i stor grad avhenge av hva slags kon-
trakter som utvikles i sammenheng med denne 
konkurransen, og hvordan ansvarsdeling og 
økonomisk risiko fordeles. 

Figur 11: Andel av lokal kollektivtransport som er satt ut på anbud. Kilde: Bekken m fl 2006.
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3.3	 konkurranse	om	pris	eller		 	
	 kvaliTeT	eller	Begge	deler

Selv om graden av konkurranseutsetting i trans-
portsektoren øker, er det på det rene at ”kon-
kurranseutsetting” ikke er noe entydig begrep. 
Begrepet brukes om så vidt forskjellige konkur-
ranseformer som rene anbudskonkurranser på 
pris, tilbudskonkurranser basert på kvalitets-
kriterier og ulike former for frikonkurranse-
løsninger.

Anbudskonkurranse	
er den mest kjente formen for konkurranseut-
setting. Myndighetene definerer kvaliteten på 
tilbudet som skal konkurranseutsettes. Det kan 
gis bud på enten tilskuddsbeløpet (nettokon-
trakter) eller totale kostnadsbehov (bruttokon-
trakter). Laveste beløp gir enerett i kontraktspe-
rioden. Målsettingen er primært å stimulere til 
økt produksjonseffektivitet.

Tilbudskonkurranse	
er en helt ny konkurranseform innenfor 
transportsektoren. Kostnadene er gitt, og den 
operatør som kan levere det ”beste” tilbudet får 
enerett innenfor kontraktsperioden. Utfordrin-
gen blir å finne objektive og målbare kvalitets-
krav og definere frihetsgradene i kontraktspe-
rioden. Målsettingen er primært å stimulere til 
mer markedseffektive transportløsninger.

Frikonkurransemodeller	
er i rendyrket form utviklet for Storbritannia 
og New Zealand. Det er fri adgang til marke-
det for alle aktører som finner det kommersielt 
interessant. Også innenfor disse modellene gis 
det indirekte tilskudd primært gjennom sosiale 
rabattordninger og tilrettelegging for infra-
struktur (Quality Partnership), eller forsøk med 
direkte tilskudd gjennom subsidiert deregule-
ring i Auckland, New Zealand. Målsettingen 
er primært å stimulere til økt produksjonsef-
fektivitet.

3.3.1.	 10	Til	15	prosenT	kosTnads-	 	
	 Besparelse	ved	anBud

Anbudskonkurranse er den mest vanlige formen 
for konkurranseutsetting, og den som i all hoved-
sak er benyttet i Norge. Det eneste unntaket er 
tilbudskonkurransen i Grenland. Til tross for at 
det er gjennomført anbudskonkurranse i mange 
land og over lang tid, er det relativt store varia-
sjoner i hvilke innsparinger man kan oppnå ved å 
konkurranseutsette tilbudet. 

TØI har nylig foretatt en gjennomgang av status   
for anbud og konkurranseutsetting i Norge    
(Kilde: Bekken m fl 2006). Denne oppsummerin-
gen viser at erfaringene med anbud i Norge jevnt 
over er gode og at det har vært en utvikling i 
retning av:

 • Lengre kontraktslengde; hvor de nyere 
 kontraktene ligger på rundt 5 år pluss tillegg, 
 mens de tidligere lå på 3 år med færre 
 klausuler om tillegg.
 • Større anbud; noe som delvis skyldes at en del 
 ”tunge” fylker som Oslo, Akershus og 
 Rogaland har mange ruter ute på anbud. 
 Dermed har gjennomsnittlig rutestørrelse økt 
 fra under 1 mill vognkm til over 2 mill 
 vognkm og med langt større spredning i
 størrelsen på anbudene. 
 • Antall tilbydere er stabilisert rundt 5 pr 
 anbudsrunde
 • Mindre prisforskjell på de ulike tilbudene. I 
 de første anbudene kunne det skille opp mot 
 40 prosent mellom vinner og nest beste tilbud, 
 mens disse forskjellene nå er nede i 10 prosent. 

TØI anslo kostnadsbesparelsene til å være ca 10 
prosent og tilskuddsreduksjonen på ca 70 prosent 
ved 100 prosent konkurranseutsetting av mar-
kedet (Bekken m fl 2005). En tilsvarende analyse 
for Sverige antydet en kostnadsbesparelse på ca 
13 prosent (Alexandersson og Pyddoke 2003). En 
bredere internasjonal analyse av kostnadsbespa-
relsene er foretatt av John Preston innenfor EU-
prosjektet MARETOPE (MARETOPE 2003). 
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 Analysene innen EU-prosjektet MARETOPE 
 viste at konkurranseutsetting isolert sett ga:

 • 36 prosent økt arbeidsproduktivitet.
 • 4 prosent reduserte kostnader og ytterligere 
 9-10 prosent hvis operatørene bar produk- 
 sjons- og inntektsrisiko.
 • Ingen signifikante effekter på etterspørselen.
 • Totale systemkostnader ble redusert med 15 
 prosent hvis operatørene bar produksjons- og 
 inntektsrisiko.
 • Det ble registrert markante velferdsgevinster 
 i områder som hadde innført eller truet med å 
 innføre anbud.

Når det gjelder konsekvensene av konkurranse-
utsetting vil kostnadsbesparelser bare være en av 
effektene. I tillegg vil konsekvenser for de ansatte, 
ansvarsdeling mellom myndigheter og operatører 
være minst like viktig. Samferdselsdepartementet 
har satt i gang et omfattende forskningsarbeid på 
dette området som vil bli avsluttet i 2007. 

3.3.2.	 TilBudskonkurranse	konkur-	 	
	 rerer	om	BesT	mulig	kvaliTeT

Mens anbudskonkurranse er konkurranse om lav-
este pris på et gitt tilbud, er tilbudskonkurranse 
en konkurranse om beste tilbud til en gitt pris. 
Tilbudskonkurransen kan gjennomføres i mer el-
ler mindre rendyrket form, avhengig av hvor stor 
del av virkemidlene som overlates til den valgte 
operatøren og kvalitetskravene som er innbakt i 
vilkårene for konkurransen. Disse kan innebære 
alt fra detaljerte lister med kvalitetsvekter til en-
klere og mer praktisk håndterbare modeller. 

I tabell 2 ser vi de ulike hovedformene for tilbuds-
konkurranse. Inndelingen tar utgangspunkt i 
om konkurransen omhandler det eksisterende 
linjenett eller ikke – og om antallet evaluerings-
kriterier er mange eller få. 

Tabell 2: Ulike former for tilbudskonkurranse. Kilde: Bekken m fl 2003.

Kriterieomfang Konkurranseomfang
Fast linjenett Åpent linjenett

Mange 1. Tilnærmet anbudskonkurranse 2. Begrenset tilbudskonkurranse

Få 3. Enkel tilbudskonkurranse 4. Åpen tilbudskonkurranse 
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I valg av konkret modellutforming bør myndig-
hetene finne balansegangen mellom behovet for 
økt konkurranse og markedsbaserte løsninger på 
den ene siden – og behovet for styring og kontroll 
på den andre. Jo flere kvalitetskriterier som bakes 
inn i konkurransevilkårene, jo høyere kostnader 
vil være forbundet med kontrollen i etterhånd. 
Og jo mer stringente kvalitetskrav som spesifi-
seres på forhånd, jo mindre rom får operatørene 
til selv å utforme designet på tilbudet. Tilbuds-
konkurransen blir i så fall mindre reell og bærer 
mer preg av ren konkurranse på pris. En optimal 
utforming av tilbudskonkurransen må derfor 
balansere myndighetenes behov for styring og 
kontroll med operatørenes behov for handlefrihet 
og kreativitet. 

 Det er noen forhold som må tillegges særlig vekt     
 hvis en skal gjennomføre tilbudskonkurranse:

 • Behov for målbare og etterprøvbare kriterier 
 slik at det ikke blir diskusjon om hvem som 
 har vunnet konkurransen i etterkant. Samt-
 lige kriterier og vekter må derfor offentlig-
 gjøres
 • Det bør tas utgangspunkt i eksisterende 
 linjenett for å lette sammenlignbarheten 
 mellom tilbudene. Siden dette reduserer 
 produksjonsgevinsten på kort sikt må det 
 legges opp til en dynamisk kontrakt hvor 
 operatøren har frihet til å endre tilbudet 
 innen gitte rammer.
 • Hvor åpen og dynamisk tilbudskonkurrans-
 en bør være avhenger av hvilke egenskaper 
 og insentiver som er bygget inn i kontrakten 
 som konkurranseutsettes.
 • Kontraktene må være balansert, slik at jo 
 mindre insentiver som bygges inn i kontrakt-
 en, jo større markedsansvar må myndighet-
 ene ta. Og omvendt, med optimale samfunns-
 økonomiske insentiver i kontraktene vil 
 myndighetenes styring reduseres til å defi-
 nere rammeverk for kontraktene.

 Kilde: Bekken m fl (2003)

I Telemark ble det gjennomført en tilbudskonkur-
ranse for kollektivtilbudet i Grenland. Dette var 
en tilbudskonkurranse som tok utgangspunkt i 
erfaringene fra Nederland og de resultatavhen-
gige tilskuddskontraktene som er utviklet i Norge 
(Bekken m fl 2003). Grunnlagt for denne kon-
trakten var en analyse av optimale incentiver for 
kollektivtilbudet i Telemark basert på:

 • Produksjonsavhengige tilskudd på 6 kr per 
 rutekm.
 • Inntektsavhengige tilskudd lik billettinn-
 tektene eksklusiv skoleskyss.

De får i tillegg dekket kostnader for skoleskyss et-
ter bruttokostnader. Operatørene får stor frihet til 
å utvikle tilbudet ut fra det som er lønnsomt med 
de gjeldende insentiver i kontrakten, slik at det 
blir en mer dynamisk kontrakt enn i Nederland. 

Det var Telemark kollektivtrafikk (TKT) som vant 
konkurransen. Det TKT gjorde i forbindelsen 
anbudskonkurransen var å samle all produksjon i 
tre produkter: Metro - Pendel - Skole. Metrobuss-
konseptet innebar en omlegging av rutetilbudet 
fra opprinnelig åtte linjer med 20 minutter hele 
dagen, til tre linjer med kvarterstilbud i rushti-
den og halvtime på kvelden. I tillegg valgte de å 
redusere prisene fra et sonesystem med takster 
mellom kr 22-65 til enhetstakst på kr 20 og 10 for 
barn2.   

Endringene førte raskt til en vekst i antall pas-
sasjerer på ca 15 prosent det første året. For første 
halvdel av 2006 har økningen vært på ytterligere 
13 prosent.

