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Hva som påvirker kollektivtrafikkens konkurransekraft

▪Reisetidsforskjeller dør-til-dør, som påvirkes av:

▪ Flatedekning (gangavstand)

▪ Frekvens (hvor ofte)

▪ Hastighet (hvor fort, hvor mange stopp)

▪ Punktlighet (i tide)

▪ Antall bytter

▪Enkelt og forståelig tilbud (linjer, avgangstider, mv.)

▪Enkelt og forståelig system for priser og billettering

▪God informasjon og markedsføring

▪Akseptabel pris

2



Side

Noen avveiinger i design av kollektivtilbudet

▪Gangavstand til holdeplass versus 

frekvens, hastighet og enkelhet

▪ Færre linjer gir høyere frekvens – og 

lengre gangavstand

▪ Rettere linjer og fjerning av splitter og 

løkker gir raskere fremføring – og lengre 

gangavstand

▪ Enkle og logiske ruter gir oversikt – og 

noen ganger lengre gangavstander

▪Fokusere på flest mulig passasjerer/ 

overgang fra bil til kollektiv eller tilbud 

til alle (steder) (Walker, 2008)

3

Nielsen og Lange (2015)
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Anbefaling hvis målet er flest mulig passasjerer 
(for pengene)
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▪Færre, rettere, raskere og tydeligere (pendel)linjer med høyere 
frekvens, akseptable gangavstander – som et gir et enkelt og oversiktlig 
tilbud

▪Konsentrere ressursene til korridorer som forbinder områder med 
mange innbyggere, arbeidsplasser, aktiviteter

▪Forenkle sone- og billettsystemer

▪Forsterke og forenkle informasjon og markedsføring

▪Anbefalingene er basert på forskning i store byer i ulike deler av verden

▪Små byer er annerledes (bl.a. tetthet, bystruktur, kollektivsystem, 
biltilgjengelighet, kultur)
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Undersøkelse

▪ Fungerer anbefalingene for store byer i verden også for 
mindre norske byer?

▪ Innhentet data om effekter av omlegginger i åtte byer:

▪ Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Vågsbygd i 
Kristiansand, Haugesund, Bodø, Hamar, Hønefoss, 
Kongsvinger

▪ Takk til kollektivselskaper, fylkeskommuner og Strategisk 
Ruteplan AS

▪ Litt ulikt hva de har gjort – men: færre, raskere, 
tydeligere og enklere systemer, forbedret tilbud der det 
er mest potensial, bedre markedsføring

▪Mål: Flere passasjerer og/eller effektivisering (lavere 
utgifter per passasjer)
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Tennøy mfl. (2021), TØI-rapport 1860/2021
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Resultater: Ja - det funker
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Resultater

▪Økte passasjertall i alle byene

▪Større økning enn i førsituasjon, noen steder snudd fra nedgang til vekst

▪Større økning enn befolkningsveksten

▪Større økning enn i sammenlignbare norske byer

▪Altså: Økningen skyldes endringene i kollektivtilbudet (er vår vurdering)

▪Er i tråd med resultater fra svenske byer (Khan mfl., 2021)

▪Spørreundersøkelse i Haugesund: 69% av nye busspassasjerer rekruttert fra 

bil, 24% fra sykkel (Norconsult AS, 2017)
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I tråd med resultater fra spørreundersøkelser

▪Gjennomført i Hamar, Kristiansand og Oslo – arbeidsreiser

▪ De som vet hvordan de kan reise kollektivt til jobb

▪Økende fornøydhet med kollektivtilbudet med økende bystørrelse

▪Stor grad av enighet om at avstandene til holdeplasser i begge ender er korte 

▪ 79-85% enig eller helt enig på hjemmesiden av reisen, 73-81% på arbeidsplass-siden

▪Mer kritisk med synkende bystørrelse til:

▪ Hvor lang tid det tar fra dør til dør

▪ Hvor gode kollektivforbindelsene er mellom hjem og jobb

▪ Frekvens

▪ Punktlighet

▪ Hvor lett det er å bytte

▪Hvis man skal ha flere passasjerer: Kan øke gangavstandene dersom det bidrar til 
forbedring på andre punkter
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Fornøydhet med arbeidsreisen
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Oslo
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Avstand til holdeplass påvirker sannsynligheten for å 

reise kollektivt til jobb

▪De som sa de visste hvordan 

de kunne reise kollektivt til jobb

▪Både selvrapportert gangtid på 

hjemmesiden og på 

arbeidsplass-siden påvirket 

sannsynligheten for å reise 

kollektivt til jobb

▪Kontrollert for 

sosiodemografiske variable og 

total pendlingsavstand
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Hva er ‘akseptabel gangavstand’ til holdeplass på 

arbeidsreiser? 

Lokal kollektivtransport: 400 – 500 meter i byer mindre enn Oslo?
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Arealutvikling som bidrar positivt til kollektivtrafikkens 

konkurransekraft

▪Høy tetthet i byområdet totalt – da kan flere ha et 

kollektivtilbud med høy frekvens og korte 

gangavstander med et gitt antall vognkilometer

▪Samling av aktiviteter som mange skal reise til/fra i 

sentrum i byen – det kan gi et godt kollektivtilbud på en 

høy andel av reisene

▪En arealstruktur utenfor sentrale deler av byen som kan 

betjenes med færrest og rettest mulige kollektivlinjer –

det gir kort reisetid og et lett forståelig system
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Spredt og ‘rotete’ – vanskelig å gi konkurransedyktig 

kollektivtilbud
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Nielsen mfl. 2005
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Perifer lokalisering gir dårlig kollektivtilgjengelighet

14

Sentral lokalisering gir god 

kollektivtilgjengelighet
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Database: Effekter av 

endringer i kollektivtilbudet
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Database - Effekter av endringer i 

kollektivsystemene - Tiltakskatalog for transport 

og miljø

https://www.tiltak.no/tema/database-effekter-av-endringer-i-kollektivsystemene/
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Videreutvikling krever 

bidrag fra mange
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Vi håper at de som jobber med 

kollektivtransport og ser nytten av å samle og 

dele erfaringer om hvilke effekter endringer i 

kollektivtilbud har hatt på passasjertall og 

annet vil bidra til å utvikle database ved å 

‘rapportere’ sine erfaringer
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Takk!
▪Takk til fylkeskommuner og kollektivselskaper for data

▪Takk til Strategisk Ruteplan AS for hjelp til innsamling av data og for sparring
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Les mer og grundigere her
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Alt tilgjengelig på www.toi.no

http://www.toi.no/
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Sentral lokalisering styrker KK versus bilen
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Organisering av byen – ny utbygging
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Viktige mål for byene

▪Nullvekstmålet – ikke vekst i personbiltrafikken i byområdene

▪Attraktive byer – effektive, gode steder å bo og drive næring i

▪ Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

▪Rettferdige og inkluderende byer – tilgjengelighet

▪ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til grønt

▪Redusere nedbygging av LNF - begrense arealforbruk
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