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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
For å stimulere studenter til å reise kollektivt, har Stortinget vedtatt at det skal 
innføres en studentrabatt på periodekort i kollektivtrafikken. Den vedtatte 
økonomiske kompensasjonen på 26 millioner ble i løpet av høsten 2001 diskutert 
av berørte parter. ECON fikk i oppdrag å beregne netto inntektstap for trafikk-
selskapene ved å innføre en ordning der alle studenter f.o.m. 20 år får 50 prosent 
rabatt på periodekort. Vi har beregnet at inntektstapet vil være på om lag 49 
millioner kroner for perioden 1.8.-31.12.02 og 121 millioner kroner for 2003. 
Med bakgrunn i at man ikke har satt en øvre aldersgrense kan man imidlertid 
forvente at en del voksne vil melde seg opp som student for å oppnå rabatten. 
Dette kan gi betydelige større inntektstap for trafikkselskapene. 

Bakgrunn 
De siste årene har det vært en politisk målsetting å øke bruken av kollektive tran-
sportmidler, fortrinnsvis på bekostning av personbil. Man ønsker i tillegg å skape 
gode reisevaner blant unge, som kan gi grunnlag for økt kollektivandel i fram-
tiden. I forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2002 ble det ved-
tatt en skole- og studentrabatt på periodekort fra 1.8.02 (såkalte studentkort). 
Rabatten skal omfatte alle elever og studenter med gyldig skole-/studiebevis. Det 
skal ikke være noen øvre eller nedre aldersgrense for ordningen. Regjeringen har 
tatt sikte på at skole- og studentrabatten på månedskort skal være 50 prosent. 

Problemstilling 
I denne rapporten er problemstillingen 

å vurdere hva som er riktig kompensasjon til fylkeskommunene for å dekke de 
inntekts- og kostnadsendringer som innføringen av en skole- og studentrabatt 
på 50 prosent på periodekort for studenter f.o.m. 20 år vil medføre. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Samferdselsdepartementet. 

Nærmere om problemstillingen 
Innføringen av studentkortet vil isolert sett gi en inntektsnedgang for trafikksel-
skapene. Nedgangen i inntekter vil imidlertid delvis bli kompensert av inntekter 
fra salg av studentkort til nye reiser. Inntektskompensasjonen vil avhenge både av 
hvor mange nye reisende studenter f.o.m. 20 år trafikkselskapene vil få, og 
hvilken billettype som blir valgt bort og erstattet med studentkort for de reiser 
som uansett ville blitt foretatt. Dersom økningen i antall reiser kommer i rushtiden 
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kan imidlertid flere reisende medføre økte kostnader for trafikkselskapene, fordi 
de må øke tilbudet for å møte den økte etterspørselen. Problemstillingen for denne 
rapporten er dermed å beregne netto inntektstap for trafikkselskapene. Dette tapet 
vil trafikkselskapene forvente at fylkeskommunene skal kompensere. 

Nærmere om materialet som er benyttet 
Analysen er basert på de opplysninger som fylkeskommunene har rapportert i for-
bindelse med rutebilstatistikken. Materialet er kvalitetssikret av ECON, blant 
annet gjennom samtaler med alle fylkeskommunene. Inntrykket vi sitter igjen med 
er at fylkeskommunene anser at inntektstallene i stor grad er korrekte, i og med at 
trafikkselskapenes regnskaper er bekreftet av revisor. Det har vært noe problemer 
ved enkelte av fylkenes opplysninger, men dette har i stor grad blitt rettet opp før 
beregningene ble gjennomført. Det knytter seg imidlertid noe større usikkerhet til 
antall registrerte reiser, men fordi beregningene er gjennomført separat pr. fylke, 
har ikke dette så stor betydning for våre resultater, med mindre det skulle være en 
systematisk skjevhet knyttet til registrering av de reiser som gjennomføres av 
studenter. Sistnevnte er lite trolig. 

Med bakgrunn i at det ikke finnes erfaringsmateriale om studenters reisevaner og 
billettbruk har vi gjort en del forutsetninger. Det gjelder blant annet om studenters 
andel av totale kollektive reiser, studenters bruk av billettyper, samt forutset-
ningene om endringene i reiseomfang og sammensetning på billettyper som følger 
av den nye rabattordningen. 

Netto inntektstap for trafikkselskapene ved 50 prosent rabatt 
Vi har beregnet at samlet netto inntektstap ved innføring av 50 prosent rabatt for 
skoleelever og studenter vil være på om lag 49 millioner kroner for perioden 1.8.-
31.12.02 og 121 millioner kroner for 2003 (se Tabell A på neste side). 