2  Enhetstaksten er i dag kuttet ut til fordel for et enklere 
sonesystem.
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MARKEDSSTRATEGIER

KAPITTEL	�
4.1  Økt tilfredshet gir flere reiser
4.2  Potensialet er størst blant ”av og til”-brukerne 
4.3 Jo flere som reiser kollektivt jevnlig, jo større er 
 markedspotensialet
4.4 Frem og tilbake er ikke like langt
4.5 Helhetlig satsing gir best effekt

Transportmulighetene blir stadig bedre. Reiseak-
tiviteten øker, og reisemønsteret blir mer dif-
ferensiert. For kollektivtransporten har utvik-
lingen ført til både et mer mangfoldig marked, 
og sterkere konkurranse om kundene. Ulike 
trafikantgrupper stiller stadig strengere, og ofte 
spesielle, krav til kollektivtilbudet. I tillegg til 
det tradisjonelle ”normaltilbudet” er det derfor 
økende behov for å målrette produktutviklingen 
mot ulike markedssegmenter, ved å differensiere 
transporttilbudene og skreddersy dem for enkelte 
trafikantgrupper. I det følgende vil vi belyse hva 
som kjennetegner markedet som kollektivtran-
sporten opererer i, og hvilket fokus man bør ha 
for å lykkes med kollektivsatsingen. 

4.1	 økT	TilfredsHeT	gir	flere	reiser

Det er en klar sammenheng mellom tilfredshet og 
reiseaktivitet (figur 12). Resultater av analysene 
av Tiltakspakkene gir en enkel ”tommelfingerre-
gel” om at 10 prosentpoeng i netto økt tilfredshet 
vil kunne gi 3,7 prosentpoeng i netto økt reiseak-
tivitet. 

Netto økt tilfredshet og netto økt reiseaktivitet er 
differansen mellom andelen som oppgir at de er 
fornøyd og misfornøyd, og differansen mellom 
andelen som har økt og redusert bruken av buss.

I 1991 opprettet Samferdselsdepartementet 
Forsøksordningen for utvikling av rasjonell 
og miljøvennlig transport. 
I perioden 1991-95 ble det totalt bevilget 460 
millioner kroner fordelt på 500 prosjekter over 
hele landet. Et viktig element i ordningen var en 
helhetlig evaluering av forsøkene. De viktigste 
resultatene er oppsummert i rapporten Hva For-
søksordningen har lært oss. Hovedkonklusjoner fra 
forsøk med kollektivtransport 1991-95 (TØI rapport 
393/1998). 

Tiltakspakkene for kollektivtransport er en 
videreføring av Forsøksordningen. Fra 1996 
endret Samferdselsdepartementet ordningen til 
å gjelde tilskudd til pakker av kollektivtiltak. 
Effekten av Tiltakspakkene er evaluert, og de 
viktigste hovedresultatene er oppsummert i rap-
porten Hva Tiltakspakkene for kollektivtransport har 
lært oss (TØI rapport 810/2005).
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Resultatene viser at en økt satsing på et bedre til-
bud, som kan gi bedre kunnskap om tilbudet og 
mer fornøyde trafikanter, vil gi et bedre grunnlag 
for ytterligere satsing.

4.2	 poTensialeT	er	sTørsT	BlanT		 	
	 ”av	og	Til”-Brukerne

Erfaringer viser at det skal svært mye til for å 
få de ”innbitte” bilbrukerne til å reise kollektivt 
(Renolen 1998). I Kristiansand, som gjennomførte 
en rekke kollektivtiltak gjennom Forsøksordnin-
gen, skyldtes veksten i kollektivtransporten i all 
hovedsak at de marginale kollektivtrafikantene 
reiste mer kollektivt (Stangeby og Norheim 1993). 
Tiltakspakkene bekrefter erfaringene fra Forsøks-

ordningen. De som reiser kollektivt ofte eller av 
og til, har i større grad enn de som reiser sjelden 
økt sin bussbruk som følge av endringene i tilbu-
det. Dette kan tyde på at tiltakene har ført til at 
man har fått flere mer ”trofaste” trafikanter (Kjør-
stad og Norheim 2005a). Økningen i bussbruk har 
i størst grad kommet blant de som tidligere kun 
benyttet kollektivtransport av og til, men som 
nå reiser kollektivt ukentlig eller oftere. De som 
i utgangspunktet reiste kollektivt sjelden, har i 
mindre grad økt sin reiseaktivitet med buss. 
Hva kan vi lære av dette? For å få flere trafikanter 
bør kollektivselskapene konsentrere oppmerk-
somheten mer om de som reiser kollektivt av 
og til, og som dermed har en viss kjennskap til 
tilbudet. Å utvikle et best mulig tilbud for dagens 
trafikanter vil med andre ord være den mest ef-
fektive strategien for å få flere nye trafikanter.

Figur 12: Sammenhengen mellom netto opplevd forbedring og netto oppgitt økt reisefrekvens. Brukerundersøkelser i 
Tiltakspakkeområdene. Kilde: Kjørstad og Norheim 2005a.
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4.3	 jo	flere	som	reiser	kollekTivT			
														jevnlig,	jo	sTørre	er	markeds-		
														poTensialeT

I byer med lav kollektivandel er det flere som 
aldri benytter kollektivtilbudet enn i byer med 
en høyere kollektivandel. I byer der det er få som 
reiser kollektivt jevnlig, er man nødt til å satse 
mer på de som aldri eller sjelden bruker kollek-
tivtilbudet i dag, og som det erfaringsmessig er 
vanskeligere å nå (Ruud m fl (red) 2005). 

Byene som har flest daglige trafikanter har også 
flest ”av og til”-brukere (tabell 3). Dette har trolig 
sammenheng med et bedre tilbud, som gjør det 

enklere å reise kollektivt også for dem som reiser 
kollektivt en gang i blant. Disse byene har derfor 
det største potensialet for vekst i kollektivtran-
sporten.

Siden potensialet for passasjervekst er størst 
i gruppen som reiser kollektivt av og til, bør 
tilbudet utvikles slik at det blir enklere å benytte 
kollektivtransport for dem som ikke nødvendig-
vis er faste kollektivtrafikanter, men som ønsker å 
veksle mellom ulike transportmidler, avhengig av 
reiseformål eller reisedag. Det må med andre ord 
bli enklere å være ”vekselbruker”, og da er det 
viktig å ha kjennskap til hva som kjennetegner 
denne gruppen. 

Tabell 3: Reisefrekvens blant innbyggerne i Tiltakspakkeområdene. Reisevaneundersøkelser/panel 1996-2000. 

daglig	eller	2-4	
dager	i	uka

minst	1	dag	i	mnd sjeldnere	enn	1	
dag	i	mnd	/aldri

kollektivandel

Larvik 14 22 63 4

Tønsberg 22 28 50 6

Sarpsborg/Fredrikstad 17 24 60 7

Gjøvik 20 22 59 -

Ålesund 27 27 46 8

Drammen 24 24 52 9

Kristiansand 30 34 37 12

Hundvåg 33 38 29 15

Trondheim 35 36 29 15

antall	reiser 2528 2901 4835 23	831	
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4.4	 frem	og	TilBake	er	ikke	like	langT

Evalueringen av Tiltakspakkene viste at den ne-
gative effekten av et dårligere tilbud er større enn 
den positive effekten av et bedre tilbud (Norheim 
og Kjørstad 2004). Særlig gjelder dette reisetid 
og frekvens. Det er altså en asymmetri mellom 
effekten av tilbudsforbedringer - og forverringer. 
En forverring av tilbudet kan ha nesten dobbelt så 
store utslag på etterspørselen som en forbedring. 
Det er altså grunn til å slå fast at ”frem og tilbake 
ikke er like langt”. Effekten av en reduksjon i til-
budet i et stramt budsjettår kan ikke uten videre 
tas igjen ved å øke tilbudet tilsvarende det neste 
året. Det betyr at stabilitet, forutsigbarhet og 
langsiktig planlegging er svært viktig (Norheim 
og Kjørstad 2004).

4.5	 HelHeTlig	saTsing	gir	BesT	effekT

Effekten av kollektivtiltak er størst i områder med 
helhetlig satsing på kollektivtransport (Kjørstad 
og Norheim 2005a). Det er ikke nødvendigvis 
størrelsen på satsingen som har betydning, men 
at det ligger en gjennomtenkt og langsiktig stra-
tegi til grunn. 

Suksess med høy kvalitet på kollektiv-
transportsystemet i Jönköping

KomFort-96 var et samarbeidsprosjekt mellom 
Jönköpings kommun og Jönköpings Länstrafik 
AB. Mottoet for KomFort-96 var ”Tenk spårvagn 
– men kör buss” 

Målet med linjenettet var å gjøre kollektivrei-
sene enklere og raskere. Linjenettet består av 
tre stamlinjer (rød, gul og grønn linje) langs 
de mest befolkningstette strekningene. Stam-
linjene kjøres etter ”sporvognsprinsippet”, Det 
er bygget egne bussgater og busskjørefelt samt 
vegkryss med atskilte plan. Det er installert 
signalprioritering i lyskryss der bussen ikke 
har planfri kryssing. Disse styres fra bussene. 
Stamlinjene trafikkeres med 10 minutters fre-
kvens store deler av dagen. Det er kort gangav-

stand til togstasjoner, og hele trafikksystemet er 
samordnet med regionaltog og busstrafikk fra 
grisgrendte strøk. Hovedlinjenettet er supplert 
med et mer finmasket bussnett. Stamlinjer og 
suppleringslinjer krysser hverandre flere steder, 
sånn at det finnes mange byttepunkter.

Prosjektet klarte å snu en negativ trend for 
kollektivtrafikken. I perioden 1996-2002 økte 
antallet kollektivreiser i Jönköping tettsted 
med 12 prosent. Mellom 2003 og 2005 var det 
imidlertid en negativ utvikling av passasjertal-
let, noe som antageligvis skyldes at takstene 
økte relativt mye i denne perioden. I 2006 er 
imidlertid mesteparten av nedgangen tatt igjen. 
I dag foretas 110 kollektivreiser per innbygger 
per år. KomFort-prosjektet er en suksess. Kunde-
tilfredshetsmålinger, som gjennomføres jevnlig, 
viser at tilfredsheten med tilbudet er høy. 
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KAPITTEL	�
5.1 Økt frekvens betyr mye for kollektivtrafikanter i byområder

5.2 Reiselengde og komfort har betydning for trafikantenes verdsetting

5.3 Trengsel oppleves som en belastning i seg selv

5.4 Forsinkelser betyr usikkerhet for trafikantene

5.5 Trafikantene vil helst slippe å bytte

5.6 Innfartsparkering gjør det enklere å kombinere bil og 

 kollektivtransport

For å foreta de riktige prioriteringene med hen-
syn til pris, kvalitet og tilbud er det svært viktig å 
ha kunnskap om hvordan trafikantene vektlegger 
tilbudsforbedringer. 

