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Forord
For å redusere bilbruken på arbeidsreiser er det viktig at pendlere har tilgang til et kollektivtilbud som
har høy kvalitet og som er konkurransedyktig i forhold til bilen. Denne rapporten viser hvordan
generalisert reisetid med bil, kollektivtransport og sykkel varierer i og mellom norske byer. Analysene
er basert på reisetidsberegninger foretatt med Google Maps og Entur sine programmeringsgrensesnitt.
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Sammendrag
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Oslo 2019 123 sider

For å oppnå nullvekstmålet er det viktig at kollektivtilbudet er så godt at flest mulig arbeidsreiser kan
foretas uten bruk av bil. TØI har studert konkurranseforholdet mellom bil, kollektivtransport og sykkel
på arbeidsreiser ved å beregne generalisert reisetid til typiske arbeidssteder i norske byer. Resultatene viser
blant annet at kollektivtilbudet er veldig orientert mot reiser til bysentrum. Kollektivtransport er svært lite
attraktivt i forhold til bil på reiser til områder med høy arbeidsplasskonsentrasjon utenom selve bysentraene,
sammenlignet med reiser til sentrum av disse byene. Vi har også avdekket at et godt kollektivtilbud
kjennetegnes av kort reisetid, få bytter og høy frekvens på avgangene. Dette er viktigere egenskaper ved
kollektivtilbudet enn avstand til holdeplass og ventetid. Videre finner vi at sykkel kan konkurrere på tid
med andre transportmidler på reiser opp mot 10 kilometer, mens fordelen er betydelig større med elsykkel.
Analysene av bompenger viser at utgifter til bom utgjør en liten, men betydelig andel av bilisters generaliserte
reisekostnader. Innføring av bomringer i byene er derfor effektive virkemidler for å forbedre
kollektivtilbudets konkurransekraft mot bil.

Hvordan sammenligner vi opplevd reisetid?
Det er etablert praksis å analysere reisetidsforholdet mellom transportmidler for å forstå
deres markedsandeler. Jo lengre tid det tar å reise kollektivt sammenlignet med bil, dess
større andel velger å reise med bil. De ulike delene av en reise oppleves forskjellig. Å bli
forsinket på grunn av uforutsett kø, kan være frustrerende, mens kjøring i fri trafikk er
langt mindre belastende. Tilsvarende for en kollektivreise vil reisetiden om bord og uten
trengsel være mindre belastende og medføre mindre ubehag enn reisetid med ståplass,
ventetid på holdeplass, tid brukt ved bytter, og så videre. I analyser av reiseadferd er det
derfor hensiktsmessig å vekte ulike deler av reisen forskjellig, og beregne en generalisert
(eller opplevd) reisetid (GT) som uttrykker den totale belastningen (eller ulempen eller den
opplevde reisetiden) reisen medfører. Mens reisetid fra dør til dør med ulike
transportmidler gir en første pekepinn på hvor godt transportmidlene konkurrerer, vil
derfor en tilnærming som baseres på GT gi et mer nyansert bilde og mer adferds- og
policyrelevant informasjon.
I denne rapporten har vi beregnet generalisert reisetid med bil, kollektivtransport og sykkel
på en rekke reisestrekninger i norske byer. Formålet har vært å finne ut hvordan
konkurranseforholdet mellom transportmidlene varierer internt og mellom byene på
arbeidsreiser. Vi har hentet ut informasjon om reiser i tretten byområder fra Google Maps
og Enturs reiseplanleggere. De ulike delene av hver reise (bytter, ventetid, kjøring i kø, etc)
har vi vektet med informasjon fra norske verdsettingsstudier.

Hva kjennetegner et godt kollektivtilbud?
Fra tidligere forskning vet vi at kollektivtransportens markedsandeler avhenger av den
relative reisetiden. Jo lengre reisetiden med kollektivtransport er i forhold til bilen, desto
lavere blir kollektivandelen, alt annet likt. Vi har brukt data fra Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen (2013/14) sammenstilt med reisetidsberegninger fra Google Maps
Telefon: 22 57 38 00 E-mail: toi@toi.no
Rapporten kan lastes ned fra www.toi.no
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og Entur for å se nærmere på hvordan sannsynligheten for å velge kollektivtransport
framfor bil varierer med ulike egenskaper ved kollektivreiser. Vi finner at, i tillegg til
reisetidsforholdet, er det svært avgjørende om man kan reise direkte med ett kollektivtransportmiddel eller om man må bytte underveis. På reiser der man er nødt til å bytte, er
kollektivandelen gjerne 10 og 20 prosent lavere enn der man kan reise direkte. I tillegg har
det stor betydning hvor høy frekvensen er på kollektivruter. Med «rullende fortau», altså at
det er en avgang minst hvert 7,5 minutt, kan reisende slippe å måtte planlegge hvilken
avgang man skal ta, fordi ventetiden uansett er kort. Med rullende fortau er det opp til 20
prosent flere som velger kollektivtransport enn dersom frekvensen er lavere.

Kollektivtransport er konkurransedyktig på opplevd reisetid på
reiser til sentrum i de største byene
Når vi ser på de fire største byområdene (Osloområdet, Bergensområdet, Nord-Jæren og
Trondheimsregionen), finner vi at kollektivtilbudet er ganske konkurransedyktig på opplevd reisetid sammenlignet med bil, spesielt på reiser til sentrum av disse byene. Når vi ser
på reiser til arbeidssteder utenfor sentrum er bil i betydelig større grad et attraktivt alternativ. Dette er eksemplifisert i kartene nedenfor, som viser opplevd reisetidsforhold mellom
bil og kollektivtransport på reiser til henholdsvis Oslo sentrum og Alnabru i Oslo. Grønne
punkter betyr at opplevd reisetid med kollektivtransport er lavere enn med bil. I gule
punkter er opplevd reisetid lik med bil og kollektiv, og i oransje og røde punkter er den
opplevde reisetiden kortere med bil.

Figur S.1: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på arbeidsreiser til Oslo sentrum, ankomst kl. 08:30 en hverdag.
Punktene representerer det bygningsmessige midtpunktet i hver grunnkrets.
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Vi ser at på reiser til Oslo sentrum er det svært mange bostedsområder hvor trafikanter til
sentrum vil ha kortere opplevd reisetid med kollektivtransport enn med bil. For trafikanter
i disse områdene konkurrerer altså kollektivtilbudet godt på reisetid. Men vi finner også
endel områder med overraskende dårlig reisetidsforhold i disfavør kollektivt til sentrum.
Disse synes å være konsentrert om Bærumsregionen samt nordøst i Nittedalsområdet og
Skedsmoregionen hvor opplevd reisetid er 2-3 ganger så høy med kollektivt som med bil.
Et annet funn er at kollektivtransport er betydelig mer konkurransedyktig på reiser fra
knutepunktene utenfor byene. De som bor i eller svært nærme et knutepunkt, som
jernbanestasjoner, har gjerne lik opplevd reisetid med kollektivtransport som med bil, til
våre målpunkter. Vest for Oslo, spesielt i Asker, er kollektivtransport mer konkurransedyktig, og opplevd reisetid er ofte lik eller kortere enn med bil.
Når det gjelder sykkel, finner vi at reisetid med sykkel kan konkurrere med opplevd reisetid
med bil og kollektivtransport på mange av de korteste reisene. Men når reiselengden er
over ti kilometer, blir sykkel gjerne betydelig mer tidkrevende enn de andre transportmidlene. Samtidig ser vi en betydelig fordel av å bruke elsykkel. For eksempel viser våre
analyser at reisende fra Sandnes kan bruke like lang tid med elsykkel som med kollektivtransport på reiser til Stavanger sentrum.

Figur S.2: Beregnet reisetid med sykkel og elsykkel til Stavanger sentrum. Sorte linjer viser hvor mye større omland
som har den enkelte reisetid med elsykkel, sammenlignet med vanlig sykkel.

Hvordan påvirker bompenger bilisters reisekostnader?
Til slutt har vi undersøkt hvordan bomringene i de fire største byene påvirker bilbrukeres
reisekostnader. Her har vi beregnet generaliserte reisekostnader med bil, altså en

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2019
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summering av reisetidselementer uttrykt i kroner, kjøretøykostnader og utgifter til bompasseringer. Vi finner at bompenger utgjør et merkbart påslag på bilpendleres generaliserte
reisekostnader i Trondheim (syv prosent), Bergen (ti prosent), Oslo (13 prosent) og NordJæren (15 prosent). Imidlertid er det kjøretøykostnadene – altså utgifter til drivstoff,
reparasjoner, osv. – som utgjør størst andel av bilisters generaliserte reisekostnader (mellom
40 og 50 prosent). Figuren nedenfor viser hvor mye bomkostnader (oransje farge) utgjør
av bilpendleres generaliserte reisekostnader.
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Figur S-3: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad (kr), fordelt på reisekostnadenes komponenter. GK i Oslo er
basert på dagens bomregime.

Samtidig viser dette at bompenger er et effektivt virkemiddel for å øke kollektivtransportens konkurransekraft. Hvis alt annet holdes likt, forverrer bompenger bilens
generaliserte reisekostnader i forhold til andre transportmidler med åtte prosent i
Trondheim, elleve prosent i Bergen, 14 prosent i Oslo og 17 prosent i Stavanger.
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1

Innledning

Det er et uttalt mål om å redusere bilbruken på arbeidsreiser i Norge. Nullvekstmålet er
nedfelt i Nasjonal transportplan, og legger føringer for transportplanleggingen i norske
byer. I følge nullvekstmålet skal persontransportveksten i byområdene tas av
kollektivtransport, sykkel og gange 1. Mange av dem som har kort reisevei kan velge å gå
eller sykle til jobb, men for svært mange er det kollektivtransport som er det eneste reelle
alternativet til bil. For å oppnå nullvekstmålet må bilens andel av daglige reiser reduseres.
Det betyr at mange må la bilen stå når de skal reise til og fra jobb. For å oppnå dette er det
viktig å utvikle et konkurransedyktig kollektivtilbud i norske byer.
Det er etablert praksis å analysere reisetidsforholdet mellom transportmidler for å forstå
deres markedsandeler (Engebretsen og Christiansen, 2011; Kjørstad mfl., 2008; Rødseth og
Bang, 2006; Strand mfl., 2009). Jo større reisetidsforholdet [kollektivt/bil] blir, desto
mindre attraktivt blir kollektivtilbudet i forhold til bilen. Samtidig er det ikke så enkelt at et
opplevd minutt alltid er et minutt.
De ulike delene av en reise oppleves forskjellig. Å bli forsinket på grunn av uforutsett kø,
kan være frustrerende. Kjøring i fri trafikkflyt er langt mindre belastende. Tilsvarende for
en kollektivreise vil reisetiden om bord og uten trengsel være mindre belastende og
medføre mindre ubehag enn reisetid med ståplass, ventetid på holdeplass, tid brukt ved
bytter, og så videre (Østli mfl., 2015). I analyser av reiseadferd er det derfor hensiktsmessig
å vekte ulike deler av reisen forskjellig, og beregne en generalisert reisetid (GT) 2 som
uttrykker den totale belastningen (eller ulempen eller den opplevde reisetiden) reisen
medfører. Måleenheten er reisetidsekvivalenter, som tilsvarer reisetid (med bil eller
kollektivtransport) uten trengsel eller kø, og benevnes i minutter eller timer. Beregningen
av GT kan for eksempel se slik ut 3:
𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) + (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝å ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
+ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
+ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
+ (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)
+ (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)

Mens reisetid fra dør til dør med ulike transportmidler målt i minutter gir en første
pekepinn på hvor godt transportmidlene konkurrerer, vil derfor en tilnærming som baseres
på GT gi et mer nyansert bilde og mer adferds- og policyrelevant informasjon, jf. Ellis mfl.
(2012) og Kjørstad mfl. (2008).
1

Stortingsmelding 33 (2016-2017), Nasjonal transportplan 2018-2029.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/sec8

2 Generaliserte reisekostnader (GK) er et beslektet begrep. GK måles i kroner, ved at et minutt reisetid gis en
kroneverdi, og inkluderer til forskjell fra GT også utleggene ved reisen, som billettpris, bensin, bompenger,
parkeringsavgift, mv. GK og GT kan langt på vei brukes og tolkes nokså likt, men tendensen er at GK er mer
relevant for samfunnsøkonomiske analyser, mens GT oftere brukes for prognoser og adferdsanalyser.
3

* = multiplisert med
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Det er viktig å være klar over at bruken av generalisert reisekostnad (GK) og GT ikke er
uproblematisk i enhver sammenheng. Fearnley mfl. (2012) viste at trafikantenes høye
verdsetting av punktlighet ikke gjenspeilet seg i deres adferd. På samme måte
problematiserer Wardman og Toner (2018) bruken av GK for prognoseformål. Fearnley
mfl. (2015) viste at bruken av GT har lignende svakheter. Dette er gode og betimelige
påpekninger av svakhetene ved bruk av GK og GT, men kritikken retter seg ikke direkte
mot hvordan vi bruker opplevd reisetid i denne rapporten. Her er nemlig ikke
hovedfokuset å lage prognoser. Vårt formål er å vise hvordan en mer nyansert tilnærming
til reisetidsbegrepet vil gi nye innsikter i dynamikken mellom kontekst, transportkvalitet og
reisemiddelvalg for derigjennom å tilrettelegge for mer kunnskapsbaserte beslutninger.
Hvorvidt man beregner og summerer ulempene ved en reise i minutter (GT) eller kroner
(GK), kan potensielt gi store utslag når vi skal sammenligne reiser med forskjellige
transportmidler. Det skyldes dels at reiser med ulike transportmidler har ulik verdsetting av
tid (Flügel mfl., 2019; Samstad mfl., 2010) (se Tabell 1.1), og dels at de forskjellige
reisemidlene utløser veldig forskjellige direkte kostnader.
Tabell 1.1: Tidsverdier for reiser til/fra arbeid under 70 km. Basert på Flügel mfl. (2019) (kroner per time,
2018).
Transportmiddel

Tidsverdi, kr/time

Bilfører

76

Bilpassasjer

68

Buss

83

Tog

82

T-bane/trikk_bybane

85

Sykkel

115

Gående

258

I denne rapporten velger vi derfor å benytte GT til de fleste beregningene, altså å summere
ulempene (eller oppofrelsene) i vektede minutter og holde pengeutlegg utenfor. I analysene
av bompenger og deres innvirkning bruker vi imidlertid generaliserte reisekostnader (GK)
målt i kroner. Det er flere årsaker til at vi med dette ene unntaket holder pengeutlegg
utenfor analysene. Den viktigste er at det fins mange kilder til usikkerhet rundt utleggene.
Det er for eksempel ikke alle pendlere som betaler for bil- eller kollektivbruk selv. Noen får
for eksempel kostnadene dekket av arbeidsgiver. Videre er det vanskelig å inkludere alle
kostnader knyttet til en arbeidsreise: Skal vi inkludere indirekte elementer som
driftskostnader og -slitasje, verdifall og forsikring, eller bare de direkte utleggene til bensin,
parkering og bompenger som kanskje er mer adferdsrelevante? Hvis adferds- og
policyrelevante kostnader ikke inkluderes på en riktig måte i beregningen, blir bildet mer
feilaktig og usikkert. Videre er det ulike kostnader knyttet til transportmidlene. Det er stor
forskjell på om en bilpendler reiser med elbil eller fossildrevet bil, både knyttet til kapital-,
drivstoff- og bompengekostnader. Det samme gjelder kollektivbrukerne: Vi vet ikke om de
reiser med månedskort eller enkeltbillett, og for dem som reiser med månedskort, vet vi
ikke hvor mange reiser de foretar per måned, slik at vi ikke vet hva som er den faktiske
kostnaden per pendlerreise. I tillegg er det flere årsaker til at tidsverdier varierer mellom
forskjellige transportmidler, som vil måtte håndteres hvis vi gjør analysene med GK
istedenfor GT. Flügel (2014) viste at forskjeller tidsverdier mellom transportmidler oppstår
dels på grunn av forskjeller mellom brukerne («user type effect», som bl.a. skyldes ulik
inntektsprofil) og dels på grunn av egenskaper ved transportmidlene («mode effect», som bl.a.
kan forklares med at ulike transportmidler har ulik grad av komfort, eller at det i ulik grad
2
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er mulig å gjøre andre ting, som å lese, om bord). I denne rapporten studerer vi hvordan
transportalternativene fremstår for pendlere som skal reise fra en sone til en annen. Derfor
må vi se bort fra user type effect, fordi det er de samme personene som skal reise. Imidlertid
fins det ingen etablert empiri å bygge på for å trekke ut user type-effekt på korte
arbeidsreiser.
En fordel ved å måle reisetiden i minutter, er at dette er en etablert tilnærming (se f.eks.
metodegjennomgangen i (Fearnley mfl., 2015)). Flere tidligere studier har sett på hvordan
relativ reisetid mellom transportmidler er med på å forklare transportmiddelvalg
(Engebretsen, 2003; Engebretsen og Christiansen, 2011). Vi videreutvikler denne
tilnærmingen når vi velger å måle reisetid i minutter og bruker ulike vekter på de ulike
reisetidskomponentene.
For ordens skyld må det til slutt nevnes at vi i denne rapporten ikke tar hensyn til hvilke
reelle muligheter pendlere har til å velge ulike transportmidler. Mange har ikke tilgang til bil
eller til parkeringsplass på arbeidsplassen. I slike situasjoner vil pendlere være «tvunget» til å
bruke kollektivtransport, uavhengig av om kollektivtilbudet er godt eller ikke. Videre er det
mange som har så lang reisevei at å reise til fots eller med sykkel ikke er aktuelt. Å
sammenligne konkurranseforholdet mellom ulike transportmidler gir derfor mest mening i
tilfeller der pendlere har en reell valgmulighet.
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2