De fylkesvise variasjonene er betydelig 

Som tabellen viser er det betydelige variasjoner mellom fylkene. Dette kan til en 
viss grad forklares med at antallet studenter varierer, men ikke minst skyldes det 
store variasjoner i kollektivtrafikkens betydning innen fylket. I fylker med mye 
kollektivtrafikk vil en studentrabatt få betydelig større konsekvenser, enn i fylker 
der andre transportmidler (bil/gåing/sykling/etc.) har en større andel av reisene. 
Studentrabatt får dermed store konsekvenser i fylker som Oslo, Akershus, Horda-
land og Sør-Trøndelag, men liten i for eksempel Nordland og Finnmark. 

ECONs beregning og departementets bevilgning varierer for mange fylker 

Vi kjenner ikke detaljene i departementets beregninger som ligger bak de 26 
millionene som ble avsatt for 2002. Det som er spesielt interessant med vår 
beregning, sammenlignet med departementets bevilgning, er forskjellene i netto 
inntektstap for det enkelte fylket. Dette kan forklares med at departementet i sin 
fordelingsnøkkel til fylkene kun tok utgangspunkt i antall studenter innen hvert 
fylke. I ECONs beregning har vi i tillegg tatt hensyn til at det er betydelige 
fylkesvise variasjoner når det gjelder voksnes bruk av kollektivtransport. Dette 
forklarer i hovedsak forskjellen mellom de to beregningene når det gjelder de 
fylkesvise variasjonene. 
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Tabell A Netto inntektstap ved 50 prosent studentrabatt. Alle tall i 1 000 kr. 
Trafikkselskapenes 

totale inntekter 
i 2000 

Netto 
inntektstap  

for 2000 

Andel av 
totale 

inntekter 

Departementets 
bevilgning  

1.8-31.12.02 

ECONs  
beregning 

1.8-31.12.02 

ECONs  
beregning  
for 2003 

Østfold 136 734 1 125 0,8 % 723 497 1 229 
Akershus 904 908 13 632 1,5 % 904 6 026 14 896 
Oslo 986 284 59 214 6,0 % 6 708 26 175 64 705 
Hedmark ca.130 000 740 ca. 0,6 % 699 317 785 
Oppland 128 264 678 0,5 % 642 300 741 
Buskerud 198 707 1 175 0,6 % 413 519 1 284 
Vestfold 106 082 524 0,5 % 541 232 573 
Telemark 77 250 262 0,3 % 682 116 287 
Aust-Agder 82 544 322 0,4 % 355 143 352 
Vest-Agder 127 608 1 664 1,3 % 720 736 1 818 
Rogaland 195 922 1 981 1,0 % 1 386 876 2 165 
Hordaland 576 362 14 616 2,5 % 3 798 6 461 15 971 
Sogn og Fjordane 87 260 291 0,3 % 405 129 318 
Møre og Romsdal 203 383 1 328 0,7 % 854 587 1 451 
Sør-Trøndelag 273 609 8 705 3,2 % 3 796 3 848 9 512 
Nord-Trøndelag 50 103 367 0,7 % 535 162 402 
Nordland 112 808 240 0,2 % 1 011 106 262 
Troms 162 779 3 961 2,4 % 1 491 1 751 4 329 
Finnmark 37 704 61 0,2 % 337 27 67 
Totalt: 4 578 986 110 887 2,4 % 26 000 49 007 121 169 

Note: 1) Vi har i beregningene for 1.8-31.12.2002 og for 2003 justert for prisstigning. Den gjennomsnittlige 
prisveksten fra 2000 til 2001 var på 3.0 prosent. Vi har forutsatt tilsvarende årsvekst for 2001 til 2002 
og 2002 til 2003.   

 2) I Telemark gjennomføres en del av kollektivtrafikken med trafikkselskap uten tilskudd fra 
fylkeskommunen. Andelen er anslått til å være 21 prosent av samlet rutetilbud. I en situasjon med 
studentrabatt forventer fylkeskommunen at trafikkselskapet vil kreve kompensasjon. Vi har ikke 
grunnlag for å vurdere omfanget av dette nærmere.  

 3) I tallene for Akershus fylkeskommune knytter det seg også noe usikkerhet. Tallene inkluderer lokal 
togtrafikk, men vi har ikke kunnskaper om et eventuelt kompensasjonsbehov ovenfor NSB. 

… og netto inntektstap ved en studentrabatt på 40 eller 30 prosent 
Regjeringen har tatt sikte på at skole- og studentrabatten på månedskort skal være 
50 prosent fra 1. august. Formuleringen tyder imidlertid på at man er åpne for at 
rabatten den første tiden kan være noe lavere. Vi har derfor også beregnet netto 
inntektstap ved en studentrabatt på 40 prosent og en rabatt på 30 prosent. Hvis 
man tar en forutsetning om at antall studenter som bytter til studentkort, og kroner 
de sparer, vil reduseres når studentrabatten faller får vi følgende resultat: Ved 40 
prosent rabatt vil kostnaden i 2003 være på rundt 88 millioner kroner og ved 30 
prosent på rundt 60 millioner. 