En av forskjellene mellom individuell transport 
og kollektivtransport, er at reisen med et kol-
lektivt transportmiddel består av flere deler: 
Gange til og fra holdeplassen, ventetid mellom 
avgangene og ventetid på stasjonen, i tillegg til 
reisetiden på selve transportmidlet. Ved bytte av 
transportmiddel underveis må man finne fram 
til transportmiddel nummer to og, vente til neste 
avgang før man kan reise videre. 

For å gjøre kollektivreisen så attraktiv som mulig 
er det nødvendig å forbedre alle delene i reisen, 
ikke bare den delen som tilbringes på transport-
midlet. En metode som kan benyttes for å finne 
trafikantenes prioriteringer av ulike tilbudsend-
ringer, er å finne deres vurdering - eller verdset-
ting av ulike deler av reisen. 

En sammenstilling av resultater fra en rekke 
norske samvalgundersøkelser blant kollektiv-
trafikanter viser at byttetiden og reistiden med 
ståplass oppleves som mest belastende, etterfulgt 
av gangtid (figur 13). 

Samvalganalyser, eller “Stated Preference”-ana-
lyser, benyttes for å måle kollektivtrafikantenes 
vektlegging av tilbudet. Dette kan for eksem-
pel være trafikantenes vektlegging av tid (for 
eksempel reisetid, gangtid, ventetid, byttetid), 
komfort (for eksempel holdeplasstandard, 
standard på vognparken) eller informasjon (for 
eksempel sanntidsinformasjon). I samvalgun-
dersøkelser foretar intervjupersonene hypote-
tiske valg mellom ulike tilbudsalternativer. På 
bakgrunn av disse valgene er det mulig å finne 
fram til trafikantenes prioritering mellom ulike 
tilbudsforbedringer. For å kunne sammenligne 

trafikantenes preferanser kan parametrene 
omregnes til verdsetting målt i kroner, eller 
verdsetting målt i tid.

Skjult ventetid brukes i flere studier som et 
indirekte mål på trafikantenes verdsetting av 
frekvens. Skjult ventetid rommer mer enn bare 
ventetiden på holdeplassen fordi den også tar 
med konsekvensene av at en ikke kan reise ak-
kurat når en vil, men må vente til neste avgang. 
Skjult ventetid beregnes til halvparten av inter-
vallet mellom hver avgang.
Kilder: Balcombe m fl (red) 2004, Stangeby og Jansson 2001.
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Figur 13: Kollektivtrafikantenes vektlegging av, gangtid, ventetid og byttetid i forhold til reisetiden på transportmidlet. 
Gjennomsnitt av resultater fra norske undersøkelser og internasjonale studier. Kilder: Norheim m fl 1994, Stangeby og 
Norheim 1993, Kjørstad 1995,) Nossum 2003, Vibe m fl 2004, Balcombe (ed) m fl 2004.

5.1	 økT	frekvens	BeTyr	mye	for		 	
	 kollekTivTrafikanTer	i		 	
	 Byområder

Resultater fra Den nasjonale reisevaneundersø-
kelsen 2005 viser en klar sammenheng mellom 
antall avganger og bruk av kollektivtransport 
(figur 14). 

Det er i første rekke økt frekvens som gir utslag 
på trafikantenes vurdering av om tilbudet totalt 
sett er bedre (Kjørstad og Norheim 2005). De som 
har oppgitt at frekvensen er forbedret, har nesten 
10 ganger høyere sannsynlighet for å vurdere at 
totaltilbudet er blitt bedre enn de som ikke oppgir 
forbedringer i frekvensen.

Trafikantenes ventetid reduseres når frekvensen 
øker. Det er den skjulte ventetiden som reduseres, 

mens den faktiske ventetiden holder seg mer eller 
mindre konstant, på 4-5 minutter (Stangeby og 
Norheim 1995). For å være et alternativ til bilbruk 
- som har liten eller ingen skjult ventetid - må den 
skjulte ventetiden reduseres mest mulig.
 
Det er på de korte reisene at økt frekvens vektleg-
ges høyest. På lengre reiser betyr kortere reisetid 
mer enn flere avganger (ALTRANS 2000). På slike 
reiser utgjør ventetiden en mindre andel av den 
totale reisetiden, og fremkommelighetstiltak for å 
redusere reisetiden på transportmidlet har derfor 
større betydning på de lengre reisene.

Både norske og svenske studier har vist at trafi-
kantenes verdsetting av skjult ventetid avtar jo 
lavere frekvensen i utgangspunktet er (Stangeby 
og Jansson 2001, Kjørstad 1994). Dette har sann-
synligvis sammenheng med at lengre tid mellom 
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Figur 14: Gjennomsnittlig antall kollektivreiser per person per dag i de ni største byene i Norge etter antall avganger på 
den holdeplassen som oftest brukes. Reisevaneundersøkelsen 2005. Kilde: Kjørstad 2006.

avgangene gir trafikantene større muligheter til 
å bruke ventetiden til andre og mer nyttige ting, 
forutsatt at de kjenner avgangstidene (Norheim 
og Stangeby 1993). Ved lav frekvens tilpasser 
trafikantene seg avgangstidpunktene.

En årsak til at de som har høy frekvens verdset-
ter skjult ventetid høyt, er at selve ventetiden på 
holdeplassen relativt sett utgjør en større andel av 
deres ventetid enn trafikanter som har et lavfre-
kvenstilbud. 

En studie i Nordvest-London, der trafikantene ble 
intervjuet om sin atferd før og etter en endring 
fra 20 minutters frekvens til 10 minutters fre-
kvens, viste at de fleste sluttet å forholde seg til 
rutetabellen når det bare var 10 minutter mellom 
avgangene (White mfl. 1992).

5.2	 reiselengde	og	komforT	Har		 	
	 BeTydning	for	TrafikanTenes			
	 verdseTTing

Verdsettingen av reisetiden øker med reisens 
lengde. Jo lengre reisetid en har, jo mer er en vil-
lig til å betale for å redusere reisetiden (Wardman 
2001, Kjørstad 1995). 

Trafikantenes vurdering av reisetiden avhenger 
av om de må stå eller får sitteplass på reisen. I 
norske samvalgundersøkelser oppleves reisetiden 
med ståplass i gjennomsnitt å være 2,8 ganger 
mer belastende enn reisetiden med sitteplass. En 
av fordelene med kollektivtransport i forhold til 
bil, er muligheten til å lese en avis eller bok, eller 
til å slappe av. Denne fordelen er imidlertid be-
tinget av sitteplass. En reise med ståplass er mer 
ubekvem, noe som gjenspeiler seg i trafikantenes 
verdsettinger. 
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5.3	 Trengsel	oppleves	som	en		 	
	 BelasTning	i	seg	selv

I rushtiden opplever mange trafikanter å måtte 
stå som ”sild i tønne”. Det er ukomfortabelt, og 
man kommer tettere inn på sine medpassasjerer 
enn de fleste setter pris på.

I en undersøkelse blant togtrafikanter i London-
området ble det funnet at trafikantene på korte 
arbeidsreiser som selv har sitteplass opplever en 
reise med trengsel som 1,5 ganger så belastende 
som en reise uten trengsel (MVA 2000). Også på 
intercity 1. klasse-reiser oppleves høy trengsel i 
seg selv om belastende, selv når trafikanten har 
sitteplass. I denne undersøkelsen ser det altså ut 
til at trengsel i seg selv oppleves som en belast-
ning på en del typer reiser. 

5.4	 forsinkelser	BeTyr	usikkerHeT		
	 for	TrafikanTene

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

Oslo-trafikantene er villige til å betale 0,9 kr per/
min for å unngå forsinkelser, mens Akershus-tra-
fikantene er villig til å betale 1,6 kroner per/min 
(figur 15). Det betyr at betalingsvilligheten for å 
unngå en forsinkelse på 10 minutter tilsvarer 9 
kroner blant Oslo-trafikantene, og 16 kroner blant 
trafikantene i Akershus.

Figur 15: Trafikantenes verdsetting av 10 prosent reduksjon i hyppigheten av forsinkelser (f eks fra 1 av 5 forsinkede avgan-
ger til 1 av 10), og 1 minutt kortere forsinkelse ( gitt at 1 av 5 reiser er forsinket). Samvalgundersøkelse i Oslo og Akershus. 
Kilde: Nossum 2003.
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Oslo-trafikantene er villig til å betale 4,6 kro-
ner for å redusere denne usikkerheten med 10 
prosent, for eksempel ved at andelen forsinkede 
avganger reduseres fra 1 av 5 avganger til 1 av 10 
avganger. 

En undersøkelse blant faste kollektivtrafikanter i 
Stockholm, viste at forsinkelser, når de først opp-
står, oppleves 3-5 ganger så belastende som selve 
reisetiden på transportmidlet (Transek 2006). 

Forsinkelsene om bord på transportmidlet anses 
å være mer belastende når man reiser med skin-
negående transport enn med buss, målt i forhold 
til selve reisetiden (Transek 2006). På reiser med 
bybuss eller forstadsbuss anses forsinkelser 
ved holdeplassen å være mer belastende enn 
forsinkelser om bord på transportmidlet (Tran-
sek 2006). På t-banen er det omvendt, her anses 
forsinkelser inne i transportmidlet som langt mer 
belastende enn forsinkelser på holdeplassen. 
Forsinkelser koster mye for samfunnet. Beregnin-
ger viser at Storstockholms Lokaltrafik (SL) taper 
billettinntekter på ca 300 mill svenske kroner per 
år på grunn av tapte reiser som følge av forsinkel-

sene. De samfunnsøkonomiske kostnadene er be-
regnet til å være mellom 6 og 7 milliarder kroner 
per år bare i Stockholms-området (Transek 2006). 

Det er ikke mulig å fjerne alle forsinkelser, og 
kostnadene ved å redusere forsinkelsene er høy-
ere jo nærmere en nærmer seg ”perfekt” regu-
laritet (Norheim og Stangeby 1993). Fokuset bør 
derfor rettes mot hvor store ressurser som bør 
brukes for å øke punktligheten, og hva som er et 
akseptabelt nivå på forsinkelsene for trafikantene. 