Datakilder og metode

Denne rapporten bygger hovedsakelig på data innhentet fra to kilder for å beregne reisetider og planlegge reiser. Vi har først og fremst benyttet Google’ reiseplanlegger for å finne
reisetider med bil, kollektivtransport og sykkel. I tillegg har vi hentet data fra Enturs
reiseplanlegger i tilfeller der Google ikke ga tilstrekkelige data om kollektivtransport. En
siste datakilde er Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU).
I dette kapitlet beskriver vi studieområdet og de ulike kildene til reisetider i prosjektet. I
tillegg beskriver vi hvordan vi har kommet frem til målene på generalisert reisetid og generaliserte reisekostnader. Til slutt drøfter vi noen svakheter og mulige feilkilder knyttet til
datakildene og den valgte metoden.

2.1

Byområder

Vi har valgt ut tretten byområder som analyseres, med til sammen 103 kommuner (se
tabellen nedenfor). Ni av byområdene er valgt ut fordi de er aktuelle for byvekstavtaler 4 (19). I tillegg har vi valgt ut fire byområder som det er interessante å studere, selv om det ikke
lages byvekstavtaler for disse (10-13).
Byområdenes størrelse varierer fra Osloområdet med 25 kommuner til Nedre Glomma og
Bodø med to kommuner hver. I hvert byområde studerer vi hypotetiske reiser fra alle
grunnkretser til noen utvalgte endepunkter.
Som startpunkt for reisene har vi valgt ut det bygningsmessige midtpunktet i hver grunnkrets i byområdene. Også her er det stor variasjon mellom byområdene: I Osloområdet er
det 1996 grunnkretser, mens det er bare 108 kretser i Ålesund.

4

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-ogkommunikasjon/kollektivtransport/belonningsordningen-bymiljoavtaler-og-byvekstavtaler/id2571977/

4
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Byområder
Osloområdet
Bergensområdet
Nord-Jæren
Trondheim
Nedre Glomma
Grenland
Kristiansand
Buskerudbyen
Tromsø
Ålesund
Arendal/Grimstad
Vestfoldbyen
Bodø

Antall kommuner
25
17
6
9
2
6
8
6
5
5
4
8
2

Antall grunnkretser
1996
746
410
650
289
352
273
391
263
108
183
168
211

Som endepunkt for reisene har vi valgt ut typiske arbeidsplasskonsentrasjoner i byene. I
Oslo har vi valgt tre steder: Oslo sentrum (Kvadraturen, Kongens gate), Nydalen
(Spikerveien) og Alnabru (Haraldrudveien).
I Bergen ser vi på Bergen sentrum (ved Lille Lungegårdsvannet) og Haukeland sykehus, og
i Trondheim ser vi på Trondheim sentrum (Munkegata) og NTNU, Gløshaugen. På NordJæren har vi valgt ut endepunkter i Stavanger sentrum (Søvberggata) og på Forus (Gamle
Forusvei).
I hvert av de øvrige byområdene ser vi på ett endepunkt, og der har vi valgt sentrumskjernen i den største byen. For å finne endepunktet har vi valgt ut en grunnkrets i
sentrumskjernen og tatt midtpunktet i denne. I noen tilfeller medførte det at vi fikk endepunkt på eller veldig nærme en jernbanestasjon, noe som ville gitt uforholdsmessig god
tilgang til kollektivtransport. For å få mest mulig representative endepunkter (og reiser) har
vi derfor – i samarbeid med oppdragsgiver – gjort en ekstra vurdering og flyttet punktene
til det vi vet er store arbeidsplasskonsentrasjoner. Følgende punkter er valgt i de øvrige ni
byområdene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedre Glomma
Grenland
Kristiansand
Buskerudbyen
Tromsø
Ålesund
Arendal/Grimstad
Vestfoldbyen
Bodø

Fredrikstad sentrum (Stortorvet)
Skien sentrum (Telemarksgata)
Kristiansand sentrum (Tollbodgata)
Drammen sentrum (Bragernes torg)
Tromsø sentrum (Håkon den Gamles gate)
Ålesund sentrum (Helleborg)
Arendal sentrum (Kirkebakken)
Sandefjord sentrum (Dronningens gate)
Bodø sentrum (Storgata)

Kartene i denne rapporten er basert på reisetidsberegninger fra det bygningsmessige
tyngdepunktet i hver grunnkrets i hver region. Grunnkretsdataene (punktdata) er deretter
interpolert til de fargede feltene som representerer ulike verdier for opplevd reisetid
(vedlegg 1, 2 og 3) og generaliserte reisekostnader (vedlegg 4).
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For å studere kvaliteten på kollektivtilbudet (kapittel 3) har vi i gjort et ekstra uttrekk av
reiser fra Google Maps. Da har vi valgt ut alle arbeidsreiser fra Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen 2013/14 (Hjorthol mfl., 2014) som ender i de 13 bykommunene og
som er foretatt med bil eller kollektivtransport.

2.2

Uttrekk fra Googles kartløsning

Data om reisetider og distanser er hentet fra Google Maps sitt programmeringsgrensesnitt 5.
For reiser med bil og kollektivtransport brukes «Directions-API» men for sykkel brukes
«Distance-matrix-API». Forskjellen er at den førstnevnte gir mer detaljert informasjon om
hver strekning (f.eks. bomvei, kollektivbytte) mens den sistnevnte gir kun informasjon om
hele turen (total varighet og distanse).
Vi hentet ut reiselengde og reisetid for alle transportmidler. For bilreiser hentet vi
informasjon om tre forskjellige reisetidsscenarier, basert på erfaringer om hvor mye
trafikkmengde det pleier å være på strekningene. Alle disse er basert på historiske
trafikkdata for det gitte tidspunktet, altså hva som er vanlig tidsbruk på strekningene på en
gjennomsnittlig onsdag kl. 08:00. Følgende scenarier er brukt for å beregne variasjon i
reisetid på bilreisene 6:
•
•
•

Best guess: best estimate of travel time given what is known about both historical
traffic conditions and live traffic. Live traffic becomes more important the closer
the departure_time is to now.
Pessimistic: longer than the actual travel time on most days, though occasional
days with particularly bad traffic conditions may exceed this value.
Optimistic: shorter than the actual travel time on most days, though occasional
days with particularly good traffic conditions may be faster than this value.

For å få informasjon om disse scenariene for bilturer, måtte vi bruke avreisetidspunkt
istedenfor ankomsttidspunkt. Derfor ble kriterier for tidspunkt satt ulikt for bil enn for
kollektiv/sykkel:
•
•
•

For bil brukte vi avreisetidspunkt kl. 08:00, 13.03.2019
For kollektiv brukte vi ankomsttidspunkt 08:30, 13.02.20197
For sykkel brukte vi ankomsttidspunkt 08:30, 13.03.2019.

Tilleggsinformasjon om bomveier ble hentet for bilreiser. For kollektivreiser hentet vi ut
informasjon om ventetid på holdeplasser, total tid brukt på gange til og fra stasjoner, samt
informasjon om nødvendig bytte og type kollektivtransport (buss, tog, osv.).

5

Application Programming Interface (API)

6

Beskrivelsene er hentet fra https://developers.google.com/maps/documentation/directions/intro.
Scenariene er basert på maskinlæring/deep learning av historiske data fra Googles brukere, og ikke basert på
vanlig statistisk sannsynlighetsfordeling. Vi kan dermed ikke beregne fordeling eller konfidensintervaller fra
disse scenariene.
7

Opprinnelig skulle vi bruke 13.03.2019 for alle reisemåter, men Google Maps ga ingen resultater for
kollektivreiser så langt fram i tid på uttrekkstidspunktet. Derfor ble 13.02.2019 valgt for kollektivreiser.
Google Maps viste ingen forskjell i reisetid for bil/sykkel mellom 13.02.2019 og 13.03.2019.

6
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For både bil- og kollektivreiser kan Google gi flere alternative reiseruter på hver
reisestrekning. I vårt uttrekk har vi imidlertid kun hentet ut det første alternativet, og vi
vurderer derfor ikke andre alternativer.
En ulempe med å bruke disse dataene er at Google mangler informasjon om
kollektivtilbudet i noen byer. Blant våre studiebyer har vi ikke hatt mulighet til å hente ut
informasjon om kollektivreiser for Bergen, Ålesund, Bodø og Tromsø. For disse fire byene
har vi derfor hentet ut reisetider for kollektivtransport fra Entur 8, som er en tjeneste som
samler og bearbeider reisedata fra alle kollektivselskaper i Norge. Entur har et
programmeringsgrensesnitt (API) tilsvarende det Google Maps har, slik at vi har kunnet
hente ut den samme informasjonen herfra. Vi har brukt tilsvarende forutsetninger for
reisetidspunkt, med ankomsttid onsdag 15. mai 2019 kl. 08:30. Vi har altså to ulike
datakilder i enkelte byer. For å undersøke reisetider beregnet med Entur avviker fra de vi
har beregnet med Google har vi foretatt noen sammenlignende stikkprøver.
Undersøkelsene viser at det er et lite avvik mellom de to datakildene. Den beregnede
reisetiden varierer med maksimalt ti prosent i de stikkprøvene vi har foretatt. Det er i tillegg
ingen ting som tyder på at datakildene varierer i hvor lang gangavstand eller hvor mange
bytter det er på de foreslåtte reisene.
I prosjektet har vi som nevnt beregnet reisetider fra alle grunnkretser i hvert byområdet til
ett eller flere endepunkter. I de tretten byområdene er det til sammen 6040 grunnkretser.
Med tre endepunkter i Oslo, to i Bergen, Nord-Jæren og Trondheim, og ett i de øvrige blir
det til sammen 11 838 reisestrekninger. Vi har beregnet reisetid med bil, kollektivtransport
og sykkel. Det betyr at datamaterialet rapporten bygger på består av 35 514 «reiser».

2.3

Mål på generalisert reisetid

For å skape et bilde av de totale opplevde ulempene ved en reise, blir de ulike delene av
reisen vektet og summert opp til en total opplevd, eller vektet, reisetid – generalisert
reisetid (GT). Vektingen av disse elementene er resultat av omfattende undersøkelser blant
trafikantene – de nasjonale verdsettingsstudiene.
Den siste ferdigstilte verdsettingsstudien som ble gjort i Norge, ble gjennomført i årene
2008 til 2010 (Samstad mfl., 2010). En ny verdsettingsstudie er påbegynt (2018-2019), og er
bare delvis ferdigstilt mens dette prosjektet gjennomføres. Noen resultater er imidlertid
klare fra denne nye verdsettingsstudien (Flügel mfl., 2019), og vi har brukt tall fra denne
studien i våre beregninger så langt det har vært mulig. På de områdene der vi har manglet
nye tall har vi brukt tall fra verdsettingsstudien i 2010, men konvertert til 2018-verdier ved
hjelp av SSB kalkulator for konsumprisindeks.
Når vi beregner GT for en reise, må de ulike delene av reisen splittes opp og vektes. Vi
benytter oss av anbefalte verdier for arbeidsreiser (pendling). Der det ikke fins spesifikke
verdier for de ulike reisehensiktene, benytter vi vektede snittverdier for «alle reiser». Videre
bruker vi ulike verdier for korte reiser, som er definert som under 100 kilometer i 2009studien og under 70 kilometer i 2018-studien.

8

https://developer.entur.org/
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2.4

Vekter for å beregne generalisert reisetid

Vektene vi bruker for å beregne generalisert reisetid er oppsummert i Tabell 2.1. Reisetid
med sykkel vektes ikke (t = 1), men vi øker hastigheten med en faktor for å finne reisetid
med elsykkel.
Tabell 2.1: Oppsummerte vekter for kollektivtransport og bil.
Vekter - reisetidsekvivalenter

Kollektivtransport

Tilbringertid

1,10

Ombordtid med sitteplass/fri flyt

1,00

Ventetid på holdeplass

1,00

Inntil 15 min ventetid ved for
tidlig ankomst

2,04

Inntil 30 min ventetid ved for
tidlig ankomst

1,96

Inntil 60 min ventetid ved for
tidlig ankomst

1,64

Inntil 120 min ventetid ved for
tidlig ankomst

1,36

Over 120 min ventetid ved for
tidlig ankomst

0,86

Ståplass på halve reisen

14,30

Ståplass på hele reisen

27,50

Bil

All gangtid vektes med denne faktoren.
1,00
(kun bytteulempe, se under).

Brukes på ventetid ved for tidlig ankomst.
Hvis f.eks. 12 min for tidlig ankomst, antar
vi at det i snitt er 24 min mellom hver
avgang (det dobbelte). Derfor vekter vi
ventetid ved for tidlig ankomst med
2*vektingsfaktoren (Flügel mfl., 2019).
Basert på eldre tall (Samstad mfl., 2010)
fordi 2019-arbeidet ikke hadde
anvendbare vekter/verdsettinger. Minutter
per reise, kan tolkes som ståulempe
basert på tall fra verdsettingsstudien) 9.

Kjøring i moderat kø

1,50

Kjøring i sterk kø (betraktelig
redusert hastighet)

2,90

For tidlig ankomst

1,54

Bytteulempe

17,00

Merknad

Hentet fra Flügel mfl. (2019).Vektene
brukes på erfaringstall på kjøring i
moderat/sterk kø (basert på tall fra den
norske verdsettingsstudien).
Basert på eldre tall (Samstad mfl., 2010).
Rapporten foreslår å bruke STDEV men
Google oppgir ikke dette. Vi bruker derfor
vektfaktor for tidlig ankomst, selv om
tallene er usikre her.
17 minutter for alle andre reiser enn
tjenestereiser (Flügel mfl., 2019). Brukes
uansett om omstigningen er til samme
kollektive transportmiddel eller til et annet.
Bytteulempe for hvert enkelt bytte 10.

GT bil
For bilreiser består GT av reisetiden dør til dør, samt den ulempen det er at reisetiden er
usikker (reisetidsvariabilitet) og ulempen ved å kjøre i kø.

9

Legges på som en «ståplasulempe» for alle reiser, som beskrevet lenger ned i dette kapitlet.

10

Dette er en forholdsvis streng ulempe, spesielt på korte reiser der 17 minutter utgjør en stor økning i
opplevd reisetid. Samtidig er det i tråd med de funnene vi gjør senere i rapporten (kapittel 3).