Hovedrefleksjoner 

Studenter har en stor andel av totale kollektivreiser  

Selv om studenter utgjør 7,4 prosent av den voksne befolkningen (16-67 år) har de 
om lag 13 prosent av all lokal kollektivtrafikk som gjennomføres i Norge i samme 
aldersgruppe. Det betyr at innføring av nye ordninger ovenfor studenter får be-
tydelig større konsekvenser for trafikkselskapene enn ordninger rettet mot andre 
grupper. 

Inntektstapet knyttes i hovedsak til de studenter som i dag reiser med periodekort 

Alle studenter med periodekort vil spare 50 prosent, dvs. en halvering av inn-
tektene til trafikkselskapene. Det er betydelig variasjoner mellom fylkene når det 
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gjelder bruk av periodekort. I noen fylker står periodekort for omtrent halvparten 
av alle reiser blant voksne mellom 16 og 67 år, mens andelen i andre fylker er lik 
null. Dette gjenspeiles også i det resultatet vi kom frem til, i og med at student-
rabatten vil slå meget ulikt for fylkene. Det knyttes også et inntektstap til de som 
bytter fra klippekort, men ikke like betydelig som til de som bruker periodekort. 
Vi tror at relativt få enkeltbillettbrukere vil bytte til et studentkort. 

Antall nye kollektivreisende studenter vil trolig være lavt 

De nye reisene med studentkort vil i hovedsak være knyttet til reiser til og fra 
undervisningsstedet. Slike reiser er betydelige mindre prisfølsomme enn for 
eksempel fritidsreiser. Mye tyder også på at studenter er mindre prisfølsomme enn 
voksne i full jobb, blant annet fordi tilgang til bil og førerkort er lavere. Det fører 
til at vi ikke forventer noen stor vekst i antall nye reiser. 

Relativt lave merkostnader for trafikkselskapene knyttet til de nye reisene 

Studenter reiser i et større tidsspenn innenfor den tradisjonelle rushtiden, morgen 
og ettermiddag, enn de som reiser til og fra arbeid. Nye studentreiser vil dermed i 
hovedsak ikke føre til en så stor vekst i belastningen for trafikkselskapene, at det 
vil være et stort behov for nytt materiell. De nye reisene vil dermed føre til små 
merkostnader for trafikkselskapene, i og med at disse i hovedsak kommer når det 
er ledig kapasitet. Vi tror imidlertid at det kan være betydelige lokale variasjoner, 
som vi ikke har mulighet til å ta hensyn til i vår analyse. 

Netto inntektstap til voksne som melder seg opp som student for å oppnå rabatt 
(fiktive studenter) kan bli betydelig 

I Stortingets vedtak er det sagt at det ikke skal være en øvre aldersgrense. Mange 
voksne i Norge har mulighet til å få studiekort, og dermed oppnå studentrabatt. På 
litt lengre sterkninger kan oppmelding som student lønne seg allerede ved kjøp av 
første månedskort, forutsatt at rabatten er på 50 prosent. Dette illustrerer at mulig-
heten er stor for at et betydelig antall voksne kollektivreisende melder seg som 
student. Spekulasjoner rundt antallet, og dermed mulige økonomiske konse-
kvenser, er det vanskelig å ha noen klar formening om. Vi tror imidlertid at de kan 
bli betydelige. 

For å hindre voksne fra å melde seg opp som student vil det enkleste tiltaket være 
å sette en øvre aldersgrense, for eksempel 30 år. Da vil man hindre at voksne over 
aldersgrensen kan få studentkort. Det kan også tenkes andre måter, for eksempel 
at studenter ovenfor en offisiell instans må synliggjøre at man virkelig er student 
(for eksempel ligningsattest/etc.). Et annet alternativ er å knytte kravet til om 
vedkommende har rett til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. I dag 
benytter Vest-Agder fylkeskommune sistenevnte løsning i forbindelse med fylkets 
studentrabatt. 

De nye reisene til fiktive studenter vil være typiske rushtidsreiser, til og fra arbeid 

De nye reisene fra fiktive studenter vil i hovedsak være reiser til og fra arbeids-
sted. Slike reiser er mer prisfølsomme enn reiser til og fra undervisningssted for 
studenter, men betydelig mindre prisfølsomme enn for eksempel fritidsreiser. 
Antall nye reiser vil imidlertid avhenge av de voksnes holdning til å melde seg 
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opp som fiktiv student. Vi har ikke funnet noe erfaringsmateriale som kan 
illustrere mulige konsekvenser, og vil derfor ikke spekulere i omfanget.  