5.5	 TrafikanTene	vil	HelsT		 	
	 slippe	å	ByTTe

Det er en tydelig sammenheng mellom transport-
middelvalg på arbeidsreisen og hvorvidt man 
må bytte transportmiddel på reisen (Engebretsen 
2003). Analyser av den nasjonale reisevaneunder-
søkelsen viser at selv når det er et godt kollektiv-
tilbud, er kollektivandelen langt lavere blant dem 
som må bytte transportmiddel enn blant dem 
som kan reise direkte med et dårligere tilbud 
(figur 16). 

Figur 16: Kollektivandel fordelt på direkte reiser og reiser som medfører bytte. Kilde: Engebretsen (2003).
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Trafikantene opplever bytte som en ulempe, både 
byttet i seg selv og den tiden byttet tar. Norske 
studier viser at trafikantene er villige til å betale 
mellom to og fire ganger så mye for å redusere 
gangtiden til/fra holdeplassen, som for å redusere 
reisetiden på transportmidlet (Vibe mfl 2004, 
Nossum 2003, Kjørstad 1995, Norheim m fl 1994, 
Norheim og Stangeby 1993).

Trafikantene anser i gjennomsnitt tiden det tar å 
bytte å være 2,9 ganger så belastende som reiseti-
den på transportmidlet. Naturlig nok er det mer 

belastende å bytte når trafikantene i tillegg må 
vente på neste transportmiddel. 
Belastningen ved å bytte transportmiddel ser 
generelt ut til å være mindre blant dem som 
reiser daglig enn blant dem som reiser sjeldnere 
(Vibe m fl 2004) (tabell 4). Busspassasjerene som 
reiser daglig har lavere verdsetting av bytte med 
10 minutters ventetid enn de som reiser månedlig. 
Dette kan ha sammenheng med erfaring. Sann-
synligvis har de som reiser daglig mer erfaring 
med å bytte transportmiddel enn de som reiser 
månedlig.

Tabell 4: Verdsettinger av bytte av buss, fordelt på reisehyppighet. Kr per minutt (reisetid) og kr per reise (bytte). 
Samvalgundersøkelse i Tønsbergområdet. Kilde: Vibe m fl 2004.

Verdsetting	fordelt	på	reisehyppighet		

Daglig Ukentlig Månedlig

Reisetid (kr/min) 0,3 0,4 0,2

Bytte 10 minutter (kr/reise) 12,9* 18,1 21*

Bytte 5 minutter (kr/reise) 8,5 12,8 13,1

Direkte bytte (kr/reise) 2,2 3,2 5,1

Tilsvarende reisetid (min) som aksepteres for å slippe å bytte

Bytte 10 min 43 45 105

Bytte 5 min 28 32 66

Direkte bytte 7 8 26
*Signifikant forskjell på 95% nivå mellom de to verdiene.
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5.6	 innfarTsparkering	gjør	deT		 	
	 enklere	å	komBinere	Bil	og		 	
	 kollekTivTransporT

Mange kombinerer bil og kollektivtransport ved 
å kjøre bil til stasjonen og reise kollektivt videre. 
Denne reisemåten er mye brukt inn til bysentra 
med få parkeringsplasser og stor trengsel. Men 
det skal mye til for å få bilistene til å sette fra 
seg bilen når de først har startet reisen. Ventetid 
og andre ulemper ved å bytte transportmiddel 
bidrar til at de fleste foretrekker å kjøre bil helt 
fram, hvis de ikke sparer betydelige reisetid ved å 
reise kollektivt. En undersøkelse i Drammen viser 
at kollektivtransporten må ha høy frekvens for 
at tidsbesparelsene ved å bytte transportmiddel 
er innenfor realistisk rekkevidde (Norheim mfl 
1994) (tabell 5). Selv dette forutsetter aktiv kol-
lektivprioritering og køproblemer for biltrafikken 
i rushtiden. 

En undersøkelse blant trafikanter ved en del 
utvalgte jernbanestasjoner i Akershus viste at de 
med god biltilgang velger å sette fra seg bilen og 
reise videre med tog når alternativet er bilkøer og 
parkeringsproblemer på bestemmelsesstedet. De 
som valgte å bruke innfartsparkeringsplassene 
for bil opplevde at forskjellen i tidsbruk er svært 
liten i forhold til å kjøre bil hele veien (Grue og 
Hoelsæter 2000). 

Det er en rekke byer i Europa som har satset på 
ulike former for parkér og reis-løsninger nær sen-
trumsområder (Vibe mfl 2004). Bilister blir tilbudt 
billige eller gratis parkeringsplasser i ytterkanten 
av sentrumsområdet, og blir derfra fraktet inn til 
sentrum i buss, tog eller bane. Eksempler på byer 
som har denne type anlegg er Oxford og Cam-
bridge i Storbritannia og Freiburg i Tyskland. 

  Fellestrekket ved europeiske parkér og reis- 
  løsninger er følgende: 

 • Det er gratis parkeringsplasser på parkér og 
 reis-anlegget, eller det er mulig å kjøpe én 
 billett som gjelder både parkering og kollek-
 tivreisen. 
 • Det er et svært godt og rimelig kollektivtilbud 
 inn mot sentrum (3-10 min frekvens, 8-10 kr 
 per reise).
 • Det er satset på redusert reisetid med kollek-
 tivtransport; ved egne felt, og lyssignalpriori- 
 tering. 
 • Det er parkeringsrestriksjoner i sentrums- 
 området, enten ved at bysentrum er totalt 
 bilfritt (Freiburg) eller ved at det er svært dyre 
 parkeringsplasser for langtidsparkering (over 
 2 timer) i bysentrum (Oxford, Cambridge).
 
  Kilde: Vibe m fl 2004.

Tabell 5: Antall avganger ved innfartsparkeringen og den reisetidsgevinsten som bilistene må ha for at de skal velge å 
bytte til kollektivtransport. Kilde: Norheim mfl. 1994

antall	avganger	ved	innfartsparkeringen minimum	reisetidsgevinst	for	at	bilistene	skal	velge	å	bytte

Hver time 31 minutter

Hver halvtime 15 minutter

Hvert kvarter   8 minutter
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5.7	 TrafikanTene	vil	Ha	Bedre		 	
	 HoldeplassTandard

Selv om oppsetting av lehus utgjør en relativt 
liten del av det totale kollektivtilbudet, opple-
ver mange trafikanter dette som et viktig til-
tak. Resultater fra studier i Norge, Sverige og 
Storbritannia viser at kollektivtrafikantene har 
betalingsvillighet for komfort på holdeplassen på 
lokale bussreiser (Olsson mfl 2001, Kjørstad 1995, 
Norheim og Stangeby 1993). 

En studie blant trafikantene i Edinburgh viste at 
trafikantene verdsetter lehus med belysning 1,2 
ganger så høyt som selve reisetiden på transport-
midlet, mens lehus med benker og vegger i tillegg 
til belysning ble verdsatt 1,7 ganger så høyt som 
selve reisetiden (Wardman 2001). En undersøkelse 
blant trafikantene i London viste at trafikantene 
har høy betalingsvillighet for å unngå skitne 
holdeplasser. Fasilitetene er altså viktige, men 
vedlikehold er minst like viktig. 
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KAPITTEL	�
6.1 Mange nye passasjerer har bil som første alternativ
6.2 10 prosent økt frekvens gir ca 4,5 prosent flere passasjerer
6.3 Variasjoner i tilbudsfølsomheten
6.4 10 prosent reduksjon i reisetiden kan gi 4 til 6 prosent flere   
 passasjerer
6.5 Økt fremkommelighet lønner seg
6.6 Buss eller bane?
6.7 Tilbudsendringer har større effekt på lang sikt enn på kort sikt

6.1	 mange	nye	passasjerer	Har		 	
	 Bil	som	førsTe	alTernaTiv

Nye kollektivtilbud tiltrekker seg også bilbru-
kere. Både evalueringen av Forsøksordningen og 
Tiltakspakkene for kollektivtransport viste at ca. 
43 prosent av de nye passasjerene (dvs. de som 
ikke reiste kollektivt tidligere) alternativt ville ha 
reist med bil (Norheim og Kjørstad 2004, Renolen 
1998).

Som et resultat av Tiltakspakkene er det beregnet 
at ca 8,1 mill personbilkilometer er tatt fra vegen, 
fordelt på 1,2 mill bilturer (Fearnley og Nossum 
2004). Det er likevel ikke registrert noen endring i 
kollektivandelen som følge av Tiltakspakkene, selv 
om antallet kollektivreiser har økt. Noe av årsaken 
til dette er at bilen har en så stor markedsandel at 
det er vanskelig å spore noen krysseffekt av kollek-
tivtiltak på bilbruk. Det må skje en radikal økning 
i antallet kollektivreiser for at markedsandelen for 
kollektivtransporten skal økes. 

Internasjonale studier har vist at forbedringer 
i kollektivtilbudet fører til større endringer i 
bilbruken på lang enn på kort sikt (Litman 2004). 
Dette har nok sammenheng med en treghet i folks 

tilpasning til et godt kollektivtilbud. Dersom 
bilen først er tilgjengelig, skal det mye til for å 
redusere bilbruken. Hvis kollektivtilbudet er 
bra, kan det bety at husholdningene etter hvert 
prioriterer bort bil nummer to, og dermed endrer 
sine reisevaner. 

6.2	 10	prosenT	økT	frekvens	gir		 	
	 Ca	4,5	prosenT	flere	passasjerer

Basert på 27 studier konkluderer en internasjo-
nal forskergruppe med at tilbudselastisiteten for 
buss ligger på ca 0,38 på kort sikt (Balcombe (ed) 
et al 2004). Det betyr at når tilbudet økes med 10 
prosent, vil passasjertallet øke med 3,8 prosent på 
kort sikt.

Johansen (2001) anslår, på bakgrunn av en gjen-
nomgang av en rekke norske studier, en gjen-
nomsnittlig tilbudselastisitet for lokal kollektiv-
transport i Norge på 0,42. Ruud mfl (red) (2005) 
foreslår, på bakgrunn av både norske og inter-
nasjonale studier, en noe høyere elastisitet som 
”tommelfingerregel”: 0,45. 
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KAPPITEL	�.
6.1 

EFFEKTEN AV ENDRINER I TILBUDET

6.3	 variasjoner	i		 	 	 	
	 TilBudsfølsomHeTen

Tilbudselastisiteten vil variere med både de-
mografiske forhold og andre kjennetegn ved 
byområdet. I EU-prosjektet ISOTOPE er det for 
eksempel funnet at byer med under 500 000 inn-
byggere har en lavere tilbudsfølsomhet (0,33) enn 
større byer (0,49). Innbyggerne i store byer har 
større utfordringer knyttet til både fremkomme-
lighet og miljø, noe som kan forklare at de er mer 
tilbøyelige til å endre transportmiddelvalg hvis 
tilbudet blir bedre. Det har sannsynligvis også 

sammenheng med at tilbudet er bedre og mar-
kedspotensialet større i store byområder. Analy-
ser av UITP-databasen viser en klar sammenheng 
mellom kollektivandel og vognkilometer per 
innbygger (figur 17), noe som også er funnet i en 
engelsk studie (Dargay og Hanly 1999).