8
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Som reisetid benytter vi Google maps «best guess» for reisetid «in traffic». Dette er altså
erfaringsbasert reisetid basert på den typiske trafikksituasjonen på tidspunktet for reisen.
Verdsettingsstudien anbefaler at kjøring i moderat og sterk kø vektes høyere enn om
trafikken er i fri flyt. Fra Google maps får vi imidlertid ikke informasjon om mengde kø på
reisene. For å ta hensyn til køkjøring har vi derfor hentet inn erfaringstall fra
verdsettingsstudien, der respondentene har beskrevet andelen tid brukt på de ulike
køsituasjonene i løpet av sin referansereise. Det var for få respondenter til å beregne egne
tall for hver by, bortsett fra Oslo. Det var også bare i Oslo at vi hadde nok respondenter til
å segmentere på ulike reiselengder. Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av reisen som
er i moderat/sterk kø for tre kategorier av reiser.
Tabell 2.2: Andel av reiser som foregår i fri flyt, moderat kø og sterk kø. Hentet fra Verdsettingsstudien 20182019.
Oslo

Under 10 km

Over 10 km

Fri flyt

44 %

59 %

moderat kø

44 %

34 %

betydelig kø

12 %

7%

Alle andre byer

Alle distanser

Fri flyt

75 %

moderat kø

18 %

betydelig kø

7%

Vi legger dermed til en vekt på alle bilreiser i de tre kategoriene: For en reise på under 10
km i Oslo vil for eksempel 44 prosent av reisetiden vektes med vektfaktor 1,50 og 12
prosent av reisetiden vektes med 2,90. Her har vi ikke tatt hensyn til at køproblematikken
kan være større i noen deler av Oslo enn andre. For eksempel kan det være flere som må
kjøre i betydelig kø på E18 vestfra enn for de som reiser inn til Oslo fra nord og sør. Selv
om vi ikke har egne vekter for ulike deler av Oslo blir dette delvis ivaretatt i og med at
Google-dataene tar hensyn til trafikkmengder på de aktuelle veistrekningene.
Verdsettingsstudien fra 2010 (Samstad mfl., 2010) anbefaler at man tar hensyn til variasjon i
ankomsttid. Dersom det er usikkert hvor mye kø det er, vil man for eksempel legge inn en
ekstra sikkerhetsmargin for å være sikker på at man ikke ankommer for sent. I rapporten
fra verdsettingsstudien (Samstad mfl., 2010) anbefales det å bruke standardavviket for
variasjon i reisetid, men den informasjonen har vi ikke fra Google-uttrekkene. Vi har
imidlertid informasjon om hvor lang reisetiden blir dersom trafikkmengden er på det mest
pessimistiske nivået. Vår antakelse er at en pendler vil velge å reise hjemmefra litt tidligere
for å unngå å komme for sent dersom det viser seg å være uvanlig mye kø. For å beregne
hvor tidlig en pendler sannsynligvis vil reise har vi sett på differansen mellom Googles
«pessimistiske» reisetid og «best guess»-reisetiden. Vi tar halvparten av denne differansen og
vekter med 1,54 som er vektfaktoren for tidlig ankomst med bil. Vi antar altså at bilpendlere vil reise i relativt god tid for å unngå å komme for sent, men ikke den fulle differansen
mellom pessimistisk og best guess. Vi har gjennomført en følsomhetsanalyse for å se hvor
mye utslag det gir å ta med hele differansen pessimistisk-best guess. Resultatet viste at total
GTbil ble omtrent ti prosent høyere når vi tok med hele differansen sammenlignet med å ta
med halvparten. Det gir altså lite utslag, og vi anser vår tilnærming som en beste gjetning på
hvor tidlig ute en representativ bilpendler, som er relativt godt kjent med reisestrekningen,
vil være.
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GT kollektivtransport
For kollektivreiser består GT av flere komponenter: Tid brukt til å gå til og fra holdeplasser, ulempe ved å ha ståplass og ulempen av å bytte transportmiddel underveis, samt
ulempen av å måtte ankomme for tidlig (fordi rutetabellen ikke nødvendigvis samsvarer
med ønsket reisetidspunkt).
I den nyeste verdsettingsstudien anbefales det at reisetid til/fra stasjoner til fots vektes med
1,1, som er et uttrykk for at tilbringertiden er en noe større ulempe enn reisetid om bord.
Tid brukt til å vente på holdeplasser skal imidlertid ikke vektes med noen ytterligere ulempe
(Flügel mfl., 2019).
Videre anbefales det å bruke en vekt for avgangsfrekvens, definert som hvor lang tid det er
mellom avgangene med et kollektivt transportmiddel. Lange intervaller er en høyere
ulempe for den reisende, blant annet fordi man kan bli «tvunget» til å ankomme arbeidsstedet en stund før arbeidstiden begynner, og gis dermed en høyere vekt. Vi har imidlertid
ikke direkte kunnskap om hvor lang tid det er mellom avgangene basert på Google-uttrekkene. Vi vet derimot hvor lenge før 08:30 de kollektivreisende ankommer arbeidsstedet, og
den informasjonen sier noe om avgangsfrekvens: Dersom det går en avgang hvert
femtende minutt vil pendlere ankomme ankomststedet mellom 0 og 15 minutter før ønsket
tidspunkt. Vi antar videre at ankomsttidspunktet til alle pendlere er normalfordelt i dette
tidsintervallet, slik at de fleste ankommer ca. 7,5 minutter for tidlig, altså en tid som er
halvparten av avgangsfrekvensen på 15 minutter. Ankommer man for eksempel 12
minutter for tidlig, antar vi at det i snitt er 24 minutter mellom hver avgang. Derfor vekter
vi ventetiden (ved for tidlig ankomst) med 2*vektingsfaktoren for tidsintervall mellom
avganger (hentet fra tabell 7 i Flügel mfl. 2019).
I den nye verdsettingsstudien var det ikke utviklet anvendbare verdsettinger/vektinger for
trengsel om bord da vi gjennomførte beregningene våre. For å finne ulempe ved å ha
ståplass har vi derfor brukt tall fra forrige verdsettingsstudie (Samstad mfl., 2010), der det
er beregnet en verdi av å ha sitteplass hele eller halve reiseveien sammenlignet med å ha
ståplass hele veien. Denne verdien har vi regnet om til en ulempe ved å ha ståplass (hele
eller halve veien), altså en «ståplassulempe», målt i minutter.
Google gir ikke informasjon om trengsel på kollektivtransport, og derfor har vi brukt tall
fra verdsettingsstudien for å anslå hvor mange som har ståplass om bord. I verdsettingsstudien har respondentene fått et spørsmål om stå- eller sitteplass på sin referansereise med
følgende svaralternativer:
1. Jeg måtte stå hele veien
2. Jeg måtte stå i begynnelsen av reisen, men fikk sitteplass i løpet av reisen.
3. Jeg kunne sitte hele veien
Vi har brukt respondentenes svar til å beregne hvor stor andel som har ståplass hele veien,
ståplass halve veien eller sitteplass hele veien på reisene. Det var for få respondenter til å
lage detaljerte andeler for hver by og for ulike reiselengder, men vi har skilt mellom reiser i
Oslo og i andre byer, samt at vi for reiser i Oslo skiller mellom de som er over og under 20
km.
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Tabell 2.3: Andel av reisende som har stå- og/eller sitteplass. Hentet fra Verdsettingsstudien 2018-2019.
Oslo

0-20 km

20+ km

Stående

20 %

12,5 %

Stående, så sittende

20 %

12,5 %

Sittende

60 %

75 %

Alle andre byer

Alle distanser

Stående

12 %

Stående, så sittende

17 %

Sittende

71 %

Det er – ikke overraskende – flere som må stå i Oslo og på korte reiser. Ved hjelp av disse
andelene kan vi beregne et påslag, basert på «ståplassulempen», som legges på hver reise:
Reiser

Utregning

Oslo, 0-20 km

(20 % * 27,5) + (20 % * 14,3)

=

8,36 minutter

Oslo, 20+ km

(12,5 % * 27,5) + (12,5 % * 14,3)

=

5,23 minutter

=

5,73 minutter

Alle andre byer, alle distanser (12 % * 27,5) + (17 % * 14,3)

Påslag

Til slutt legger vi også på et påslag for hvert bytte av transportmiddel man foretar på en
reise, basert på nye tall fra 2018-undersøkelsen. Den anbefalte ulempen er 17 minutter for
alle kollektive transportmiddel, altså er det samme ulempe om man bytter mellom to busser
eller to t-baner, eller om man bytter mellom to ulike kollektive transportmidler. Det er
heller ikke differensiert på type bytte: Byttet får samme ulempe uansett om man kan stå på
samme holdeplass eller om man må gå fra én holdeplass til en annen. Denne ulempen kan
betegnes som en «byttestraff» for de som ikke kan reise direkte med ett transportmiddel.
Tiden man bruker på å vente på et bytte – mellom to transportmidler – vektes ikke (t = 1).
Reisetid sykkel og elsykkel
For sykkel ser vi på den reisetiden Google har beregnet. Denne er basert på distanse og
topografi, slik at turer med mye oppoverbakker og kupert terreng får en lengre reisetid enn
turer i flatere terreng. Tiden vektes ikke med noen faktor (t = 1).
Google beregner reisetid med vanlig sykkel. For å angi reisetid med elsykkel bruker vi tall
fra en studie TØI har gjort for å beregne gjennomsnittsfart for ulike sykkelbrukere (Flügel
mfl., 2017; Flügel, 2016). I denne studien er det estimert en fartsmodell basert på GPSobservasjoner for sykkelreiser i Oslo. Grunnlaget for modellen var om lag 49 000
sykkelturer utført av 709 personer. Resultatene av estimeringen viste at gjennomsnittsfart
på arbeidsreiser med vanlig sykkel er 19,4 km/t og 21,0 km/t med elsykkel. Det vil si at
elsyklisters gjennomsnittsfart er 8,25 prosent høyere enn syklister med vanlig sykkel. Dette
er en rimelig antakelse når vi vet fra tidligere forskning at elsykkelturer generelt er en del
raskere enn turer med vanlig sykkel (Lunke mfl., 2018).
Blant alle våre reisestrekninger finner vi at Google i gjennomsnitt beregner en
gjennomsnittshastighet på 17,56 km/t, altså litt lavere enn det som er beregnet med
fartsmodellen. For å beregne reisetid med elsykkel øker vi gjennomsnittshastigheten på den
enkelte reisestrekning med 8,25 prosent og beregner hva reisetiden blir med denne

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2019
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018

11

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

hastigheten. Denne omregningen gir en gjennomsnittshastighet på 19,01 km/t med elsykkel
på våre reisestrekninger.
Med denne tilnærmingen får vi kun vist hastighetsforskjellen, og hvor mye lengre man kan
reise per minutt, mellom vanlig sykkel og elsykkel. Vi får ikke frem at elsykkel har flere
andre fordeler: Den reisende blir mindre sliten, man har ikke behov for å dusje og skifte på
arbeidsplassen, kupert terreng har mindre betydning, og så videre.
I tillegg har vi i våre analyser bare sett på reiser til jobb. I de byene vi ser på er det for det
meste nedoverbakker til sentrumsområdene, slik at sykkelturer går fortere denne veien enn
den andre veien. Hadde vi beregnet reisetid hjem fra jobb ville vi fått lavere hastigheter og
lengre reisetider. For eksempel beregner Google at en reise fra Nordberg ned til Oslo
sentrum vil ta 19-21 minutter med sykkel. Reisen opp igjen er imidlertid beregnet til 37
minutter (se figuren nedenfor).

Figur 2.1: Forskjell i reisetid med sykkel til og fra Oslo sentrum.

12
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2.5

Bompenger

I kapittel 6 lager vi noen scenarier for å undersøke hvordan bompenger påvirker reisekostnadene i de fire største byene. For å undersøke dette velger vi en litt annen tilnærming enn i
de øvrige analysene, ved at vi ser på reisekostnader i kroner (generaliserte reisekostnader,
GK) fremfor reisetidsulempe i minutter. I bompengeanalysene regner vi derfor reisetiden
med bil om til reisekostnader ved hjelp av tidsverdien for bilførere, i tillegg til at vi inkluderer kjøretøykostnader per kilometer (Statens vegvesen, 2018) og kostnader ved bompasseringer. Dermed kan vi undersøke hvordan bompenger påvirker pendlingsomlandet/reisekostnader med bil. Tabell 2.4 viser vektene (tidsverdiene) vi bruker. Vi bruker samme
metode som beskrevet i kapittel 2.4 for å angi hvor stor del av reisetiden som skjer i fri flyt,
moderat kø og sterk kø. Det samme gjelder metode for å beregne for tidlig ankomst.
Tabell 2.4 Forutsetninger for beregning av generaliserte reisekostnader i bompengeanalysene.
Vekter

2018kroner

Ombordtid i fri flyt

Merknad

76

per time

Ombordtid i moderat kø

114

per time

Ombordtid i sterk kø (betraktelig
redusert hastighet)

220

per time

For tidlig ankomst

117

per time

Kjøretøykostnader

3,17

per km. Inkluderer kostnader til drivstoff, olje og dekk,
reparasjoner og vedlikehold. Hentet fra Statens
vegvesen (2018)

Bom

Varierer i de ulike byområdene

Vi lager scenarier for reiser til og fra arbeidstedet i sentrum av de fire største byene, altså en
tur/retur-reise. Årsaken til at vi ser på tur-returreiser er at man i noen bomringer betaler for
passering i begge retninger. For de fire byene har vi hentet bompriser for bensinbil, med
passering innen rushtiden der det er egne rushtidspriser, inkludert rabatt med autoPASSbrikke 11.
2.5.1

Bomsoner og kostnader 12

Fra reisetidsberegningene har vi informasjon om reisestrekningene passerer en eller flere
bomstasjoner. Denne informasjonen viste seg imidlertid å være mangelfull da det var flere
bomstasjoner som ikke var registrert i uttrekkene fra Google Maps. Vi har derfor valgt å
legge inn bomstasjonspasseringer manuelt i reisestrekningene. Vi har da lagt inn tre bomsnitt i Oslo (indre ring, ytre ring og bomsnittet på kommunegrensen), og sentrumsringene i
de tre andre byene.
I Oslo undersøker vi to scenarier med ulike bomkostnader: Dagens situasjon (gjeldende fra
1.6.2019) og situasjonen som gjaldt til og med mai 2019.
I tidligere situasjon var det en bomring langs Ring 3 med kostnad 48,- i rushtiden (med
rabatt). I tillegg var det et bomsnitt langs grensen mellom Oslo og Bærum som kostet 14,4
kr. I begge disse bomsnittene betalte man bare for passering på vei inn til Oslo.