Effekten av tilbudsforbedringer avhenger 
selvsagt av på hvilken måte den realiseres. Hvis 
forbedringen spres jevn utover, vil etterspør-
selseffekten sannsynligvis bli mindre enn om 
den målrettes mot en bestemt trafikantgruppe 
eller et område. 
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Figur 17: Sammenhengen mellom kollektivandel og vognkm per innbygger 2001. Kilde: UITP-databasen og Frøysadal 
2003. N= 18 byområder. Egne kjøringer.
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6.4	 10	prosenT	reduksjon	i	reiseTiden	
	 kan	gi	4	Til	6	prosenT		 	 	
	 flere	passasjerer

Reisetiden betyr mye for trafikantene. I danske 
studier er det funnet en klar sammenheng mel-
lom reisetid og kollektivandel (ALTRANS 2000). 

Tall fra den norske RVU for 2001 viser at kollek-
tivandelen i områder med en gjennomsnittshas-
tighet for kollektivtransporten på over 20 km/t 
er nær 50 prosent, mens den er nede i 15 prosent 
i områder der gjennomsnittshastigheten er 10 
km/t og lavere (Engebretsen 2003) (figur 18). 

De senere årene er det begrenset med empiri om 
etterspørselseffekten av en reduksjon i reisetiden 
på transportmidlet. En internasjonal forskergruppe 
anslår at elastisiteten for selve reisetiden er fra 
-0,4 til -0,6 for buss (Balcombe (ed) et al 2004). Det 
betyr at en reduksjon av reisetiden i bussen på 10 
prosent, f,eks. ved at det gjennomføres fremkom-
melighetstiltak, vil gi mellom 4 og 6 prosent flere 
passasjerer. For tog er anslaget noe høyere, -0,6 til 
-0,8. Dette har sannsynligvis sammenheng med at 
togreisene i gjennomsnitt er lengre enn bussreisene. 
En reduksjon av reisetiden i transportmidlet betyr 
mer for den totale reisetiden for tog enn for buss, og 
påvirker dermed etterspørselen i større grad. 
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6.5	 økT	fremkommeligHeT	lønner	seg

Mange byer sliter i dag med fremkommelighets-
problemer for busstrafikken, spesielt i rushtiden. 
Det er beregnet at 20 prosent økt hastighet i rush-
tiden kan gi fem prosent reduserte kostnader for 
kollektivtransporten (Norheim 2005). 

Sev om det er stor enighet om at fremkomme-
lighetstiltak er lønnsomme, er det i liten grad 
dokumentert hvordan ulike typer tiltak påvirker 
annen trafikk og trafikantenes reisemiddelvalg 
(Bekken og Hanssen 2005). Dette har blant annet 
sin årsak i at fremkommelighetstiltak ofte gjen-
nomføres for punkter, eller trinnvis, noe som gjør 
det vanskelig å vurdere den samfunnsøkono-
miske nytten. 

6.6	 Buss	eller	Bane?	

I flere norske byer pågår det stadig heftige dis-
kusjoner om hvilke typer transportsystem som 
er best egnet. Kjernen i diskusjonen er hvorvidt 
skinnegående transport i seg selv har fordeler 
som forsvarer merkostnadene knyttet til et skin-
nebasert transportsystem, sammenlignet med et 
bussbasert transportsystem. I Fakta om kollek-
tivtransport fra 1995 er skinnefaktoren definert 
som ...egenskaper ved skinnegående transportmidler 
som gjør at trafikantene under ellers like vilkår, dvs 
med samme reisetid, frekvens, pris, gangtid osv., velger 
skinnegående transport framfor buss (Stangeby og 
Norheim 1995:90). 

I samvalgundersøkelsen i Oslo fra 1992 ble det 
funnet at toget og trikken gir den beste reise-
komforten hvis trafikantene har sitteplass. Har 
de ståplass, er det ingen forskjeller mellom buss 
og trikk. For T-banereiser ser det ut til at både 
sitteplass og ståplass gir noe lavere reisekomfort. 
Dette er litt overraskende, men det kan ha sam-
menheng med hvordan setene er plassert og hvor 
tett passasjerene må stå på T-banen.  I den nyere 
samvalgundersøkelsen i Oslo (2002) ble det ikke 
funnet noen entydige forskjeller i vektlegging av 
reisekomforten med ulike typer transportmidler 
(Nossum 2003). Men både i 1992-undersøkelsen 
og 2002-undersøkelsen ble det funnet at trafikan-

tene har en selvstendig preferanse for skinnegå-
ende transport. 

I den nyeste undersøkelsen ble det funnet at 
trafikantene i gjennomsnitt vil kunne akseptere 
en takstøkning på 12 prosent for å reise med skin-
negående transport fremfor buss (Nossum 2003). 
Men selv om det ser ut til at kollektivtrafikantene 
foretrekker skinnegående transport framfor buss, 
er variasjonene store. Det betyr at noen trafikan-
ter vektlegger skinnefaktoren veldig høyt, mens 
for andre har det liten eller ingen betydning. 
Dermed er det viktig med lokal markedskunn-
skap og kunnskap om ulike trafikantgruppers 
preferanser for skinnegående transport. 
Vi kan ikke på grunnlag av preferansen for 
skinnegående transport slå fast hvorvidt det bør 
satses mer på denne transportformen. Dette vil 
kreve et totalregnskap hvor flest mulig forhold er 
sammenlignbare. Disse forskjellene vil avhenge 
av hvilke strekninger vi ser på, og i en del tilfeller 
vil det ikke være noen forskjell på flere av disse 
standardfaktorene. I hver enkelt by må standard- 
og kostnadskomponentene beregnes for hver 
enkelt strekning hvor det er aktuelt med ulike 
driftsarter. 

6.7	 TilBudsendringer	Har	sTørre		 	
														effekT	på	lang	sikT	enn	på		 	
	 korT	sikT

Det er en treghet i folks tilpasninger til ruteend-
ringer. Erfaringer fra Vestfold viser at passasjer-
tallet øker omtrent ett år etter at ruteendringen 
har funnet sted (Ruud m fl (red) 2005). Også 
internasjonale studier av tilbudselastisitet tyder 
på at det tar tid å få den fulle effekten av tilbuds-
forbedringer. Balcombe (ed) m fl (2004) fant at  
tilbudselastisiteten for buss er 0,66 på lang sikt, 
dvs at effekten er ca 40 prosent høyere på lang 
sikt enn på kort sikt. Det er imidlertid en relativt 
stor variasjon i den langsiktige tilbudselastisite-
ten (0,22-1,04) (Balcombe (ed) m fl 2004). Dette har 
sannsynligvis sammenheng med at det er mer 
komplisert å isolere effekten av tilbudsforbedrin-
ger fra andre faktorer som kan påvirke passasje-
rutviklingen (bensinpris, takster, parkeringstil-
gang osv) på lang enn på kort sikt.
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PRISFØLSOMHET OG TAKSTER

KAPITTEL	�
7.1 10 prosent lavere takster gir ca 4 prosent flere passasjerer
7.2 Viktig å ta hensyn til variasjonene i prisfølsomhet

Takstene spiller en sentral rolle for kollektiv-
trafikken. Takstene er både et virkemiddel for å 
skaffe flere passasjerer og finansieringskilde for 
å opprettholde et godt tilbud. Valg av ”riktig” 
takstnivå avhenger av hva som gir størst effekt på 
etterspørselen; lavere takster eller et bedre tilbud 
(Norheim og Ruud 2002). Kunnskap om hvordan 
takstendringer og endringer av tilbudet påvirker 
passasjerutviklingen er derfor svært viktig i plan-
leggingen av kollektivtilbudet.

Takst er bare er ett av flere virkemidler for å 
redusere trafikantenes kostnader ved en kollek-
tivreise. Effekten av takstendring må måles mot 
effekten av andre tilbudsendringer. Dersom sel-
skapene står overfor en situasjon der rutetilbudet 
må kuttes fordi takstene skal holdes nede, kan det 
bety at gevinsten med lave takster ”spises opp” 
av et dårligere rutetilbud.

De ytre rammebetingelsene, ikke minst prisen på 
bensin, har også betydning for hvilket takstnivå 
en bør legge seg på. Ut fra en samfunnsøkono-
misk vurdering bør alle trafikanter betale for 
de kostnadene de påfører samfunnet i form av 
miljøplager, trafikkulykker og køproblemer. I et 

samfunnsøkonomisk perspektiv bør også kol-
lektivtransporten subsidieres dersom bilistene 
betaler for lav pris på bilkjøring.

7.1	 10	prosenT	lavere	TaksTer	gir			
Ca	4	prosenT	flere	passasjerer		

I en omfattende gjennomgang av en rekke inter-
nasjonale studier av etterspørselseffekter, anbe-
faler Balcombe (ed) m fl (2004) en gjennomsnittlig 
priselastisitet på -0,4 på kort sikt. Det betyr at en 
takstøkning på 10 prosent kan forventes å gi en 
reduksjon i passasjertallet på 4 prosent, når alt 
annet er likt. 

Priselastisiteten er høyere enn det som ble fun-
net i en tilsvarende gjennomgang for ca 25 år 
siden, der det ble anbefalt en priselastisitet på 
-0,3. (Webster & Bly 1980). Denne endringen kan 
ha flere forklaringer. For det første kan den ha 
en sammenheng med endringer i hva slags type 
reiser kollektivtransporten brukes til, f eks at det 
foretas flere fritidsreiser. Slike reiser er mindre 
prisfølsomme enn arbeidsreiser. For det andre 
kan markedssegmentet - og dermed kunde-
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grunnlaget - ha endret seg. Høyere inntekt i be-
folkningen og økt bilhold, som gir flere en større 
valgmulighet, kan også være mulige forklaringer 
på den økte prisfølsomheten fra studiene på 70-
tallet og til i dag (Balcombe (ed) m fl 2004).

Johansen (2001) har på bakgrunn av en gjennom-
gang av etterspørseleffekter for lokal kollektiv-
transport i Norge anslått en priselasititet på -0,38 
på kort sikt. Johansens anslag ligger altså nær opp 
til funnene i den internasjonale studien. Ruud mfl 
(red) (2005) anbefaler at -0,4 brukes som en tom-
melfingerregel på effekten av takstendring. 

7.2	 vikTig	å	Ta	Hensyn	Til		 	 	
	 variasjonene	i	prisfølsomHeT

Det er store variasjoner i prisfølsomhet, både med 
hensyn til tidshorisont, bystørrelse, kundegrunn-
lag og type takstendringer (Victoria Transport 
Institute 2006, Balcombe (ed) m fl 2004, Johansen 
2001). I praktisk anvendelse av priselastisitet, for 
eksempel i beregninger av hvordan en takstøk-

ning vil slå ut for kollektivselskapenes økonomi 
og passasjertall, er det svært viktig å ta hensyn til 
disse variasjonene. 

 • Siden prisfølsomheten er høyere på lang enn  
 på kort sikt, er det viktig å ha en langsiktig 
 strategi for takstutviklingen.
 • At prisfølsomheten er større utenom rushtiden 
 enn i rushtiden, kan tale for at det er mest 
 hensiktsmessig å redusere prisene utenom  
 rushtiden 
 • At prisfølsomheten er lavere på arbeidsreiser 
 enn på fritidsreiser indikerer at takstreduk- 
 sjon ikke er den optimale strategien for å 
 redusere biltrafikken i rushtiden. 
 • Siden prisfølsomheten varierer mellom ulike  
 trafikantgrupper, er det viktig å kjenne det  
 lokale markedssegmentet godt for å beregne  
 effekten av takstendringer.

Vi vil i det følgende gjennomgå de mest 
sentrale variasjonene i prisfølsomhet.

Figur 19: Variasjoner i prisfølsomhet funnet i internasjonale studier.  (1) Balcombe (ed) m fl 2004. Prisfølsomheten for 
rushtid/ikke rushtid er internasjonale studier utenom UK (som har en noe høyere forskjell). (2) ISOTOPE 1997. Stor-
by=>500 000 innb, mindre by=<500 000 innb.
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7.2.1.	 prisfølsomHeTen	er	Høyere	på		
	 lang	sikT	enn	på	korT	sikT

I flere studier er det funnet at effekten av takst-
endringer er nesten dobbelt så høy på lang sikt 
som på kort sikt (Fearnley og Bekken 2005, Johan-
sen 2001a, Goodwin 1988). Også innen den norske 
Forsøksordningen var de langsiktige effektene av 
takstrabattene større enn de kortsiktige (Reno-
len 1998). Samtidig er det viktig å ta høyde for 
at studier over lengre sikt gjør det vanskeligere 
å rendyrke priseffekter fordi flere forstyrrende 
elementer vil komme inn (Johansen 2001).

7.2.2.	 prisfølsomHeTen	er	Høyere		 	
	 uTenom	rusHTiden	enn	i		 	
	 rusHTiden

Både i Norge og i internasjonale studier er prisføl-
somheten funnet å være høyere utenom rush-
tiden enn i rushtiden (Norheim 2006, Balcombe 
(ed) m fl 2004, Preston 1998). Generelt er prisføl-
somheten for rushtidsreisende ca halvparten av 

hva den er for reisende utenom rushtiden. Dette 
har sammenheng med reisenes karakter. 

Rushtidsreiser er i hovedsak obligatoriske, dvs at 
de i hovedsak er arbeids- eller skolereiser. Denne 
typen reiser er det vanskeligere å endre enn reiser 
knyttet til fritidsaktiviteter, handling osv. Mangel 
på parkeringsplasser og store køproblemer på ve-
gene gjør at bilen er et mindre aktuelt alternativ i 
rushtiden enn utenom. Konkurransesituasjonen 
om bilen i husstanden er nok en viktig faktor her; 
bilen er mer tilgjengelig på andre tider av døgnet 
enn på morgenen og ettermiddagen (Denstadli m 
fl 2006, Kjørstad og Norheim 2005).  

I en engelsk studie blant busstrafikanter er det 
funnet at prisfølsomheten varierer over døg-
net og etter hvilke dager trafikantene reiser på 
(Preston 1998) (figur 20). Prisfølsomheten på både 
kort og lang sikt ble funnet å være svært høy på 
søndager, og på lang sikt er den svært høy også 
på sene kvelder. Tiden mellom rushtidstoppene 
skiller seg også ut ved å ha høyere prisfølsomhet, 
særlig på lang sikt. 

Figur 20: Variasjon i priselastisiteter etter tid på døgnet. Kilde: Preston (1998).
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7.2.3.	 ungdom	Har	Høyere	prisføl-	 	
	 somHeT	enn	voksne,	Barn	og	 	
	 eldre	Har	lavere	prisfølsomHeT

Resultater fra Forsøksordningen (Renolen 1998) 
viste at ungdom har høyere prisfølsomhet enn 
voksne. Dette kan ha sammenheng med at gange 
og sykling er et høyst aktuelt alternativ for denne 
gruppen når takstene blir for høye. 

I internasjonale studier er det funnet at barn og 
pensjonister har lavere prisfølsomhet enn voksne 
(Preston 1998, Luke and Hepburn 1993, Goodwin 
1988). Dette har sannsynligvis sammenheng med 
at denne gruppen mangler alternative transport-
måter. På mange reiser er sykkel eller gange et lite 
aktuelt alternativ for barn og eldre. Barn betaler 
sjelden selv for reisen, noe som nok også bidrar til 
lav prisfølsomhet. 

7.2.4.	 BilHold	og	Høy	innTekT	gir		 	
	 Høyere	prisfølsomHeT

Tilgang til bil påvirker i sterk grad valgfriheten 
for kollektivtrafikantene, og øker prisfølsomhe-
ten (Balcombe (ed) m fl 2004). Bilistenes valgfri-
het kan likevel være begrenset, ikke minst på 
arbeidsreiser der mangel på parkeringsplasser og 
store køproblemer på vegene reduserer mulighe-
tene for bruk av bil. 

Lavinntektsgrupper er mindre prisfølsomme 
enn de med høy inntekt fordi de har færre 
muligheter til å velge transportmiddel (Renolen 
1998, Halcrow Fox 1993). 

7.2.5.	 nullTaksTforsøk	TilTrekker	seg		
	 i	liTen	grad	BilisTer

Det er lite dokumentasjon på effekten av null-
takstforsøk, noe som har sammenheng at det er få 
omfattende forsøk med gratis kollektivtransport. 
Erfaringene som er dokumentert viser at null-
takst er et lite egnet virkemiddel for å få flere 

bilister til å reise kollektivt, sammenlignet med 
tilbudsforbedringer (Det danske Teknologirådet 
2006). Gratis kollektivtransport overfører først 
og fremst reiser fra gange og sykling, og det 
overføres få reiser fra bil (Andersson m fl 1999, 
Berechman 1992). Det danske Teknologirådet 
(2006) beregnet at nulltakst vil fører til en reduk-
sjon i biltrafikken på bare 3-4 prosent. Effekten 
på biltrafikken er imidlertid større i store byer. I 
København er effekten av nulltakst beregnet til å 
være ca 10 prosent reduksjon i biltrafikken (Det 
danske Teknologirådet 2006).

7.2.6.	 prisfølsomHeTen	er	sTørre	når		
	 kollekTivTilBudeT	er	godT

Effekten av takstreduksjonene innen Forsøksord-
ningen var best i forsøksområder der tilbudet var 
godt i utgangspunktet (Renolen 1998). Dersom 
kollektivtilbudet ikke oppleves som et ”reelt” 
alternativ til bil eller gang/sykkel, har takstend-
ring liten effekt (Stangeby og Norheim 1995). Er 
kollektivtilbudet godt, med hyppige avganger 
og rask framføring, er det forholdsvis mange 
som kan skifte til kollektivtransport uten store 
oppofrelser. 

7.2.7.	 Høyere	prisfølsomHeT	ved	TaksT-	
														økning	enn	TaksTreduksjon?	

En britisk undersøkelse fant en asymmetri mel-
lom reduksjon og økning av takstene: Effekten av 
å redusere takstene var halvparten så stor som ef-
fekten av å øke takstene (Dargay og Hanly 1999). 
Det betyr i så fall at et kollektivselskap som har 
økt takstene må senke taksten med det dobbelte 
for å komme tilbake til utgangspunktet! Tilsva-
rende funn har Norheim og Kjørstad (2004) gjort 
når det gjelder effekten av tilbudsforbedringer 
i forhold til tilbudsforverringer: Det er lettere å 
miste passasjerer når tilbudet blir dårligere, enn 
det er å få nye passasjerer ved en forbedring av 
tilbudet. 
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7.3	 TrafikanTene	BeTaler	overpris

Det ser ut til å være et underforbruk av rabattene 
som eksisterer i dag i enkelte byområder. Blant 
de som reiser daglig er det 95 prosent som bruker 
rabatterte kort i Oslo, mens i Trondheim er ande-
len 79 prosent (Kjørstad 2006). Det betyr at over 
20 prosent av dem som reiser daglig i Trondheim 
ikke nyter godt av de ulike rabattordningene som 
eksisterer. 

Det kan være flere årsaker til at trafikantene ser 
ut til å betale mer enn nødvendig når de reiser 
kollektivt. Én årsak kan være at pris ikke betyr så 
mye, dvs at trafikantene er lite prisfølsomme. En 
annen årsak kan være at markedsføringen av bil-
lettslagene er for dårlig, eller at de rabattene som 
eksisterer ikke er godt nok tilpasset markedet og 
er for kompliserte. 

Reisevaneundersøkelser i Tønsbergområdet, 
Drammensregionen, Nedre Glomma og Hundvåg 
viser at omtrent halvparten av innbyggerne er 
uenig i at det er enkelt å få kjøpt rabattkort, selv 
blant dem som reiser kollektivt minst en gang 
i måneden (Ruud 2004). Dette kan tyde på at 
det ikke er så enkelt å orientere seg om de ulike 
mulighetene for å kjøpe rabatterte billetter. Kjøp 
av rabattkort medfører dessuten mer planleg-
ging. Det er mange typer rabattkort en ikke kan 
få kjøpt direkte på bussen, men som må kjøpes på 
forhånd. 
 