11

Rabatten er på 20 prosent i alle byene

12

Bomsoner og takster er hovedsakelig hentet fra www.ferde.no, samt lokale oversikter.
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Første juni 2019 ble det innført en ny bomring langs Ring 2 (indre ring). I tillegg ble
«Bærumssnittet» utvidet til også å gjelde langs Oslos grense mot Follo og Romerike. Indre
ring koster 16,80 kr i rushtiden, mens ytre ring koster 22,40 kr i rushtiden. Her er det
imidlertid en timesregel, slik at de som passerer både indre og ytre ring innen samme time
kun betaler for ytre ring (Ring 3), altså 22,40 kr. Også bygrensesnittet (Bærum, Follo,
Romerike) koster 22,40 kr i rushtiden 13. Prisene er altså omtrent på samme nivå som før
for en del reisestrekninger. Den største endringen er at de som bor mellom indre og ytre
ring nå betaler for reiser inn til Oslo sentrum, og at de som bor på Romerike og i Follo har
fått et nytt bomsnitt. En annen endring er at man nå betaler for passering hver vei på indre
og ytre ring. Reell pris for reiser tur/retur arbeid blir da det dobbelte.
I Bergen er det en indre bomring rundt sentrum. Her ble nye bomstasjoner innført i april
2019. Her gjelder det timesregel, slik at man betaler for maks én passering innenfor en time.
Det koster 40,80 kr å passere bomringen i rushtiden med rabatt.
På Nord-Jæren er det innført bomringer rundt de mest sentrale områdene (Stavanger,
Sandnes, Forus og Sola) 14. Det koster 35,20 kr å kjøre inn i hver av ringene i rushtiden med
rabatt. Her gjelder også en timesregel, som i Bergen. Vi legger derfor på 35,20 kr i bomkostnad på alle reisestrekninger som starter utenfor Stavangerringen.
I Trondheim er det til sammen syv bomsnitt. Disse utgjør hovedsakelig en indre ring
rundt Trondheim sentrum. Ringen har avgift på 11,20 kr i rushtiden med rabatt, som er
den vi benytter i disse analysene. Også her gjelder det en timesregel dersom man passerer
flere bomstasjoner innenfor en time, og man betaler for passering i begge retninger (pris
tur/retur blir altså 22,40 kr). Begge arbeidsstedene vi ser på ligger innenfor den indre
ringen.
Tabell 2.5: Bompengescenarier i fire byer. Kroner.
Byområde

Scenario 1 (tidligere situasjon)

Scenario 2 (dagens situasjon)

Oslo

48,- (+ 14,40 for Bærumssnittet)

33,60 eller 44,80 (+ 22,40 for bygrensesnittet)

Bergen

40,80

Nord-Jæren

35,20

Trondheim

22,40

Kartene nedenfor viser bomringenes avgrensning i de fire byene. Grunnkretser som ligger
innenfor bomringen er farget blå, mens de som ligger utenfor er farget rød. I Oslo er også
noen grunnkretser farget gult og grønt. Det er de som må passere flere bomsnitt (Ring 2,
Ring 3 og/eller kommunegrensen).

14

13

https://www.fjellinjen.no/bedrift/priser/nye-bomstasjoner-og-takster-2019/foreslatte-takster/

14

https://bymiljopakken.no/
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Figur 2.2: Oslo: Tidligere situasjon med en bomring
og et bomsnitt langs grense mot Bærum.

Figur 2.3: Oslo: Dagens situasjon med en indre og ytre
ring, samt et snitt langs hele kommunegrensen.

Figur 2.4: Bergen: En bomring rundt sentrum.

Figur 2.5: Trondheim: Bomring rundt Trondheim
sentrum.

Figur 2.6: Stavanger: Bomringen rundt Stavanger
sentrum
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2.6

Svakheter og mulige feilkilder

Det er noen svakheter og mulige feilkilder knyttet til de dataene og metodene vi bruker.
For det første måler vi primært GT i minutter og ikke kroner. Da mister vi informasjon om
kostnader for de reisende, som beskrevet ovenfor.
En annen ulempe er at vi bruker nasjonale vekter. I noen byer er det tidligere utviklet lokale
vekter som mer tar hensyn til lokale forhold (Østli mfl., 2012). Det kunne gitt mer
nøyaktige lokale analyser, men problemet er at vi for det første mangler lokale vekter for
noen av våre byer, og for det andre at det ikke er utviklet lokale vekter basert på den nyeste
verdsettingsstudien.
Når det gjelder bilreiser har vi ikke tatt hensyn til at pendlere kan måtte bruke tid på å lete
etter parkeringsplass. Vi har heller ikke tatt hensyn til at noen må gå et stykke fra
parkeringsplassen til arbeidsplassen. Med vår beregning forutsetter vi at bilpendlere kjører
direkte til arbeidsplassen og finner parkeringsplass der med en gang. Dermed mister vi en
faktor som kan bidra til å øke reisetiden med bil, noe som gjør at vi risikerer å beregne en
kortere opplevd reisetid enn det som faktisk er tilfellet for pendlere som ikke har reservert
parkeringsplass på arbeidsplassen. Tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14
viser at andelen som ikke har parkeringsplass på arbeidsplassen er på 37 prosent i Oslo
kommune, mens den er på 27 prosent i Trondheim og 26 prosent i Bergen. I andre norske
byer har over 80 prosent parkeringsplass på arbeidsplassen (Christiansen mfl., 2015).
Vi har heller ikke tatt hensyn til at mengden kø kan variere i ulike deler av byene. For
eksempel kan det være at det er mer kø for de som pendler fra vest for Oslo enn de som
kommer fra syd eller nord. Vi har ikke ulike vekter for ulike deler av Oslo. Denne
forskjellen blir likevel delvis tatt hensyn til direkte i reisetidene, i og med at disse er basert
på historiske trafikkmengder. De strekningene der det erfaringsmessig er mer kø vil dermed
få lengre reisetider enn andre strekninger.
I uttrekkene fra Google har vi valgt det første reisealternativet som dukker opp for hver
reise. For mange reiser beregner Google flere alternative reiseruter, men vi velger altså det
første. Dermed får vi ikke med informasjon om hvor stor valgfrihet pendlere har. Det har
også noen konsekvenser at vi har valgt ankomsttid kl. 08:30. I noen tilfeller er
kollektivtilbudet så dårlig at reiseplanleggerne foreslår at man reiser dagen i forveien for å
komme fram til ønsket ankomsttidspunkt. Dersom vi hadde valgt et senere
ankomsttidspunkt ville vi redusert dette problemet, samtidig som analysene da i mindre
grad ville vært representative for reiser til arbeid. Denne og andre usikkerheter knyttet til
tilgjengelighetsanalyser blir drøftet av Pereira (2019).
En ulempe med beregningene av sykkelreiser er at vi bare ser på reiser til jobb. Sykkelreiser
hjem fra jobb vil ofte ha lavere hastighet og dermed lengre reisetid. Det viser eksempelet
fra Google Maps. I våre reisestrekninger er gjennomsnittlig hastighet 17,56 km/t, noe som
er noe høyere enn den generelle hastigheten som er brukt i Statens Vegvesens håndbok
V712, på 15 km/t (Statens vegvesen, 2018).
Når det gjelder beregningene av bompenger og hvordan de påvirker generaliserte
reisekostnader med bil er det en ulempe at vi ikke gjør samme beregning for
kollektivtransport. Dermed får vi ikke undersøkt hvordan bompenger påvirker
konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport. En beregning av generaliserte
reisekostnader med kollektivtransport er utenfor denne rapportens omfang, i tillegg til at en
slik beregning ville inkludert mange usikkerheter og feilkilder (som allerede nevnt
innledningsvis).
En annen svakhet med analysene i kapittel 6 er at vi ikke tar hensyn til at
innføringen/økningen av bompenger kan føre til mindre kø, noe som igjen reduserer
16
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drifts- og tidskostnadene pendlere opplever. I våre før- og etter-scenarier holdes reisetidsog kjøretøykostnader uendret. Grunnen til det er at det for det første er svært usikkert
hvilken effekt bompenger har på trafikkmengder. Erfaringstall fra innføring av bompenger
og køprising i Stockholm og Gøteborg viser at trafikken ble redusert med mellom 10 og 20
prosent 15. Når effekten av kø på GK i utgangspunktet er liten i våre analyser(jfr kapittel
2.4, vi legger til kø-ulempe på en mindre andel av reisens totale reisetid), vil en slik nedgang
ventelig ha minimal påvirkning på GK – i alle fall for et stort flertall av de reisende 16. I
tillegg vil trafikknedgangen være mindre når man øker eksisterende bompenger
sammenlignet med når man innfører bompenger der det tidligere ikke har vært veiprising.
Det er sannsynlig at reisetiden og ulempen ved å kjøre i kø reduseres noe, men denne
reduksjonen av generaliserte reisekostnader vil for hele den reisende befolkningen være
mindre enn den økningen bompengene i seg selv gir. Det er ennå for tidlig å si hvilken
effekt innføringen av bompenger i norske byer har på bilbruk og trafikkmengder. På lang
sikt kan det til og med forventes at frigjort kapasitet vil fylles opp igjen (fordi
byvekstavtalene primært har nullvekstmål og ikke mål om reduksjon, og pga befolkningsog innteksvekst) og da vil ikke mengden kø, eller reisetider, endres. For det andre anslår vi
at usikkerheten i en del av forutsetningene våre (bl.a. om andel av reiser som foregår i fri
flyt, moderat kø og sterk kø) er større enn utslagene av eventuelle gevinster av redusert kø.
Alt i alt er det derfor hensiktsmessig å ikke inkludere ytterligere usikkerhet i analysene ved å
inkludere usikre anslag for GK-gevinster av en eventuell køreduksjon.

15

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-bilbruk/b-11/?highlight=bompenger
16

Unntaket er dem med svært høy tidsverdi. For disse vil en prisøkning bety relativ lite, mens en liten
reisetidsbesparelse bety relativt mye.
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3

Hva er et godt kollektivtilbud?

Det store oppslagsverket The demand for public transport: a practical guide (Balcombe mfl., 2004)
oppsummerer flere tiår med markedsanalyser og gir en god oppsummering av viktige
drivere bak etterspørsel etter kollektivreiser. Rapporten Fakta om kollektivtransport (Ruud
mfl., 2005) og Kollektivtransportboka (Urbanet Analyse, 2017) oppsummerer tilsvarende for
Norge. De egenskapene ved kollektivtransporten som man over tid ser stabilt signifikante
effekter av på etterspørselen, er de såkalte harde kvalitetsfaktorene reisetid, frekvens og pris.
Videre er det tydelige effekter av punktlighet (dette påvirker særlig tilfredshet) og antallet
bytter. Myke kvalitetsfaktorer, som komfort og informasjon, bidrar til å gjøre kollektivreisen
enklere og mer behagelig. Imidlertid er det vanskelig å spore noen tydelige etterspørselseffekter av slike faktorer (Fearnley mfl., 2015), selv om markeds- og tilfredshetsundersøkelser viser at de kan ha stor betydning for hvordan de vurderer reisen. Generelt
medfører planleggingen av et kollektivsystem en avveiing mellom høy frekvens og høy
flatedekning. Et godt, høystandard kollektivtilbud som skal konkurrere om markedsandeler
mot bilen vil fokusere på høy frekvens og høy kapasitet langs hovedårer, snarere enn høy
flatedekning med lavere frekvens (Fearnley mfl., 2008; Nielsen mfl., 2005).
Det er grundig og empirisk etablert at markedsandelene for bil og kollektivtransport
avhenger av den relative reisetiden. Jo høyere reisetiden med kollektivtransport er i forhold til
bilen, desto lavere blir kollektivandelen, alt annet likt. Engebretsen og Christiansen (2011)
er blant de som har studert dette, og funnet at kollektivandelen synker betraktelig når
reisetid med kollektivtransport i forhold til bil øker (basert på data fra Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen 2009). Kollektivtransportens markedsandel faller forholdsvis jevnt
og når svært lave nivåer, spesielt når den reisende har gratis parkeringsplass ved
arbeidsstedet, når reisetidsforholdet øker i kollektivtransportens disfavør. Uten gratis
parkering er sammenhengen ikke ulik, men kollektivtransportens markedsandel holder seg
godt. Selv ved dobbel reisetid med kollektivtransport (altså når reisetidsforholdet er 2) er
forventet kollektivandel over 50 prosent.
Et godt kollektivtilbud, som konkurrerer godt om markedsandelene, kjennetegnes derfor
av konkurransedyktig reisetid.
Et annet ofte brukt mål for hvor attraktivt kollektivtilbudet er, er tilgangen til kollektivtilbud med hyppige avganger fra hjemstedet. I Den nasjonale reisevaneundersøkelsen blir
tilgangen på definerer tilgangen til kollektivtransport definert slik (Hjorthol mfl., 2014;
Vågane mfl., 2011):
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1) Svært god tilgang: Minst 4 avganger pr. time og under 1 km til den holdeplassen
man vanligvis bruker
2) God tilgang: 2-3 avganger pr. time og under 1 km til holdeplass, eller minst 4
avganger pr. time og 1-1,5 km til holdeplassen
3) Middels god tilgang: 1 avgang pr. time og under 1 km til holdeplass, eller 2-3
avganger pr. time og 1-1,5 km til holdeplassen
4) Dårlig tilgang: Avgang hver annen time eller sjeldnere og under 1 km til holdeplass,
eller 1 avgang pr. time og 1-1,5 km til holdeplassen
5) Svært dårlig eller ikke noen tilgang til kollektivtransport: Ikke noe kollektivtilbud
innen 1,5 km fra boligen, eller avganger sjeldnere enn hver annen time og 1-1,5 km
til holdeplassen
I de ti største byområdene finner Vågane mfl. (2011) generelt høye andeler trafikanter med
godt eller svært godt tilbud. Vågane mfl. (2011) viser hvordan transportmidlenes
markedsandel varierer med tilgangen til kollektivtransport. De relevante tallene er gjengitt i
tabell 3.1. Med unntak av «svært dårlig» tilgang til kollektivtransport, faller kollektivandelen
med dårligere tilgang til kollektivtransport, og bilandelen øker.
Tabell 3.1: Transportmiddelbruk siste gang man reiste fra bostedet til arbeidsstedet etter tilgang til
kollektivtransport. 2009. Prosent. Kilde: Vågane (2011) tabell 7.6.
Tilgang til
kollektivtransport

Til
fots

Sykkel

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektivt

Annet

Sum

Svært godt

17

9

37

3

33

1

100

Godt

11

8

55

5

19

2

100

Middels godt

9

6

67

5

11

2

100

Dårlig

8

5

71

5

9

2

100

Svært dårlig

7

4

71

4

12

2

100

Det er altså ulike måter å kategorisere tilgangen til kollektivtransport og kollektivtransportens konkurransedyktighet. Det er gjort overraskende få analyser som kombinerer de
ulike reisetidsaspektene ved hjelp av GT for å analysere hva som utgjør et godt
kollektivtilbud. Et mulig unntak, er Ellis mfl. (2012). De beregnet en aggregert
konkurranseindeks (KI) som uttrykker GK-forholdet mellom kollektivtransport og bil,
altså GKkollektivtransport/GKbil. De definerte KI < 3 som å ha gode konkurranseforhold for
kollektivtransport (s. 62).
Også NAF har utviklet en kategorisering av kvaliteten på kollektivtilbudet. Denne
definisjonen er ikke publisert tidligere, men er oversendt til TØI i forbindelse med dette
prosjektet. Tabellen nedenfor viser hvordan NAF definerer ulike grader av kvalitet på
kollektivtilbudet.
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Tabell 3.1: Trafikantorganisasjonen NAFs definisjon av godt kollektivtilbud i by og bynære strøk 17.
Kollektivtilbud

Svært godt
Meget godt

Frekvens
(tid mellom
avgangene)

Gangavstand
meter

Reisetid
min

Bytter

Sitteplass

0-<4 min

0- 200 m

0-<15 min

0

Ja

4-<8 min

201- 400 m

15-<30 min

0-1

Ja

8-<15 min

401- 650 m

31-<45 min

1-2

Ja

Nokså dårlig

15-<30 min

651- 1000 m

45-<60 min

2

> 50% av reisen

Dårlig

30-<60 min

1001-1500 m

60-<90 min

2-3

< 50% av reisen

60 min, +

1501 m, +

90 min, +

3+

Kun ståplass

Godt

Svært dårlig

Vi har analysert data fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 for å definere
kollektivtransportens konkurransedyktighet mot bil med utgangspunkt i reisetidsforholdet
mellom bil og kollektiv. For alle jobbreiser foretatt med bil eller kollektiv i de aktuelle
byområdene har vi matet Google Maps med start- og endepunktkoordinater og fått ut
beskrivelse av reisene både som bilreise og kollektivreise.
Det var til sammen 6 691 reiser der vi fikk ut reisetid både med bil og kollektivtransport.
For alle disse reisestrekningene undersøker vi (ved hjelp av logistisk regresjon) sannsynligheten for å velge kollektivtransport på jobbreisen når reisetidsulempene øker. Regresjonsanalysen inkluderer de variablene som brukes for å beregne generalisert reisetid i
denne rapporten: Antallet bytter, gangavstand, ventetid, frekvens, geografi og reiselengde, i
tillegg til relativ reisetid (Tkollektiv/Tbil).
Tabell 3.2 Sammenheng mellom andel kollektivreiser, relativ reisetid og andre faktorer for arbeidsreiser i de 13
byområdene hentet fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Logistisk regresjon (N=6 691) 18.
Indikator

B

S.E.