Generell nulltakst frarådet i Danmark

I Danmark ble det i 2006 gjennomført en egen 
utredning om innføring av nulltakst. Det ble 
nedsatt en egen arbeidsgruppe under Tekno-
logirådet, som hadde i oppdrag å kartlegge 
konsekvenser av innføring av nulltakst på kol-
lektivtransporten, og vurdere hvilket potensial 
gratis kollektivtransport har for å imøtekomme 
de økende trafikkproblemene. Arbeidsgruppens 
vurdering av nulltakst som et mulig transport-
politisk virkemiddel er foretatt i forhold til fem 
parametre: Trengsel, miljø, helse, ulykker og 
mobilitet. Hovedkonklusjonene til arbeidsgrup-
pen er: 

• En generell innføring av nulltakst er lite  
   hensiktsmessig. Kostnadene står ikke i forhold  
   til effekten nulltakst har på trengsel, trafikk- 
   miljø og ulykker.

• Gratis kollektivtransport vil ha langt større 
   effekt i storbyene enn på landet.

• Mobiliteten vil øke – særlig for dem uten 
    biltilgang.

• Samfunnets ressurser kan brukes på en mer  
   effektiv måte dersom man i stedet bruker  
   ressursene på tilbudsforbedringer og mer mål- 
   rettede takstreduksjoner. 

Kilde: Det danske teknologirådet 2006
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KAPITTEL	�
8.1 Linjenettverk: Tenk metro, kjør buss!
8.2 Integrert linjenett
8.3 Informasjon gir kunnskap om kollektivtransporten
8.4 Utrygghet er et storbyproblem

Å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for 
alle trafikantgrupper handler på mange måter om 
universell utforming av kollektivtransportsyste-
met. Å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig 
betyr å redusere barrierene som gjør at mange lar 
være å bruke kollektivtilbudet. Barrierene kan for 
eksempel være mangel på kunnskap om tilbudet, 
utrygghet eller fysiske hindringer som gjør det 
vanskelig å reise kollektivt. 

Tilgjengelighet til kollektivtransporten er også 
knyttet til hvor enkelt det er å forstå og bruke 
kollektivsystemet, både for eksisterende og nye 
kunder. Problemer med å mestre kollektivsyste-
met kan være en psykologisk barriere mot å reise 
kollektivt. Mange er usikre på om de har nok 
kunnskap til å planlegge og gjennomføre reisen, 
eller de kan være bekymret for at reisen ikke skal 
gå som planlagt. Mangel på informasjon eller dår-

lig informasjon er faktorer som kan føre til større 
usikkerhet i reisesituasjonen. Dette blir dermed 
en kombinasjon av informative og psykologiske 
barrierer. Slike barrierer kan reduseres ved 
utforming av tydelig trafikantinformasjon, men 
i første rekke vil en forenkling av rutetilbudet 
være nøkkelen for å øke opplevelsen av å meste 
reisesituasjonen.

Ideelt sett bør kollektivtilbudet i alle byer være 
så enkelt og oversiktlig at alle nye trafikanter kan 
benytte det uten å ha spesialkunnskap om tak-
ster, 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. 
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  Noen tiltak som kan gjøre det enklere for  
  trafikantene å reise kollektivt er:
	
	•	 Faste	avgangstider	
 dvs. med faste avganger over hver time hele 
 dagen slik at det er tilstrekkelig å bare lære 
 seg ett tidspunkt i rutetabellen.

	•	 Hyppige	avganger
 slik at trafikantene slipper å lære rutetabel-
 lene. Med mindre enn 10 minutter mellom 
 avgangene blir rutetabellen overflødig.

	•	 Kollektivprioritering
 slik at reisetiden reduseres og regulariteten 
 bedres. Dette er viktigst i rushtrafikken og 
 for trafikanter som må bytte transportmiddel 
 underveis.

	•	 Knutepunkter	
 med direkte overgang til korresponderende 
 ruter slik at trafikantene bare må kjenne hvor 
 rutene går for å kunne benytte kollektiv-
 systemet.

	•	 Samordning	
 av ruter i større kollektivgater og holde-
 plasser, slik at trafikantene lettere kan velge 
 mellom flere alternative ruter. Dette er særlig 
 aktuelt i større byer hvor flere ruter har 
 parallelle strekninger.

	•	 Enkle	og	oversiktlige	rutetilbud
 med faste ruter og lett gjenkjennelige 
 nummer og navn.

	•	 Bedre	trafikantinformasjon
 før trafikantene starter reisen, på holde-
 plassen og i løpet av reisen. Nye trafikanter 
 og de som reiser på nye steder har størst 
 behov for trafikantinformasjon.

8.1	 linjeneTTverk:	Tenk	meTro,		 	
	 kjør	Buss!

Målsettingen med stamlinjesystemer er å utvikle 
et kollektivtilbud som er raskere og enklere, 
og som lokker nye kundegrupper til kollektiv-
transporten. Å utvikle kollektivsystemet etter 
stamlinjeprinsippet betyr at strekninger med stor 
trafikk, for eksempel mellom knutepunkter, store 
forsteder og sentrum, trafikkeres av høyfrekvente 
og kapasitetstunge kollektive transportmidler 
(Stangeby og Jansson 2001). 

  Følgende elementer kjennetegner et vel- 
  fungerende stamlinjenett: 

 • Godt over 500 meter mellom holdeplassene
 • Høy frekvens
 • God kapasitet
 • Egne kjørefelt og aktiv prioritering i kryss 
 • Velutstyrte holdeplasser, med tilgjengelig og  
 oversiktlig informasjon og høy standard

8.2	 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 trafi-
kantgrupper som har problemer med å bruke 
hovedlinjesystemet 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. 
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8.3	 informasjon	gir	kunnskap		 	
	 om	kollekTivTransporTen

Å reise kollektivt krever kunnskap om tilbudet. 
Kollektivselskapenes markedsførings- og informa- 
sjonstiltak er den viktigste kilden til kunnskap 
om kollektivtransporten. Kollektivselskapene må 
derfor ha et bevisst og aktivt forhold til å yte best 
mulig informasjon til kundene ved å profilere 
kollektivtransporten, drive en aktiv markeds- 
føring av kollektivtilbudet og ha en lett tilgjenge-
lig trafikantinformasjon.

Målsettingen med trafikantinformasjon bør være 
at ingen skal la være å reise kollektivt fordi de 
ikke vet nok om tilbudet (Kjørstad og Lodden 
2003). Informasjonen har en viktig pedagogisk 
funksjon, både ved at den skal gjøre reisen en-
klere å gjennomføre og ved at passasjerene skal 
lære seg prinsippene for informasjon til fremti-
dige reiser. Informasjonen har også en kommuni-
kativ funksjon (Eriksson 2002). De reisende skal 
kjenne igjen og oppfatte selskapet på den måten 
som selskapet ønsker å bli gjenkjent. 

8.3.1.	 BilisTene	Har	dårligsT	kunnskap		
	 om	kollekTivTilBudeT

Ikke overraskende er bilistene dårligst orientert 
om kollektivtilbudet (Tretvik 1999, Brög 1991, 
Vibe 1993). Resultater fra en undersøkelse i 
Trondheim, basert på en sammenligning av ”fak-
tisk3 ” og oppgitt reisetid med ulike transport-
midler, viste generelt at folk vurderte reisetiden 
med konkurrerende reisemåter som høyere enn 
den faktisk var. 

For eksempel overvurderte fotgjengerne, bilfør-
erne og bilpassasjerene i gjennomsnitt reisetiden 
kollektivt med rundt 20 prosent (figur 21). Det er 
bilførere og bilpassasjerer som mest konsekvent 
overvurderer reisetiden med kollektivtransport, 
mens anslagene for gående, syklister og kollektiv-
trafikanter ikke er statistisk forskjellig fra faktisk 
reisetid. 

3 ”Faktisk” reisetid er den reisetiden som påkodes reis-
valgsmodeller og kan også inneholde feilkilder.

Figur 21: Forholdet mellom oppgitt og faktisk reisetid med kollektivtransport, avhengig av hvordan de faktisk hadde 
reist. 95% konfidensintervall. Kilde: Tretvik 1999.
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8.3.2.	 deT	lønner	seg	å	saTse	på		 	
	 informasjon

Trafikantinformasjon genererer nye reiser. En 
evaluering av effekten av tjenestetilbudet til 
Trafikanten, en ruteopplysningstjeneste for 
Osloregionen, viste at denne tjenesten genererer 
16 prosent ”nye” kollektivreiser som ellers ikke 
ville blitt gjennomført. Verdien av de genererte 
inntektene som følge av nye reiser er beregnet til 
å være minimum 40 millioner kroner (Lodden og 
Brechan 2003). I tillegg til den direkte effekten, 
ved at tjenesten genererer inntekter, har Trafikan-
tens virksomhet en indirekte positiv effekt i form 
av større kundetilfredshet, som kan gi en økning 
i bruken av kollektivtransport på lengre sikt.

Resultater fra Tiltakspakkene viser at informasjon 
om tilbudet har betydning for bruk av kollek-
tivtransport (Ruud 2004). De som reiser mer kol-
lektivt, mener at ruteinformasjonen er forbedret, 
mens de som reiser sjeldnere mener at den er 
dårligere. Forbedret informasjon om rutetilbudet 
har en positiv effekt på bruken av kollektivtran-
sport også sett i forhold til andre typer tiltak for 
å forbedre tilbudet (Norheim og Kjørstad 2004). 
Ruteinformasjon har faktisk omtrent like stor ef-
fekt som redusert reisetid og færre bytter. 

8.3.3.	 ulike	kundegrupper	innHenTer		
	 informasjon	om	kollekTiv-	 	
	 TilBudeT	på	ulike	måTer

Det er mye fokus på ny informasjonsteknologi 
kan formidle informasjon på en mer bruker-
vennlig og effektiv måte. Men de tradisjonelle 
informasjonskanalene er fremdeles viktige. 
Resultatene fra tiltakspakkene viser at de fleste 
av passasjerene bruker rutehefte eller annen 
informasjon tilsendt i posten som informasjons-
kanal (Ruud 2004). Oppslag på bussholdeplassen 
er også en viktig informasjonskanal, over en 
tredjedel svarer at de ble klar over endringene på 
denne måten (Ruud 2004). 

Resultatene både fra Tiltakspakkene og markeds-
føringskampanjene innen Forsøksordningen 
viser at venner og kjente er viktige formidlere av 

informasjon om tilbudet (Ruud 2004, Kjørstad 
1995). Resultatene fra Tiltakspakkene viser at 
en femtedel har blitt oppmerksom på endringer 
gjennom venner og kjente (Ruud 2004). Det tyder 
på at andres erfaring med kollektivtilbudet, som 
formidles uformelt gjennom venner og kjente, 
kan ha en viktig betydning for om en velger å ta 
i bruk et nytt tilbud eller ikke. Med andre ord: En 
av de beste markedsføringskanalene er fornøyde 
passasjerer! 

8.3.4.	 passasjerene	er	posiTive	Til		 	
	 sannTidsinformasjon

Sanntidsinformasjon gir trafikantene informasjon 
om hvor mange minutter det er til neste avgang. 
Trafikantene trenger ikke å forholde seg til når 
bussen eller trikken egentlig skulle ha vært på 
holdeplassen, men får vite hvor mange minutter 
han/hun må vente. 

Gjennom tiltakspakkene ble det installert sann-
tidsinformasjon i tre byer: Tromsø, Kristiansand 
og Trondheim. I Tromsø og Kristiansand er 
systemene for sanntidsinformasjon ytterligere 
bygget ut etter tiltakspakkeperioden, mens instal-
leringen av sanntidsinformasjon i Trondheim var 
et tidsbegrenset forsøk.  

Undersøkelser viser at sanntidsinformasjonen 
blir oppfattet som nyttig blant passasjerene (Ruud 
2004). Det er en høy andel som er enig i at teksten 
er lett å lese, og informasjonen lett å forstå. Det 
er også et stort flertall som mener at sanntidsin-
formasjon gjør det enklere å reise, og som mener 
at alle holdeplasser bør ha sanntidsinformasjon. 
Over halvparten mener at ventetiden virker 
kortere. 

Cirka 40 prosent mener at sanntidsinformasjon 
vil føre til at de reiser mer. Selv om det er umulig 
å si noe om hvor mange som i realiteten vil reise 
mer, er det likevel er uttrykk for at det er mange 
som vektlegger sanntidsinformasjon i sin vurde-
ring av reisemåte (Ruud 2004). 

I både en amerikansk og nederlandsk studie ble 
det funnet at sanntidsinformasjon vil kunne re-
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dusere ”gapet” mellom antatt og faktisk ventetid, 
og dermed øke tilfredsheten og på sikt føre til økt 
bruk av kollektivtransport. (Nederland)(Dziekan 
og Vermulen 2004, Mishalani m fl 2006). Resulta-
tene i den nederlandske studien viste en signifi-
kant reduksjon i opplevd ventetid på i gjennom-
snitt 1,3 minutter. 

8.3.5.	 ny	Teknologi	ersTaTTer	ikke		 	
	 Tradisjonelle	informasjons-	 	
	 Bærere	

I tillegg til sanntidsinformasjon på holdeplassene 
har det etter hvert kommet flere nye informa-
sjonskanaler med avanserte tekniske løsninger 
på markedet. Ny teknologi gir nye muligheter 
for å nå ut med informasjon, noe som kan være 
en stor fordel for kundene. Det er imidlertid en 
tendens til at det nye informasjonssamfunnet 
kan gi oss en uendelig mengde informasjon, slik 
at problemet blir sortering av informasjon, heller 
enn mangel på informasjon. Hovedutfordringen 
i forhold til innføring av IT i trafikantinforma-
sjonen er derfor å kunne gi svar på ”det kundene 
trenger når de trenger det”. 

 

  Kjørstad og Lodden (2003) har oppsummert de    
  viktigste utfordringene i forhold til nye  
  teknologiske løsninger innenfor trafikant- 
  informasjonen: 

 • Bruken av ny teknologi må være i tråd med  
 brukernes behov. Man må gi trafikantene  
 den informasjonen de har behov for gjennom  
 de kanaler som de har forutsetninger for og  
 er villige til å benytte. Noen grupper i befolk- 
 ningen har ikke ønske om å benytte avanserte 
 tekniske løsninger.
 • Ny teknologi erstatter ikke de tradisjonelle 
 informasjonskanalene, som trykte rutetabel- 
 ler, skilt osv. Forbedring av tradisjonelle 
 informasjonskanaler bør prioriteres før alle 
 andre mulige tekniske løsninger. 
 • Feil informasjon er verre enn ingen informa-
 sjon! Oppdatering av informasjonen er svært 
 viktig. Ved elektronisk informasjon øker dette 
 kravet betraktelig. Elektronisk informasjon 
 gir et inntrykk av alltid å være oppdatert – og 
 det må den også være. Opplever en trafikant 
 å bli feilinformert noen få ganger, kan det 
 være nok til at vedkommende ikke lenger 
 stoler på den informasjonen som blir gitt.
 • Samordnet informasjon er viktig! Det bør ut
 vikles felles databaser som gir inputdata både 
 til ruteplanleggingsverktøy og ulike infor- 
 masjonsbærere. Dette sikrer at det er den 
 samme informasjonen som gis i alle informa
 sjonskanaler. 



�0  MER TILGJENGELIG KOLLEKTIVTRANSPORT

Figur 22: Ulike typer reisegarantier, ut fra hvilke deler av kvalitetsirkelen de retter seg mot. Kilde: Quattro 1998.

8.3.6.	 reisegaranTier	er	en	god	måTe		
	 å	profilere	kollekTiv-	
														TransporTen	på

En reisegaranti er en måte å ta kundetilfredshet 
på alvor ved å definere forpliktelsene i forhold til 
kundene når det gjelder servicenivå, og hvilken 
kompensasjon kundene skal få hvis tilbudet svik-
ter. Så lenge det alltid vil være noe som svikter 
må denne garantien i første rekke sees på som en 
kontinuerlig forbedringsprosess der garantien 
fungerer som en temperaturmåler på om noe er 
galt. Dette betyr at en kan se på reisegarantiene 
som en form for kvalitetskontrakt mellom kollek-
tivselskapene og kundene (QUATTRO 1998). 
Reisegarantien gjør at kundenes tillit til selskapet 
øker. En studie av reisegarantien som er innført 
av kollektivselskapet Storstockholms Lokaltrafik 
(SL) i Stockholm har vist at det lønner seg for 
kollektivtransporten å innføre reisegaranti for 
kundene (Trafikforum 2005). Hele 43 prosent 
av SLs kunder er mer fornøyd med selskapet 
generelt etter å ha benyttet seg av reisegarantien. 
Selv de som har forsøkt, men ikke fikk erstatning, 
har fått mer tillit til SL etter innføringen av denne 

garantien (Trafikforum 2005). I Stockholm funge-
rer reisegarantien slik at SL betaler drosjeregning 
på inntil 400 kroner dersom kundene risikerer å 
komme minst 20 minutter for sent. 

  Reisegarantiene eller avtalene med kundene  
  kan deles inn i fire ulike grupper:

 • Avtaler om generelle mål med kollektiv-
 transporten 
 • Avtaler om hva slags tilbud kundene kan 
 forvente
 • Avtaler om tiltak som skal settes i verk hvis 
 tilbudet svikter
 • Avtaler om kompensasjon til kundene hvis 
 tilbudet svikter

Avtaler om 
drift

Opplevd

Forventet Planlagt

Levert

Avtaler om 
kompensasjon

Avtaler om 
tiltak

Kunde Kollektivselskap

Avtaler om 
mål
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8.4	 uTryggHeT	er	eT	sTorByproBlem

Følelsen av utrygghet på reisen gjør at kollek-
tivtransporten blir mindre tilgjengelig for en 
rekke trafikanter. Nederlandske studier har vist 
at utrygghet på reisen ikke har noen særlig effekt 
på etterspørselen etter kollektivtransport (Lan-
genberg 2004). Men likevel er det grunnleggende 
for et kollektivsystem at trafikantene skal kunne 
ferdes uten å føle seg utrygge. Også for de ansatte 
i kollektivselskapene er det en viktig rettighet å 
føle seg trygge på jobb.  

En undersøkelse blant trafikanter i Jönköping 
og Göteborg viste at vel halvparten av de faste 
kollektivtrafikantene har opplevd utrygghet 
i forbindelse med en kollektivreise (Stangeby 
2004). Utrygghet på kollektivtransporten er i stor 
grad er et storbyproblem (Berglund m fl 2005). I 
de mellomstore byene hvor det er gjennomført 
tilsvarende undersøkelser, er det ikke på langt 
nær så mange trafikanter som opplever utrygg-
het om kveldene. Et fellestrekk ved funnene i 
en rekker studier av trafikanters utrygghet er at 
trafikantene føler seg mer utrygge på kveldstid 
enn på dagtid (Stangeby 2004, Schenk 2004, Alm 
og Lindberg 2000). 

Trafikantene opplever ikke bare utrygghet på 
selve holdeplassen eller på selve transportmid-
let, men også på veg til holdeplassen (Warsén 
2004). Tiltakene må derfor være i et ”hele reisen”-
perspektiv. Det er nødvendig at de forskjellige 
instanser, etater og selskaper som har ansvar for 
de ulike deler av reisen samarbeider, slik at tra-
fikantene kan oppleve at kollektivreisen er trygg 
fra start til mål (Stangeby 2004). 

“Lugna gatan” i Stockholm

I 1995 gikk kollektivtransporten, politiet og 
arbeidsmarkedsetaten i Stockholm sammen om 
å ansette rundt 40 unge gutter og jenter mellom 
20 og 30 år til å jobbe på t-banen på kveldstid.  
Ungdommenes oppdrag i prosjektet “Lugna 
gatan” er å etablere kontakter og være et positivt 
forbilde for andre ungdommer på t-banen. De er 
ikke vakter, men bygger relasjoner og fungerer 
som rollemodeller. I tillegg til at “Lugna gatan” 
et tiltak for å øke passasjerenes trygghet og re-
dusere vandalisme, har prosjektet gitt ungdom 
en mulighet til å komme seg ut av arbeidsledig-
hetskøen. “Lugna gatan” er et vellykket pro-
sjekt. Kollektivtransporten i Stockholm er i dag 
trygg, og det foregår lite vold og kriminalitet. 

Kilde: Alenskog 2004
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Denne publikasjonen er en kortversjon av rapporten Kollektivtransport. Ram-
mebetingelser, muligheter og løsninger for byområder. Rapporten gir en 
bred gjennomgang av internasjonal og nasjonal forskning om hvordan kollektiv-
transporten kan øke sin konkurransekraft. Målsettingen er å gi en popularisert 
fremstilling av erfaringene med økt satsing på kollektivtransport. Rapporten har 
fokus på betydningen av rammebetingelser, som organisering og finansiering, 
bystruktur og konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene. Den tar også 
opp overordnede markedsstrategier for kollektivtransporten.
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Urbanet analyse jobber med strategiske markedsanalyser på transportområdet, i 
første rekke for bytransport og kollektivtransport. Begge forfattere har tidligere 
jobbet ved transportøkonomisk institutt, Bård norheim i en årrekke som fors-
kningsleder på kollektivtransportområdet, og alberte Ruud som forsker. 
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