Sig.

Exp(B)

Relativ reisetid (kollektiv/bil)

(B1)

-0,749

0,044

0,000

0,473

Antall bytter (0, 1, 2 eller flere)

(B2)

-0,429

0,083

0,000

0,651

Over 500 m hjemmefra til
holdeplass (=1)

(B3)

-0,236

0,065

0,000

0,790

Over 5 min. ventetid (=1)

(B4)

-0,175

0,109

0,106

0,839

Oslo (=1)

(B5)

1,260

0,069

0,000

3,524

Over 20 km kollektivreise (=1)

(B6)

0,227

0,085

0,008

1,254

Frekvens («rullende fortau»=1) 19

(B7)

0,889

0,082

0,000

2,434

Konstant

(B8)

0,747

0,122

0,000

2,111

17 Tabellens kolonner skal ikke leses i sammenheng, men hver for seg. Det vil si at frekvensen er definert som
«svært god» dersom det er 0-4 minutter mellom avgangene, uavhengig av hvor lang gangavstand det er til
holdeplassen, osv. NAF har altså ikke tatt stilling til ulike kvalitetskombinasjoner av variablene. Gangavstand
er i tabellen å anses som avstanden fra dør til holdeplass. Gangavstanden fra endeholdeplass til dør (målet)
også er viktig, men dette er ikke tatt med i denne definisjonen. Reisetid er i denne sammenheng å anse som
reisetid med et reisemiddel og inkluderer ikke gangavstand fra dør til holdeplass og holdeplass til dør.
18 Exp(B) viser hvor mye oddsforholdet (p/(1-p)) øker eller avtar når verdiene på indikatorene øker med én
enhet. For ytterligere beskrivelse, se Engebretsen og Christiansen (2011, s. 43).
19

Rullende fortau = minst åtte avganger per time (avgang hvert 7,5 minutt eller oftere) fra det stoppestedet
det er mest aktuelt å bruke hjemmefra. Selvrapportert i RVU 2013/14
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Både relativ reisetid, antall bytter, avstand til holdeplass, frekvens (rullende fortau) og om
reisen finner sted i Oslo eller ikke viser signifikant sammenheng med valg av kollektivtransport på arbeidsreisen (sig<1%). Sannsynligheten for å velge kollektivtransport avtar
med økende relativ reisetid og antall bytter og med avstand til holdeplass. Sannsynligheten
for å velge kollektivtransport er også høyere i Oslo enn i de andre byområdene, når vi
kontrollerer for de andre faktorene. Dette har også sammenheng med at bil relativt sett er
mindre effektivt i Oslo, for eksempel på grunn av restriksjoner på bilbruk og parkering i
Oslo sentrum.
Basert på regresjonsanalysen ovenfor kan vi sette opp noen enkle modeller 20 som viser
sannsynligheten for å velge kollektivtransport, basert på geografi (Figur 3.1), antall bytter
(Figur 3.2), gangavstand til holdeplass (Figur 3.3) og frekvens (Figur 3.4).
90%

Oslo

80%

Utenfor Oslo

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Figur 3.1: Sannsynlig andel kollektivreiser etter relativ reisetid og hvorvidt reisen finner sted i Oslo eller i et av de
andre byområdene. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). Prosent.

Figur 3.2 viser hvordan kollektivandelen varierer i Oslo og andre byer når relativ reisetid
øker, og vi kontrollerer for de andre faktorene i regresjonsanalysen. Det er tydelig avstand
mellom de to linjene. Når reisetidsforholdet er mellom 0,5 og 3 er det ca. 30 prosentpoeng
forskjell på Oslo og andre byer. Men forskjellen blir mindre når relativ reisetid passerer 4.
Det betyr at sannsynligheten for å velge kollektivtransport framfor bil er større i Oslo enn
utenfor Oslo. Når kollektivtransport tar dobbelt så lang tid som bil vil 60 prosent velge
kollektiv i Oslo, mens andelen i de andre byene er på bare 32 prosent.

20

Beregnes med uttrykket p=(1+e-z)-1,
der z=B1∙Relativ reisetid+ B5∙Oslo+B8 (Figur 3-1)
z=B1∙Relativ reisetid + B5∙Oslo + B2∙Antall bytter + B8 (Figur 3-2)
z=B1∙Relativ reisetid + B5∙Oslo + B3∙Avstand til holdeplass + B8 (Figur 3-3)
z=B1∙Relativ reisetid + B5∙Oslo + B7∙Frekvens + B8 (Figur 3-4)

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2019
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018

21

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

90%
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Figur 3.2: Sannsynlig andel kollektivreiser etter relativ reisetid og antall bytter, samt hvorvidt reisen finner sted i
Oslo eller et av de andre byområdene. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). Prosent.

I figur 3.2 ser vi sannsynlig kollektivandel når antall bytter med kollektivtransport øker. Det
er fortsatt en vesentlig forskjell på Oslo og andre byer. Et bytte reduserer sannsynlig
kollektivandel i Oslo med ca. ti prosentpoeng når reisetidsforholdet er mellom 1 og 3. I
andre byer er bytteeffekten mindre, men også her er det betydelig lavere kollektivandel når
antallet bytter øker.
Når reisetidsulempen med kollektivtransport øker ser vi at effekten av antall bytter blir
mindre. Dette har trolig har sammenheng med at antallet bytter også slår ut på den totale
reisetiden: Når reisetiden øker, øker også antallet bytter. Med lang reisetid er det sannsynlig
at de som velger kollektivtransport gjør det uavhengig av antallet bytter. Denne endringen
er svakere i Oslo enn i de andre byene. Når kollektivtransport tar over tre ganger så lang tid
som bil varierer sannsynlig kollektivandel utenfor Oslo mellom 10 og 20 prosent. I Oslo
derimot, er kollektivandelen på 50 prosent ved samme reisetidsforhold, så lenge reisen er
uten bytter.
90%

Under 500 m, Oslo

80%

Over 500 m, Oslo
Under 500 m, utenfor Oslo

70%

Over 500 m, utenfor Oslo
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0.5
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3
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Figur 3.3: Sannsynlig andel kollektivreiser etter relativ reisetid og avstand hjemmefra til holdeplass, samt hvorvidt
reisen finner sted i Oslo eller et av de andre byområdene. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører).
Prosent.
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Også avstand til holdeplass viste signifikant effekt i regresjonsanalysen, men endringen i
sannsynlig kollektivandel er mindre enn den vi så for bytter og utgjør i størrelsesorden fem
prosentpoeng forskjell i valgsannsynlighet. Det er imidlertid en større variasjon i Oslo enn i
de andre byene.
100%

Rullende fortau, Oslo
Ikke rullende fortau, Oslo

80%

Rullende fortau, utenfor Oslo
Ikke rullende fortau, utenfor Oslo
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Figur 3.4: Sannsynlig andel kollektivreiser etter relativ reisetid og frekvens, samt hvorvidt reisen finner sted i Oslo
eller et av de andre byområdene. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). Prosent.

Til slutt så vi at frekvens, målt i om man har «rullende fortau» eller ikke, har en signifikant
effekt på transportmiddelvalg. De som har avganger minst hvert 7,5 minutt har betydelig
høyere sannsynlighet for å velge kollektivtransport. Figuren ovenfor viser at sannsynlig
kollektivandel er mellom ti og tjue prosentpoeng høyere med rullende fortau, både i Oslo
og i øvrige byer, når reisetidsforholdet er mellom 0,5 og 3,5.
Oppsummert kan vi si at antallet bytter og frekvens er en viktig faktor for
kollektivtransportens markedsandel. Dersom pendlere kan reise direkte hjemmefra til
arbeidssted med ett kollektivt transportmiddel, vil mange velge kollektivtransport framfor
bil selv om reisetiden er lengre. Det samme gjelder dersom pendlere har høy frekvens av
avganger fra sitt foretrukne stoppested. Ventetid ved bytter har imidlertid ikke en
signifikant effekt på transportmiddelvalg, noe som passer bra med at vi vekter tid ved
bytter ganske lavt i våre beregninger av GT. Det vil si at det har større betydning at det er
få eller ingen bytter, enn at man må vente lenge på de byttene man må foreta. Gangavstand
hjemmefra til holdeplass er av mindre betydning, men vi ser likevel en signifikant effekt av
avstand på sannsynlighet for å velge kollektivtransport. En bakenforliggende variabel i
denne sammenheng er naturligvis tetthet. I urbane områder med høy tetthet vil
kollektivtilbudet være bedre – med høy frekvens og kort avstand mellom holdeplassene –
enn i mindre tettbebygde strøk. Høy tetthet gir også større ulemper for bilbruk, som
parkeringsproblemer og lavere framføringshastighet, noe som også er med på å forklare
hvorfor bilandelen synker når kollektivtilbudet er bedre. Det finnes flere tidligere studier
som har sett på sammenhengen mellom tetthet og transportmiddelbruk i norske byer
(Christiansen mfl., 2016; Engebretsen og Christiansen, 2011).
Disse funnene viser at GT-tilnærmingen (som beskrevet i avsnitt 2.4) virker rimelig. Vi har
bekreftet at bytter og frekvens har en stor effekt på bruken av kollektivtransport, noe som
forsvarer at vi har større vekter for disse faktorene enn for lang gangavstand og ventetid
ved bytte. Figuren nedenfor viser hvordan sannsynlig kollektivandel synker når den opplevde
reisetidsulempen med kollektivtransport øker (GTkoll/bil). Linjen i denne figuren tilsvarer linjene
i figurene ovenfor, men her er det altså forholdet i opplevd reisetid og ikke faktisk reisetid som
øker på x-aksen.
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Figur 3.5: Sannsynlig andel kollektivreiser når opplevd reisetidsforhold mellom bil og kollektiv øker (RVU
2013/14).

Figuren viser at vi kan definere noen grader av kollektivtransportens kvalitet og
konkurransedyktighet basert på noen intervaller av GTkoll/bil. Intervallene er markert med
røde linjer i figuren ovenfor. Innen hver kategori kan vi sette noen forutsetninger til antall
bytter, frekvens, reisetid og gangavstand, basert på den nevnte litteraturen og funnene vi
har gjort i dette kapitlet. Beskrivelse av kategoriene er gitt i Tabell 3.3. Med et svært godt
kollektivtilbud vil den opplevde reisetiden med kollektivtransport være under halvparten av
den med bil. Sannsynligvis vil det være relativt få steder at det er realistisk å få til et så godt
kollektivtilbud sammenlignet med bil.
Denne kategoriseringen er delvis i tråd med NAFs egen definisjon av kollektivtilbud i
norske byer, som vist i tabell Tabell 3.1.
Tabell 3.3 Beskrivelse av ulik kvalitet på kollektivtransporttilbudet.
Kollektivtilbud

24

Beskrivelse

Sannsynlig
kollektivandel

Svært godt

GT-forhold <0,5. Ingen bytter, hyppige avganger (rullende
fortau, 8 eller flere avganger per time), relativt kort
gangavstand og god fremkommelighet for
kollektivtransporten / kollektivfelt / egne traseer.

Meget godt

GT-forhold 0,5-1,5. Maks ett bytte, minst 4 avganger per
time, kort gangavstand og god fremkommelighet for
kollektivtransporten / kollektivfelt / egne traseer.

40-60 %

Godt og mindre
godt

GT-forhold 1,5-2,5. Maks ett bytte, 4 avganger per time,
stort sett god fremkommelighet for kollektivtransporten.
Minst én av disse faktorene (frekvens, bytter, reisetid) må
være på samme nivå som for meget godt kollektivtilbud.

25-40 %

Ikke
konkurransedyktig

GT-forhold 2,5-3,5. 1-2 bytter, 2-4 avganger per time,
nærmeste holdeplass >500 meter unna, kollektivtransporten
går i blandet trafikk.

12-25 %

Minimumstilbud

GT-forhold >3,5. Kollektivtransporten har ingen realistiske
muligheter til å vinne markedsandeler fra bil, men utgjør et
tilbud for tvungne kollektivtrafikanter uten reelle alternativer.
Sjeldne avganger, bussen gjør mange omveier, bytter
og/eller lange gangavstander.

< 12 %

Over 60 %
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3.1

Er det noen sammenheng mellom inntektsnivå og
kollektivtilbud?

Et interessant spørsmål er om personer med høyere inntekt har bedre tilgang på kollektivtransport. Ved å sammenligne de ulike egenskapene ved kollektivtilbudet (gangavstand,
bytter og ventetid) med inntektsnivå, kan vi undersøke denne problemstillingen. I figuren
nedenfor viser vi andelen som har under 500 meter til holdeplass, som kan reise direkte til
arbeid (uten bytter) og som har under fem minutters ventetid, fordelt på inntektsnivå.
80
70
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30
20
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0

Under 200

200-399

400-599

600-799

800-999

1 000 og over

Under 500 m til holdeplass
Kan reise direkte (ingen bytter)
Under 5 minutter ventetid totalt

Figur 3.6: Inntektsnivå i 1000 kr og tilgang på kollektivtransport i prosent (andel som har...). I 1000 kr (RVU
2013/14). Tall i prosent.

Linjene i figuren ovenfor viser at de med høy inntekt ikke har spesielt bedre kollektivtilbud,
men heller det motsatte. Når inntekt øker, synker andelen som har «god» tilgang på
kollektivtransport. Det samme ser vi på sammenhengen mellom inntektsnivå og
kollektivbruk (Figur 3.7). Kollektivandelen synker når inntektsnivået øker.
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Figur 3.7: Inntektsnivå og bruk av kollektivtransport (andel som bruker kollektiv fremfor bil på arbeidsreiser). I
1000 kr (RVU 2013/14). Tall i prosent.
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Oppsummert ser vi at folk med høy inntekt ikke nødvendigvis bosetter seg på steder med
god kollektivtilgjengelighet. Dette har trolig en sammenheng med at inntektsnivået i tette
områder er lavere enn i mer spredtbebygde områder, der boligene er større. Der bebyggelsen er mer spredt er også kollektivtilbudet mindre effektivt.

26

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2019
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

4

Beregnet reisetid med sykkel og
elsykkel

Figurene i dette kapitlet viser pendlingsomlandet med sykkel til sentrum av de fire største
byene. De fargede feltene viser områder som kan nå sentrum innenfor ulike
reisetidsintervaller med sykkel, mens linjene viser hvordan dette området utvides med
elsykkel. Det må imidlertid nevnes at feltene ikke representerer reisetider helt korrekt. Siden
feltene er basert på punkter for hver grunnkrets blir det mindre nøyaktig i områder der det
er store grunnkretser og dermed lang avstand mellom punktene. Det gjelder for eksempel i
skogsområder, som Nord- og Østmarka rundt Oslo, og fjellområdene rundt Bergen. Her
må kartene tolkes med forsiktighet, og som hovedregel er reisetidene mest nøyaktige i
tettbebygde områder der det er tettere mellom grunnkretsene. Kartene i neste kapittel viser
de enkelte grunnkretsene (representert med punkter), noe som gir et inntrykk av hvor
interpoleringen er mer og mindre nøyaktig.
Vi ser – ikke overraskende – at reisetiden er betydelig lenger med sykkel og elsykkel enn
den er med bil og kollektivtransport (se tilsvarende kart for bil og kollektivtransport i
vedlegg). Det er imidlertid en vesentlig forskjell på omlandet med vanlig sykkel og med
elsykkel, spesielt på de lengste avstandene. I denne beregningen har vi dessuten ikke tatt
med andre fordeler med elsykkel enn bare økt hastighet. En pendler som bruker elsykkel vil
kunne sykle langt med liten innsats, slik at han/hun ikke har behov for å skifte og dusje ved
ankomst. Hvis vi legger til 15 minutter for å dusje for de som bruker vanlig sykkel blir
reisetidsomlandet mindre, og forskjellen på vanlig sykkel og elsykkel større. Dermed vil
elsykkel gjøre sykling mulig for en betydelig større del av befolkningen. En nylig gjennomført TØI-studie har sett nærmere på hvordan tilgjengeligheten til arbeidsplasser øker med
bruk av elsykkel sammenlignet med vanlig sykkel. Resultatene viste at med bruk av elsykkel
kan man oppnå høye sykkelandeler på reiser også utenfor de mest tette delene av
byområdene (Uteng mfl., 2019).
I reisetidsberegningene fra Google Maps er bruk av ferger inkludert i sykkelreisene. Det vil
si at reiser som krysser vann, som for eksempel Nesodden til Oslo sentrum, inkluderer
bruk av ferge.
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Figur 4.1: Beregnet reisetid med sykkel og elsykkel til Oslo sentrum (reiser fra Nesodden inkluderer bruk av ferge).

I Osloområdet (Figur 4.1) ser vi tydelig at forskjellen på reisetid med vanlig sykkel og
elsykkel øker når reiseavstanden blir lengre. Hvis vi regner med 15 minutter til å dusje/
skifte for de som bruker vanlig sykkel blir forskjellen desto større. For eksempel kan man
med elsykkel reise fra Lørenskog til Oslo sentrum på under 45 minutter. Med vanlig sykkel,
inkludert 15 minutter til å dusje/skifte vil man bruke over en time på samme distanse.
Hvis vi sammenligner med kartene for kollektivtransport og bil ser vi at reisetidsforholdene
(sykkel/kollektiv og sykkel/bil) er forholdsvis likt på korte reiser, men at forskjellen øker
når reiseavstand og reisetid øker.
Som nevnt er dette kartet mindre nøyaktig i skogsområdene rundt Oslo. I tillegg er det
inkludert bruk av ferge på sykkelreiser fra Nesodden.
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Figur 4.2: Beregnet reisetid med sykkel og elsykkel til Bergen sentrum (reiser som krysser vann inkluderer bruk av
ferge).

Også i Bergen ser vi at fordelen med elsykkel øker betraktelig når reisetiden øker. Det er
imidlertid viktig å tolke kartet med forsiktighet. Interpoleringen som danner de fargede
feltene tar ikke hensyn til fjellområdene der det er færre grunnkretser. Det fører til at
fjellområdene fremstår med mye kortere reisetid enn det som er realistisk.

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2019
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018

29

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

Figur 4.3: Beregnet reisetid med sykkel og elsykkel til Stavanger sentrum (reiser som krysser vann inkluderer bruk
av ferge).

På reiser til Stavanger er det også inkludert bruk av ferge der det er aktuelt. Vi ser at
reisetiden begynner å bli mer enn én time når vi kommer sør for Sandnes. Fra Sandnes og
sørover er også fordelen av å bruke elsykkel betydelig. Med bruk av elsykkel er det
sannsynlig at en del pendlere med mellom 10 og 20 km reisevei kan velge å sykle fremfor å
bruke bil eller kollektivtransport.
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Figur 4.4: Beregnet reisetid med sykkel og elsykkel til Trondheim sentrum.

Trondheim kjennetegnes av relativt høy sykkelandel (ni prosent i følge RVU 2013/14). Og
kartet viser at store deler av det sentrale Trondheim når sentrum på opp til 30 minutter.
Med elsykkel kan man faktisk reise helt fra Tiller til Trondheim sentrum på under en halv
time. Også her er det viktig å presisere at de fargede feltene er mindre nøyaktige i
skogsområdene, som Bymarka.
Hvis vi sammenligner reisetider med sykkel og elsykkel med opplevde reisetider med bil og
kollektivtransport (vedlegg), ser vi at sykkel generelt bruker betydelig lenger tid enn både bil
og kollektivtransport. Men dette gjelder spesielt på de lange reisestrekningene. På kortere
avstander er forskjellen mindre. For eksempel kan de fleste som bor innenfor en 10 km
radius sykle på under 45 minutter til Oslo sentrum. I samme radius er det mange som får
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GTbil og GTkollektivtransport på henholdsvis 60 og 90 minutter. Med elsykkel blir fordelen desto
større enn med vanlig sykkel.
Hvis vi sammenligner sykkel med bil og kollektivtransport ser vi at reisetidsforholdet er
lavere jo kortere reisen er. På de korteste reisene (opp til 30 minutter) kan sykkel ofte
konkurrere med både kollektivtransport og bil. På lengre reiser blir forholdet betydelig
større, sykkel tar gjerne tre og fire ganger så lang tid som (opplevd) reisetid med bil og
kollektiv. Det er altså på de korteste reisene at sykkel kan konkurrere med de andre
transportmidlene, selv om elsykkelbruk utjevner forskjellene noe på de lengre reisene.
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5

Opplevd reisetid med bil og
kollektivtransport

I dette kapitlet presenterer vi hvordan opplevd reisetid med bil og kollektivtransport
varierer i byområdene. I tillegg viser vi hvordan reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil varierer. Reisetidsforholdet gir en pekepinn på i hvilken grad kollektivtilbudet er godt nok til å konkurrere med bil som valgt transportmiddel på arbeidsreiser,
som vist i kapittel 3.
Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig reisetidsforhold blant alle reisestrekningene vi har
studert, fordelt på de 18 arbeidsstedene. Vi viser både opplevd og faktisk reisetidsforhold
(henholdsvis GTkollbil og Tkollbil). Vi ser at det er relativt stor variasjon mellom arbeidsstedene. Det er særlig i de største byene at vi finner de laveste verdiene. Til Oslo sentrum,
Trondheim sentrum, Bergen sentrum og Nydalen er det for eksempel under dobbelt så
lang reisetid med kollektiv som med bil. I de mindre byene er verdiene høyere, særlig i
Bodø og Ålesund der det er mellom tre og fem ganger så lang reisetid med kollektivtransport som med bil. Vi ser også at de mindre sentrale arbeidsstedene i Trondheim
(NTNU, Gløshaugen), Nord-Jæren (Forus) og Bergen (Haukeland sykehus) har betydelig
høyere verdier enn sentrumsområdene i de samme byene.
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Figur 5.1: Gjennomsnittlig reisetidsforhold (kollektiv/bil) per arbeidssted 21.

I Oslo blir reisetidsforholdet marginalt lavere når vi måler i opplevd reisetid (GT) enn når
vi måler i faktisk reisetid i minutter (T). I de andre byene er det motsatt endring, ved at GT
gir et gjennomsnittlig større reisetidsforhold mellom kollektivtransport og bil. Årsaken til
21

1 på y-aksen betyr at reisetid med kollektivtransport er like lang som med bil. 2 betyr at kollektivtransport
tar dobbelt så lang tid som bil.
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dette er at vi bruker andre vekter for bilreiser i Oslo enn i de andre byene. I Oslo har vi
større innslag av kjøring i moderat og sterk kø, noe som er med på å øke GTbil mer enn i de
andre byene.
Som vist i kapittel 3 har bytter og lang gangavstand til holdeplass en signifikant effekt på
pendleres tilbøyelighet til å velge kollektivtransport framfor bil. Derfor er det interessant å
se hvor utbredt bytter og lang gangavstand er i våre studiebyer. Figur 5.2 viser hvor stor
andel av reisestrekninger som har og ikke har bytter blant alle arbeidsstedene vi studerer.
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Figur 5.2: Antall bytter. Andel av alle reisestrekninger som har ingen bytter, ett, to eller tre bytter ved kollektivreise
til endepunktet.

Arbeidsstedene i Oslo peker seg ut med mange bytter. 30 prosent av reisestrekningene til
Nydalen innebærer to eller flere bytter. I Ålesund, Tromsø og Bodø er det derimot ingen
reisestrekninger som innebærer bytter. Dette har sannsynligvis sammenheng med at byene
er mindre og reiselengdene her er betydelig kortere enn i de andre byene, i tillegg til at
kollektivtilbudet sannsynligvis er mer tilpasset reiser inn til sentrum. Vi ser også at det er
flere bytter på reiser til de mindre sentrale arbeidsstedene i de største byene (som Nydalen,
Alnabru, Forus, Haukeland sykehus og NTNU i Trondheim) enn til sentrumsområdene i
Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Det er interessant at arbeidssteder med høye reisetidsforhold – som Ålesund og Bodø (jfr.
Figur 5.1) – har få bytter, i motsetning til arbeidsstedene i Oslo der reisetidsforholdene er
lave og antallet bytter høye. Det kan tyde på at antallet bytter i Osloregionen mer enn
oppveies av hyppige avganger, korte gangavstander til holdeplasser og kollektivfelt, i tillegg
til at bilbruk er mer tungvint i Oslo (pga. parkeringsproblemer, bompenger og andre
restriksjoner). Denne sammenhengen så vi også i kapittel 3, der analysen vår viste at
sannsynlig kollektivandel var betydelig høyere i Oslo enn i andre byer, også når vi
kontrollerte for antall bytter, ventetid, osv.
Kartene i dette kapitlet viser reisetidsforholdet på reiser fra hver grunnkrets (punkter) til de
enkelte arbeidsstedene. Punktene er fargekodet etter nivået på reisetidsforholdet. Der
opplevd reisetid med bil og kollektiv er omtrent likt (1-1,5) er punktene markert gule. Der
opplevd reisetid er kortere med kollektivtransport enn bil har punktene ulike nyanser av
grønt, og der tiden er kortere med bil enn kollektivtransport har punktene ulike nyanser av
rødt. Disse fargenyansene kan også leses i sammenheng med kvaliteten på kollektivtilbudet,
som vist i Tabell 3.3.
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5.1

Oslo

I Oslo ser vi at det er stor forskjell på om man skal reise til Oslo sentrum eller til et av de
andre målpunktene med kollektivtransport. Store deler av regionen har under 90 minutter
GTkollektiv til Oslo sentrum, mens det er betydelig færre som har samme opplevde reisetid til
Nydalen og Alnabru. Utenfor Oslo kommune ser vi at jernbanetraséene og knutepunktene
langs jernbanen påvirker den opplevde reisetiden med kollektivtransport. Rundt knutepunktene er den opplevde reisetiden betydelig lavere, noe som er et resultat av relativt
hyppige og raske kollektivruter med få bytter inn til Oslo sentrum. Med større avstand til
knutepunktene blir kollektivreisene mer kompliserte – med flere bytter og mer ventetid –
slik at den opplevde reisetiden øker.
Med bil er det mindre variasjon på de tre arbeidsstedene, og kartene som viser reisetidsforholdet gjenspeiler dette. Til Oslo sentrum tar kollektivtransport opptil dobbelt så lang tid
som bil (Figur 5.3). Til Nydalen og Alnabru er det derimot mange steder der reisetiden er
over tre og fire ganger så lang med kollektivtransport som med bil (Figur 5.4 og Figur 5.5).
Her ser vi også en tydelig effekt av nærhet til jernbanestasjon. Både i Follo og på Romerike
er konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport jevnere ved knutepunkter som
Lillestrøm, Ås og Ski enn andre steder.
Vi ser også en del steder nærme endepunktene der kollektivtransport er veldig mye mer
tungvint enn bil (røde punkter, der reisetidsforholdet er over 4,5). Her har imidlertid
reisetidsforholdet mindre betydning, fordi den totale reisetiden er ganske liten. Dersom
man bruker tre minutter med bil har det ikke så stor betydning av kollektivtransport tar fire
ganger så lang tid. Da vil man trolig heller velge å gå eller sykle. På korte reiser vil andre
ulemper med bilbruk (som parkeringstilgang, parkeringskostnader og kostnader til bilhold)
ha en større innvirkning, slik at det faktiske konkurranseforholdet trolig er mindre enn det
kartene viser. Det er derfor mest fruktbart å studere reisetidsforholdet på grunnkretser som
ligger mer enn anslagsvis 5 kilometer fra endepunktet (den innerste sirkelen på kartene).
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Figur 5.3: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Oslo sentrum.

Til Oslo sentrum er kollektivtilbudet svært godt, og konkurransedyktig i forhold til bil. Det
er samtidig noen steder der reisetidsforholdet er større, som i østre del av Bærum og lengst
øst i Groruddalen. Her er reisetidsforholdet 1,5-2,5 og noen få steder over 2,5. Det er
høyere enn det vi finner på knutepunktene lenger ut av byen. Fra Sandvika og helt ut til
Asker finner vi også et jevnere reisetidsforhold (0,5-1,5), noe som betyr at kollektivtilbudet
herfra og inn til Oslo sentrum er betydelig bedre sammenlignet med bilbruk på samme
strekning. Det er imidlertid ingen steder som har det vi har definert som et minimumstilbud av kollektivtransport, altså der reisetidsforholdet er over 3,5.
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Figur 5.4: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Alnabru.

Til Alnabru er det bare i Asker og Bærum (vest), samt lengst nord på Nesodden at
reisetidsforholdet er lavere enn 1,5. Både i Oslo syd og oppover på Romerike er forholdet
over 2,5. I tillegg vet vi at parkeringstilgangen er bedre på Alnabru enn i Oslo sentrum, noe
som gjør det desto mer lettvint å velge bil framfor kollektivtransport.
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Figur 5.5: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Nydalen.

På reiser til Nydalen er kollektivtransport mer konkurransedyktig enn det vi så for Alnabru.
Samtidig er ikke kollektivtilbudet like bra som til Oslo sentrum. Det er spesielt dårlig tilbud
på reiser fra Bærum øst, der reisetidsforholdet mange steder er opp mot 3,5. Både til
Nydalen og Alnabru finner vi noen områder med et minimumstilbud av kollektivtransport
(reisetidsforhold over 3,5). Til sammenligning fant vi ingen slike områder på reiser til Oslo
sentrum. Samtidig er det noen detaljforskjeller på reiser til Alnabru og Nydalen. Til Alnabru
er kollektivtilbudet svært godt fra Asker og vest i Bærum, mens det er dårligere til Nydalen
fra de samme avreiseområdene.
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5.2

Bergen

I Bergen ser vi en stor forskjell i kollektivtilbudets konkurransekraft mot bil når vi ser på
reiser til sentrum og til Haukeland sykehus like utenfor sentrum. Til sentrum er
reisetidsforholdet på under 3,5 i de aller fleste tilfellene (grønne, gule og lyserøde punkter i
Figur 5.6). Til Haukeland sykehus er det derimot et betydelig høyere forholdstall, og på de
fleste reisestrekningene er reisetidsforholdet på over 3,5 (mørkerøde punkter, Figur 5.7).

Figur 5.6: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Bergen sentrum.
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Figur 5.7: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Haukeland sykehus.

En sannsynlig forklaring på den store forskjellen er at det er betydelig enklere å reise
direkte til sentrum enn til Haukeland sykehus. Som vist i Figur 5.2 kan man reise uten
bytter på de fleste reisestrekninger til Bergen sentrum. Til Haukeland sykehus derimot, må
man bytte minst én gang på nesten halvparten av reisestrekningene. Dette viser at kollektivtilbudet i Bergen er mer orientert mot reiser til sentrum. Med bedre tilrettelagt kollektivtilbud også til steder utenfor sentrumskjernen vil man redusere ulempene med
kollektivtransport og øke andelen kollektivreiser.
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5.3

Nord-Jæren

På Nord-Jæren er det betydelig forskjell i tilgangen til Stavanger sentrum og Forus med
kollektivtransport, noe som også gjenspeiles i reisetidsforholdet. Til Stavanger sentrum har
de fleste rundt dobbelt så lang opplevd reisetid med kollektivtransport som med bil (Figur
5.8). Til Forus er det derimot mange som opplever at kollektivtransport tar over tre ganger,
og i flere tilfeller også over 4,5 ganger så lang tid som bil (Figur 5.9).

Figur 5.8: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Stavanger sentrum.
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Figur 5.9: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Forus.

Det er hovedsakelig nord for Forus og i Sandnes og Bryne sentrum at kollektivtransport
kan konkurrere med bil. Forskjellen skyldes delvis at det er flere bytter på reiser til Forus
enn til Stavanger sentrum, som vist i Figur 5.2.
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5.4

Trondheim

I Trondheim er det mindre forskjeller på de to arbeidsstedene – Trondheim sentrum og
NTNU – enn vi så i de andre byene. En årsak til det er sannsynligvis at Trondheim er en
forholdsvis kompakt by, og de fleste reisestrekningene vi ser på har ganske kort lengde. Det
er med på å gjøre kollektivreisene enklere, noe som igjen gjør kollektivreisene mer
konkurransedyktige mot bilreiser. Det er også forholdsvis kort avstand mellom de to
arbeidsstedene vi har studert – Trondheim sentrum og NTNU Gløshaugen.

Figur 5.10: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Trondheim sentrum.
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Figur 5.11: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til NTNU, Trondheim.

Vi ser likevel noen vesentlige forskjeller på kollektivtilbudet (sammenlignet med bil) til de
to arbeidsstedene. Til Trondheim sentrum er det mange områder sør for sentrum samt på
Tiller og Melhus der pendlere har et svært eller meget godt kollektivtilbud (grønne punkter
i kartet, som definert i kapittel 3). Til NTNU finner vi ingen områder som har et så godt
kollektivtilbud, selv om en del områder rundt fem kilometer fra endepunktet har et godt
eller mindre godt kollektivtilbud. Vi ser også at det er vesentlig flere grunnkretser som har
et ikke konkurransedyktig eller minimumstilbud på reiser til NTNU enn det er på reiser til
Trondheim sentrum (røde punkter i kartene).
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5.5

Øvrige byområder

Også i de mindre byområdene finner vi noen av de samme mønstrene når det gjelder
konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport. Generelt har bil et betydelig
reisetidsfortrinn i forhold til kollektivtransport, men det er også lokale forskjeller. For
eksempel ser vi at det er enkelte strekninger der GTkollektivtransport i større grad er likestilt –
eller nesten likestilt – med GTbil. Noen tydelige eksempler på dette er i Arendal (Figur 5.16)
der reisetidsforholdet er lavere på reiser fra Grimstad enn ellers i regionen, og i
Buskerudbyen (Figur 5.13) der kollektivtransport er mer konkurransedyktig på strekningen
mellom Drammen og Kongsberg enn i områdene rett nord og sør for Drammen sentrum.
Andre steder finner vi et tydelig skille mellom byområder og områder utenfor byene.
Kollektivtransport er for eksempel mer konkurransedyktig på reiser fra Sarpsborg sentrum
til Fredrikstad sentrum (Figur 5.12), fra Mandal til Kristiansand (Figur 5.17) og fra
Tønsberg til Sandefjord (Figur 5.14) enn på de øvrige reisestrekningene i disse regionene.
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Fredrikstad

Figur 5.12: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Fredrikstad sentrum.

Fra Sarpsborg er det et relativt godt kollektivtilbud til Fredrikstad sentrum. Men utenfor
sentrumskjernen av Sarpsborg er det derimot større forskjell på GTbil og GTkollektiv og bil er
mange steder det eneste realistiske alternativet på arbeidsreiser. Nærmere Fredrikstad
sentrum er det også høye reisetidsforhold, men her er avstanden så kort at sykkel ofte er et
realistisk alternativ.
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Drammen

Figur 5.13: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Drammen sentrum.

I Drammen ser vi at kollektiv er forholdsvis problematisk sammenlignet med bil. I Lier,
nord for Drammen sentrum er det mange som har rundt fire ganger så lang GTkollektiv som
GTbil, altså er kollektivtilbudet svært lite konkurransedyktig. Fra områdene vest for
Drammen, helt til Kongsberg, er kollektivtransport konkurransedyktig, men også er her
GTkoll/bil i kollektivtransportens disfavør.
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Sandefjord

Figur 5.14: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Sandefjord sentrum.

I Vestfoldbyen er bil hovedsakelig det beste transportmiddelet når vi ser på opplevd reisetid til Sandefjord sentrum. De aller fleste grunnkretsene har et ikke konkurransedyktig
tilbud eller et minimumstilbud av kollektivtransport sammenlignet med bil. Selv i byene
rundt Sandefjord, som Tønsberg og Horten, har kollektivbrukere nærmere dobbelt så lang
opplevd reisetid sammenlignet med bilbrukere.
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Skien

Figur 5.15: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Skien sentrum.

I Grenland (på reiser til Skien sentrum) er kollektivtilbudet noe bedre enn det vi fant i
Vestfoldbyen. Sør for Porsgrunn er det enkelte områder der kollektivtilbudet er godt og
mindre godt sammenlignet med bil (gule punkter). Altså er kollektivtilbudet i disse
områdene ganske godt i forhold til andre byområder vi studerer. Samtidig er det et
vesentlig dårligere tilbud i resten av regionen, som er preget av lyserøde og mørkerøde
punkter (ikke konkurransedyktig tilbud eller et minimumstilbud).
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Arendal

Figur 5.16: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Arendal sentrum.

I Arendal finner vi noen få grunnkretser øst for Arendal sentrum der GTkollektiv er på samme
nivå som GTbil (gule punkter). Ellers i regionen er bil langt mer fordelaktig enn kollektivtransport fordi kollektivtransport gjerne tar over dobbelt så lang (opplevd) reisetid som bil.
Samtidig ser vi en tendens til at kollektivtilbudet er noe bedre for de som reiser fra nabobyene Grimstad og Tvedestrand, men også her er kollektivtilbudet dårligere enn det vi har
definert som et godt tilbud.
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Kristiansand

Figur 5.17: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Kristiansand sentrum.

Kollektivtilbudet fra Mandal til Kristiansand er ganske godt, og pendlere på denne strekningen kan regne med å ha samme opplevde reisetid med kollektivtransport som med bil.
Fra andre byer i Kristiansandsregionen, som Søgne og Lillesand, er bil imidlertid mer
effektivt enn kollektivtransport.
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Ålesund

Figur 5.18: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Ålesund sentrum.

I Ålesund er kollektivtilbudet betydelig mer begrenset, og for de fleste er bil eller sykkel det
eneste realistiske transportmiddelet på arbeidsreiser. Her er også bebyggelsen sentrert rundt
en øst-vestgående akse langs hovedveiene inn mot sentrum. Dermed er det svært effektivt å
bruke bil inn til sentrum, sammenlignet med bruk av buss som innebærer mer gangavstand
og lavere fremføringshastighet.
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Bodø

Figur 5.19: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Bodø sentrum.

De som pendler fra Fauske til Bodø sentrum kan regne med å ha en opplevd reisetid som
er nesten dobbelt så lang med kollektivtransport som med bil. Nærmere Bodø sentrum er
reisetidsforholdet i enda større grad i bilens favør, men her er reiselengden kortere og
sykkel – eller elsykkel – er et realistisk alternativ for en del pendlere. Vi vet også at Bodø
har en høy sykkelandel på daglige reiser, sammenlignet med andre byer av samme størrelse
(Aarhaug mfl., 2017).
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Tromsø

Figur 5.20: Forholdet mellom GTkoll og GTbil på reiser til Tromsø sentrum.

Også i Tromsø er kollektivtransport lite konkurransedyktig mot bil, og de aller fleste har et
kollektivtilbud som er dårligere enn det vi har definert som godt og mindre godt. Samtidig
er reiselengdene relativt korte (på de reisene vi har studert) og sykkel/elsykkel kan ofte
være et godt alternativ til både bil og kollektivtransport.
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5.6

Oppsummering

Sammenligningene av ulike målpunkter for arbeidsreiser i dette kapitlet har vist at det er
stor variasjon i hvor godt kollektivtilbudet er både mellom byer men også internt i byene.
For det første er det opplevde reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport mest
jevnt på arbeidsreiser til sentrum av de største byene. På reiser til målpunkter utenfor
sentrum endres reisetidsforholdet betydelig i kollektivtransportens disfavør. Dette ser vi
spesielt når vi sammenligner reiser til Bergen sentrum og til Haukeland sykehus, men også
på tilsvarende sammenligninger i Oslo, Trondheim og Nord-Jæren. Her har vi som nevnt
studert de såkalte harde kvalitetsfaktorene som reisetid og frekvens. De myke kvalitetsfaktorene er
ikke inkludert i våre analyser, noe som er i tråd med funn fra tidligere forskning som viser
at disse har mindre etterspørselseffekt.
Videre kan vi undersøke hvor stor andel av grunnkretsene i hver by som har ulike
reisetidsforhold (GTbil/koll). Vedlegg 5 viser en tabell med andel grunnkretser som har ulike
reisetidsforhold til de ulike arbeidsstedene. Her ser vi igjen at konkurranseforholdet mellom
bil og kollektivtransport varierer internt i de fire største byene og mellom byene. På reiser
til Oslo sentrum har nesten 60 prosent av grunnkretsene et svært eller meget godt
kollektivtilbud (slik vi har definert dette i kapittel 3). Til Nydalen og Alnabru er tilsvarende
andel på under 30 prosent. Også i Bergen, Nord-Jæren og Trondheim finner vi de samme
forskjellene på reiser til sentrum og til de andre arbeidsstedene. I de andre byområdene er
reisetidsforholdene generelt høyere enn til sentrumsområdene i de fire største byene.
Dårligst kollektivtilbud (på grunnkretsnivå) finner vi i Ålesund, Bodø og Tromsø.
Videre vekter vi hver grunnkrets med hensyn på folketallet. Da får vi et bedre bilde på
befolkningens kollektivtilbud i de ulike byområdene (Vedlegg 6). Igjen ser vi at det er særlig
i de største byene, og på reiser til sentrum, at kollektivtilbudet er best. Til Oslo sentrum har
for eksempel over halvparten av befolkningen et meget eller svært godt kollektivtilbud
sammenlignet med bil. Til Oslo sentrum er det også bare et par prosent som har et
minimums- eller et ikke konkurransedyktig tilbud. Til Alnabru har derimot 43 prosent av
befolkningen et ikke konkurransedyktig tilbud eller et minimumstilbud. I Bodø, Tromsø og
Ålesund har faktisk over 70 prosent av befolkningen et kollektivtilbud som er dårligere enn
det vi har definert som godt og mindre godt.
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6

Hvilken effekt har bompenger på
generaliserte reisekostnader?

I dette kapitlet undersøker vi hvordan bompenger påvirker de totale generaliserte reisekostnadene (GK) for pendlere med bil til de fire største byene. Vi ser på de samme
reisestrekningene som i kapittel 5, men begrenser analysene til ett arbeidssted i hver by. I
tillegg ser vi på generaliserte reisekostnader fremfor reisetid. Som nevnt i kapittel 2.6 er det
en del usikkerhet knyttet til å studere reisekostnader, blant annet fordi vi ikke vet om
pendlere betaler for bilbruken selv eller om de får bilbruk dekket av arbeidsgiver. Som
beskrevet i avsnitt 2.5.1 er det ulike bomregimer i de fire byene. Felles for alle er at byene
opererer med bomringer, slik at de som bor utenfor bomringen må betale for å reise inn til
sentrum. Alle arbeidsstedene vi ser på ligger innenfor bomringen(e). Bergen, Stavanger og
Trondheim har én bomring hver, mens bildet er mer komplisert i Oslo med flere ringer. I
alle byene ser vi på reisekostnader med og uten bompenger. I Oslo ser vi både på den
bompengeordningen som har vært gjeldende fram til mai 2019, og på den nye ordningen
som innføres i juni 2019.
Figurene nedenfor viser gjennomsnittlig GK (som beskrevet i avsnitt 2.5) med og uten
bompenger i de fire byene. Her er det grunnkretsene som er enheten, og vi tar dermed ikke
hensyn til at grunnkretsenes størrelse og befolkning varierer. GK inneholder som nevnt en
verdi for tiden brukt på reisen, kostnader per kilometer for bilbruk, samt kostnader ved
bompasseringer.
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Figur 6.1: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad (kr) med bil til Oslo sentrum, per grunnkrets (N=1994).

Figur 6.1 viser at gjennomsnittlig GK øker en del når vi inkluderer bompenger. Det er også
en viss økning fra tidligere til det nye bomregimet.
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Figur 6.2: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad (kr) med bil til Bergen, Stavanger og Trondheim sentrum, per
grunnkrets (N=739, 406, 649).

I Bergen og Stavanger øker gjennomsnittlig GK også mye når bompenger inkluderes. I
Bergen er økningen på 11 prosent, mens den er på hele 18 prosent i Stavanger. I
Trondheim er bomtakstene lavere, og økningen er på bare åtte prosent.
Hvis vi deler opp komponentene i GK kan vi bedre undersøke hvor mye bompenger
utgjør for bilpendleres totale reisekostnader. Dette er vist for hver by, målt i gjennomsnittlig GK blant alle grunnkretser, i Figur 6.3. Her har vi delt GK inn i tre deler: Reisetidskostnader (tidsbruk med og uten kø, samt for tidlig ankomst), kjøretøykostnader og
bomkostnader. Som nevnt holder vi reisetids- og kjøretøykostnader uendret før og etter
innføring av bompenger. Dette kan problematiseres, jfr. kapittel 2.6, men det er vår
vurdering at analysen gir et riktig bilde innenfor de usikkerhetsmarginene vi opererer med.
Dessuten er, effekten av redusert kø sannsynligvis mindre enn den økningen bompengene
gir de generaliserte reisekostnadene.
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Figur 6.3: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad (kr), fordelt på reisekostnadenes komponenter. GK i Oslo er
basert på dagens bomregime.

Figuren ovenfor viser at bompenger utgjør en liten del av de totale reisekostnadene i alle
byene. Det er i Stavanger at bom utgjør størst andel av GK, på 15 prosent. I Trondheim
står bomkostnadene for bare syv prosent av de totale reisekostnadene. Ikke overraskende
har bomsatsene en innvirkning her. I Trondheim koster en bompassering 22,40 kr, mens
det koster mellom 35,20 og 62,4 i de andre byene. Det er kjøretøykostnadene – utgifter til
driftstoff, reparasjoner, etc – som utgjør størst andel av total GK, på mellom 40 og 50
prosent av kostnadene.
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Analysene ovenfor viser at bompenger øker kostnadene ved å bruke bil, noe som igjen
forverrer bilens konkurransekraft i forhold til kollektivtransport og sykkel. Hvis alt annet
holdes likt, forverrer bompenger bilens konkurransekraft i forhold til andre transportmidler
med åtte prosent i Trondheim, elleve prosent i Bergen, 14 prosent i Oslo og 17 prosent i
Stavanger.
Kartene nedenfor viser GK med og uten bompenger i de fire byene. Større versjoner av
kartene, inkludert tegnforklaring, finnes i vedlegget.

Figur 6.4: Generaliserte reisekostnader med bil til
Oslo sentrum. Uten bompenger.

Figur 6.5: Generaliserte reisekostnader med bil til
Oslo sentrum. Med tidligere bomregime (t.o.m. mai
2019).
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Figur 6.6: Generaliserte reisekostnader med bil til
Oslo sentrum. Med nytt bomregime (f.o.m. juni 2019).
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I Oslo ser vi igjen at kostnadene uten bom (Figur 6.4) er generelt lavere enn med bom
(Figur 6.5 og Figur 6.6), uavhengig av hvilket bomregime vi ser på. For eksempel er GK fra
Lørenskog til Oslo sentrum på ca. 200 kr uten bompenger, mens denne øker med ca. 50
prosent til nærmere 300 kr med bompenger.
Når det gjelder endringen fra gammelt til nytt bomregime ser vi imidlertid størst endring i
indre Oslo, der mange som tidligere har sluppet bompenger nå må passere og betale i den
indre ringen.
Også i Bergen (Figur 6.7 og Figur 6.8) og Stavanger (Figur 6.9 og Figur 6.10) ser vi tydelig
en endring når vi inkluderer bompenger i GK-beregningene ved at flere får høyere
reisekostnader.

Figur 6.7: Generaliserte reisekostnader med bil til
Bergen sentrum. Uten bom.
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Figur 6.8: Generaliserte reisekostnader med bil til
Bergen sentrum. Med bom.
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Figur 6.9: Generaliserte reisekostnader med bil til
Stavanger sentrum. Uten bom

Figur 6.10: Generaliserte reisekostnader med bil til
Stavanger sentrum. Med bom.

Vi ser en tydelig forskyving av linjene også i Stavanger. For eksempel øker de generaliserte
reisekostnadene på reiser fra Sandnes til Stavanger sentrum fra 200-250 kr til 250-300 kr.

60

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2019
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

Figur 6.11 Generaliserte reisekostnader med bil til Trondheim sentrum. Uten bom

Figur 6.12 Generaliserte reisekostnader med bil til Trondheim sentrum. Med bom

I Trondheim er situasjonen annerledes (Figur 6.11 og Figur 6.12). Linjene forskyves noe,
men betraktelig mindre enn i de andre byene. Vi ser altså en tydelig effekt på GK når
bomtakstene er relativt høye (Bergen og Stavanger), mens den lave bomtaksten i
Trondheim utgjør en liten andel av de totale reisekostnadene.
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7

Oppsummering

I denne rapporten har vi funnet ut at konkurranseforholdet mellom bil, kollektivtransport
og sykkel på arbeidsreiser varierer en del i norske byer. For det første er det en vesentlig
forskjell på de ulike byene, ved at større byer har et mer konkurransedyktig kollektivtilbud.
Vi finner også at det er en del variasjon internt i byene. På reiser til sentrum er kollektivtransport betydelig mer konkurransedyktig enn på reiser til arbeidssteder utenfor sentrumskjernene. Dette ser vi svært tydelig når vi sammenligner reiser til Bergen sentrum og til
Haukeland sykehus. Til Bergen sentrum har 70 prosent av befolkningen et svært godt,
meget godt eller godt/mindre godt kollektivtilbud, mens det til Haukeland kun er seks
prosent som har et kollektivtilbud på samme nivå. Lignende forskjeller ser vi på reiser til
Alnabru og Nydalen sammenlignet med Oslo sentrum, og på reiser til Trondheim og
Stavanger sentrum sammenlignet med arbeidsstedene utenfor sentrumskjernene. Selv om
det som regel er størst konsentrasjon av arbeidsplasser i sentrum, er det flere som arbeider
andre steder i byene. Dermed er det sannsynlig at en stor andel av befolkningen opplever at
kollektivtilbudet er lite konkurransedyktig sammenlignet med bil på sine arbeidsreiser.
Vi finner også en tydelig effekt av nærhet til knutepunkt og særlig jernbanestasjoner, og at
kvaliteten på kollektivtilbudet fort blir dårligere når man kommer en kilometer unna
knutepunktene. Utenfor sentrumsområdene er det særlig reiser som starter i eller rett ved
knutepunkter som har en GTkollektiv som kan måle seg med GTbil. Videre finner vi at sykkel i
mange tilfeller kan konkurrere med både bil og kollektivtransport i opplevd reisetid. Det
gjelder særlig på korte reiser under 10 km der sykkel ofte har en kortere opplevd reisetid
enn bil og kollektivtransport. Med bruk av elsykkel øker konkurransedyktigheten og en del
reiser på opptil 20 km har kortere (opplevd) reisetid enn vi finner med de andre transportmidlene.
Et sentralt funn i kapittel 3 er at antallet bytter og frekvens på en kollektivreise har stor
innvirkning på sannsynligheten for å velge kollektivtransport heller enn bil til arbeid.
Dersom man kan reise direkte med ett transportmiddel, øker sannsynligheten for å velge
kollektivtransport signifikant, selv når vi kontrollerer for andre faktorer. Denne forskjellen
er til stede også når reisetiden med kollektivtransport er over tre ganger så lang som med
bil. Vi finner også en effekt av å ha kort avstand til holdeplass på sannsynligheten for å
velge kollektivtransport, men denne er betydelig mindre enn den vi finner for bytter. I et
planleggingsperspektiv kan man dermed argumentere for å utvikle enkeltruter som går
direkte dit folk skal, heller enn å sørge for at alle har en holdeplass i kort avstand fra
boligen. Samtidig er det mange ulike faktorer som spiller inn her, for eksempel at mange
ikke har tilgang på bil og derfor er «tvunget» til å benytte kollektivtransport selv om dette
tar mye lenger tid. I tillegg ser vi en tydelig forskjell på kollektivandelen i Oslo og i andre
byer i våre analyser.
Vi har også vurdert hva som utgjør et godt kollektivtilbud. Vi har laget noen kategorier av
kollektivtilbudets kvalitet, basert på tilgjengelig litteratur samt beregninger av reisevanedata
fra norske byer. Kategoriene går fra svært godt kollektivtilbud, via meget godt og godt og
mindre godt, til ikke konkurransedyktig og et minimumstilbud. Et svært godt kollektivtilbud kjennetegnes av at opplevd reisetid er betydelig lavere enn med bil, at det er få bytter
og korte avstander til holdeplass. I undersøkelsene av byområdene (kapittel 5) finner vi
svært få steder som har et så godt kollektivtilbud. Vi anser det heller ikke som realistisk at
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man skal få til et så godt konkurranseforhold særlig mange steder. Da er det mer realistisk å
oppnå et meget godt eller godt og mindre godt kollektivtilbud. Med disse kategoriene har vi
funnet at kollektivandelen er relativt høy, henholdsvis 40-60 prosent og 25-40 prosent. Det
bør derfor heller være en ambisjon at byområdene skal oppnå et meget godt eller godt og
mindre godt kollektivtilbud, der det opplevde reisetidsforholdet mellom kollektiv og bil er
under 2,5. Det vil si at områder med røde og mørkerøde punkter i kartene i kapittel 5 bør
prioriteres når det skal planlegges tiltak for å forbedre kollektivtilbudet. I disse områdene er
kollektivtilbudet ikke konkurransedyktig mot bil. Ved å rette tiltak mot disse områdene er
det sannsynlig at bilbruken synker og at opp mot halvparten av arbeidsreiser foretas med
kollektivtransport. Dersom det er få bosatte i slike områder kan det være ulønnsomt å
etablere nye kollektivruter. I slike tilfeller kan tiltak som innfartsparkering være mer aktuelle
for å øke attraktiviteten til kollektivtilbudet.
Vi har også definert et «minimumstilbud» av kollektivtransport, altså der kollektivtilbudet
ikke er et realistisk alternativ til bil fordi reisetidsforholdet er så høyt (kollektiv tar over 3,5
ganger så lang tid som bil), man har få avganger, mange bytter og/eller lange gangavstander. I de fire største byene finner vi få områder som har et så dårlig kollektivtilbud på
reiser til sentrum (mørkerøde punkter i kartene). Til arbeidsstedene utenfor sentrum finner
vi imidlertid en del steder der det ikke er et reelt kollektivtilbud og bil er det eneste alternativet på arbeidsreiser. Det samme finner vi i de øvrige byområdene. Altså er det kun på
reiser til sentrumskjernene i de største byene at hele omlandet har et reelt kollektivtilbud.
Til slutt har vi undersøkt hvordan bompenger påvirker de generaliserte reisekostnadene
med bil i Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim. Vi fant at bompenger utgjør en betydelig andel av bilpendleres generaliserte reisekostnader (fra 7 til 15 prosent). Det tyder på at
bompenger er et effektivt virkemiddel for å endre konkurranseforholdet mellom bil og
andre transportmidler.

7.1

Videre forskning

Det er ulike måter man kan videreutvikle og nyansere de analysene vi har gjort i denne
rapporten. Man kan studere tilgjengelighet og reisetider på et mer detaljert geografisk nivå
enn grunnkretser, for eksempel ved å bruke et nettverk av punktdata med en jevn avstand
mellom hvert punkt 22. Dermed ville man fått mer representative oversikter over reisetider i
byområdene. Samtidig er det en utfordring at datamengden blir veldig stor når antallet
reisetidsberegninger øker. I tillegg kunne det vært interessant å se hvordan opplevd reisetid
varierer for ulike deler av befolkningen. For eksempel ved å se nærmere på om det er en
sammenheng mellom inntektsnivå og kollektivtilbud. Videre hadde det vært nyttig å kartlegge reiser til andre endepunkter (arbeidsteder) enn de vi har studert.
I våre analyser har vi ikke sett på reiser som kombinerer bruk av bil og kollektivtransport. I
mange tilfeller er det mest effektivt for pendlere å bruke bil til en innfartsparkeringsplass og
å ta kollektivtransport videre derfra. Vi har ikke sett på dette direkte. Men vi finner at
kollektivtransport er konkurransedyktig i knutepunkter, og i mindre grad utenfor knutepunktene. Dersom kollektivbrukere kan kjøre bil til et knutepunkt, vil konkurranseforholdet bedres, slik at det relative reisetidsforholdet blir lavere. Våre funn viser altså at
innfartsparkeringsplasser kan være et godt tiltak i mange områder utenfor de mest sentrale

22

SSB opererer ofte med et rutenett med 250x250 meter store ruter, som et alternativ til
grunnkretsinndelingen.
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byområdene. Det samme gjelder andre kombinasjoner av ulike transportmidler, som bruk
av sykkel/elsykkel eller elektriske sparkesykler på deler av reisene.
Det er også behov for å gjøre mer detaljerte studier av konkurranseforholdet mellom
elsykkel og andre transportmidler. Som vi har kommentert i denne rapporten, er det flere
andre faktorer enn bare hastighet og reisetid som gjør elsykkel til et mer egnet transportmiddel enn vanlig sykkel for mange, jfr. Fyhri mfl. (2017).
Til slutt mangler vi en analyse av hvordan bompengene påvirker konkurranseforholdet
mellom bil og kollektivtransport. Det skyldes at vi ikke har beregnet generaliserte reisekostnader med kollektivtransport. Som nevnt er det mange usikkerheter rundt slike beregninger, men det ville uansett vært interessant å studere hvordan dette tiltaket påvirker
pendleres valgmuligheter. Analysene i kapittel 6 antyder at økte bompenger kan redusere
GK-forholdet mellom kollektivtransport og bil med opp mot 17 prosent og slik sett bidra
til å gjøre kollektivtransporten relativt mer attraktiv og øke sannsynligheten for å reise
kollektivt.
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Vedlegg 1 Opplevd reisetid bil
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Vedlegg 2 Opplevd reisetid kollektivtransport
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Vedlegg 3 Opplevd reisetid sykkel
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Vedlegg 4 Effekter av bomringer
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Vedlegg 5 Andel av grunnkretser med ulikt reisetidsforhold (GTkoll/bil) til hvert arbeidssted
Kollektivtilbud
Kollektivandel

Svært godt

Meget godt

Godt og mindre godt

Ikke konkurransedyktig

Minimumstilbud

<0,5

0,5-1

1-1,5

1,5-2

2-2,5

2,5-3

3-3,5

3,5-4

4-4,5

>4,5

N

Oslo sentrum

2%

11%

47%

31%

5%

1%

0%

0%

0%

3%

1994

Oslo, Nydalen

1%

1%

28%

35%

20%

9%

2%

1%

0%

3%

1993

Oslo, Alnabru

1%

3%

12%

23%

23%

17%

10%

4%

2%

4%

1993

Bergen sentrum

4%

1%

15%

22%

17%

8%

4%

1%

1%

25%

745

Bergen, Haukeland

3%

0%

0%

0%

4%

6%

9%

11%

12%

53%

745

Nord-Jæren, Stavanger

8%

0%

9%

35%

21%

15%

6%

3%

1%

2%

406

Nord-Jæren, Forus

7%

0%

4%

17%

27%

9%

10%

5%

5%

16%

406

Trondheim sentrum

9%

9%

30%

33%

11%

5%

1%

0%

0%

2%

649

Trondheim, NTNU

11%

0%

15%

19%

16%

18%

8%

6%

3%

5%

648

Fredrikstad

5%

0%

4%

13%

20%

17%

11%

9%

4%

16%

289

Drammen

5%

0%

6%

32%

25%

12%

5%

4%

4%

7%

391

Sandefjord

3%

0%

0%

13%

23%

24%

13%

9%

5%

10%

482

Skien

5%

0%

8%

20%

25%

14%

11%

3%

4%

9%

351

Byområder

Arendal

12%

0%

6%

14%

11%

12%

12%

10%

15%

9%

181

Kristiansand

9%

0%

10%

24%

24%

17%

5%

1%

1%

8%

305

Ålesund

1%

0%

0%

0%

0%

1%

6%

3%

6%

84%

107

Bodø

3%

0%

0%

1%

19%

7%

9%

12%

10%

37%

211

Tromsø

8%

0%

0%

7%

6%

8%

7%

3%

3%

56%

263
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Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

Vedlegg 6 Andel av befolkningen med ulike reisetidsforhold (GTkoll/bil) til hvert arbeidssted
Kollektivtilbud

Svært godt

Kollektivandel

<0,5

Meget godt
0,5-1

1-1,5

Godt og mindre godt
1,5-2

2-2,5

Ikke konkurransedyktig
2,5-3

3-3,5

3,5-4

Minimumstilbud
4-4,5

>4,5

N

Oslo sentrum

0%

13%

50%

30%

5%

1%

0%

0%

0%

1%

1277658

Oslo, Nydalen

1%

1%

31%

36%

18%

8%

2%

1%

1%

1%

1275842

Oslo, Alnabru

0%

3%

10%

20%

24%

18%

14%

6%

2%

3%

1277650

Bergen sentrum

1%

1%

17%

31%

19%

11%

6%

1%

1%

11%

433443

Bergen, Haukeland sykehus

1%

0%

0%

0%

5%

10%

15%

14%

16%

38%

433592

Nord-Jæren, Stavanger sentrum

3%

0%

8%

40%

23%

17%

6%

3%

1%

2%

270312

Nord-Jæren, Forus

2%

0%

4%

17%

27%

10%

12%

4%

5%

17%

270312

Trondheim sentrum

4%

9%

37%

37%

9%

3%

0%

0%

0%

1%

278860

Trondheim, NTNU

5%

0%

21%

22%

17%

16%

9%

5%

2%

3%

278791

Fredrikstad

4%

0%

5%

14%

23%

18%

10%

10%

2%

13%

137471

Drammen

3%

0%

5%

43%

23%

13%

5%

3%

2%

4%

173208

Sandefjord

3%

0%

0%

15%

29%

28%

11%

6%

2%

5%

200448

Skien

4%

0%

12%

22%

25%

13%

9%

2%

5%

7%

117711

Arendal

4%

0%

8%

19%

14%

12%

14%

10%

14%

5%

79480

Kristiansand

3%

0%

14%

27%

26%

15%

5%

2%

2%

5%

157913

Ålesund

0%

0%

0%

0%

0%

1%

6%

4%

10%

78%

71939

Bodø

0%

0%

0%

2%

23%

10%

10%

11%

13%

31%

61645

Tromsø

2%

0%

0%

17%

11%

16%

9%

6%

3%

36%

88974

Byområder
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Transportøkonomisk institutt (TØI)

Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
TØI er et anvendt forskningsinstitutt, som mottar basisbevilgning
fra Norges forskningsråd og gjennomfører forsknings- og
utredningsoppdrag for næringsliv og offentlige etater. TØI ble
opprettet i 1964 og er organisert som uavhengig stiftelse.

TØI er partner i CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn,
lokalisert i Forskningsparken nær Universitetet i Oslo (se www.
ciens.no). Instituttet deltar aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid, med særlig vekt på EUs rammeprogrammer.

TØI utvikler og formidler kunnskap om samferdsel med
vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet har et
tverrfaglig miljø med rundt 70 høyt spesialiserte forskere.

TØI dekker alle transportmidler og temaområder innen samferdsel,
inkludert trafikksikkerhet, kollektivtransport, klima og miljø, reiseliv,
reisevaner og reiseetterspørsel, arealplanlegging, offentlige
beslutningsprosesser, næringslivets transporter og generell
transportøkonomi.

Instituttet utgir tidsskriftet Samferdsel med 10 nummer i året og
driver også forskningsformidling gjennom TØI-rapporter, artikler
i vitenskapelige tidsskrifter, samt innlegg og intervjuer i media.
TØI-rapportene er gratis tilgjengelige på instituttets hjemmeside
www.toi.no.

Besøks- og postadresse:
Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo

22 57 38 00
toi@toi.no
www.toi.no

Transportøkonomisk institutt krever opphavsrett til egne arbeider og
legger vekt på å opptre uavhengig av oppdragsgiverne i alle faglige
analyser og vurderinger.