Høyere merkostnader til de nye reisene fra fiktive studenter, enn fra de virkelige 
studentene 

De nye reisene knyttet til fiktive studenter vil trolig være typiske arbeidsreiser, 
gjennomført i rushtiden morgen og ettermiddag. Disse reisene vil gi et betydelig 
større press for trafikkselskapene, enn nye reiser fra de virkelig studentene. Mange 
nye reiser gjennomført av fiktive studenter kan dermed føre til at behovet for nytt 
materiell øker. Vi har imidlertid vurdert det som problematisk å spekulere i hvor 
stor denne gruppen kan være. Med bakgrunn i dette har vi heller ikke vurdere 
hvor store merkostnader disse eventuelt vil medføre. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og problemstilling 
I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002 ble det vedtatt 
å innføre en skoleelev- og studentrabatt på månedskort og andre periodekort i kol-
lektivtrafikk fra 1. august 2002. I den forbindelse ble det vedtatt en økonomisk 
kompensasjon på 26 millioner (5/12 virkning i 2002) til fylkeskommunene. 

Den vedtatte økonomiske kompensasjonen ble i løpet av høsten 2001 diskutert av 
berørte parter, blant annet Samferdselsdepartementet og enkelte fylkeskommuner 
og trafikkselskaper. ECON fikk i desember 2001 i oppdrag fra Samferdsels-
departementet  

å vurdere hva som er riktig kompensasjon til fylkeskommunene, for å dekke de 
inntekts- og kostnadsendringer som innføringen av en skole- og studentrabatt 
på 50 prosent på periodekort for studenter f.o.m. 20 år vil medføre. 

De siste årene har blant annet politisk nivå hatt som målsetning å øke bruken av 
kollektive transportmidler, fortrinnsvis på bekostning av personbil. Man ønsker i 
tillegg å skape gode reisevaner blant unge, som kan gi grunnlag for økt kollektiv-
andel i framtiden. Sommeren 2001 fikk ECON i oppdrag å gi et overslag over 
kostnadene for trafikkselskapene ved å innføre en rabattordning på enkeltbilletter i 
kollektivtrafikken for ungdom fra 16 til og med 22 år, samt studenter opp til 25 år. 
En slik rabatt ble anslått til å koste fylkeskommunene 219 millioner kroner pr. år 
(i 1999-kroner). 

I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 ble det lansert en 
annen ordning, nærmere bestemt en rabatt på periodekort. I regjeringens forslag 
het det følgende: 

”Samferdselsdepartementet legger til grunn at skole- og studentrabatten 
skal omfatte alle elever og studenter med gyldig skole-/studiebevis. Det skal 
ikke være noen øvre aldersgrense for ordningen. Selv om målgruppa for 
ordningen er elever og studenter 20 år og eldre, ønsker ikke departementet 
å sette noen nedre aldersgrense for ordningen. Årsaken til dette er at en vil 
unngå eventuelle uheldige utslag. 

Rabattsatsen skal være 30 prosent av den aktuelle kortprisen for voksne. 
Det tas sikte på å øke rabattsatsen til 50 prosent i løpet av kommende 
stortingsperiode. Der det allerede er innført ordninger som er bedre enn det 
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som er skissert her, eventuelt finnes planer om dette, er forutsetningen at 
disse ordningene blir videreført eller forbedret. 

Skole- og studentrabatten vil gjelde for ruter med offentlig tilskudd. Dette 
vil i all hovedsak omfatte den delen av kollektivtrafikken som fylkeskom-
munene har tilskuddsansvaret for, samt NSBs jernbanevirksomhet innen om-
rådet for statlig tilskuddsansvar (St.prp. nr. 1 (2001-2002)).” 

Om de budsjettmessige konsekvensene het det følgende: 

”Fylkeskommunene vil bli kompensert for begge ordningene gjennom en 
økning i rammetilskuddet over Kommunal- og regionaldepartementets bud-
sjett. Fylkeskommunene vil i 2002 bli kompensert med 27 mill. kr., herav 11 
mill. kr. for ordningen med ungdomskort (St.prp. nr. 1 (2001-2002)).” 

I Samarbeidsregjeringens tilleggsforslag til Statsbudsjettet for 2002, som også ble 
vedtatt av Stortinget, het det følgende: 

”Regjeringen foreslår å øke rabattsatsen i den foreslåtte ordningen med 
skole- og studentrabatt på månedskort og lignende, som skal tre i kraft fra 
1. august 2002. For øvrig legges samme premisser til grunn for ordningen 
som beskrevet i St.prp. nr. 1 (2001-2002)” (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-
2002)).” 

I en Pressemelding fra Samferdselsdepartementet den 9. november 2001 uttalte 
samferdselsminister Torild Skogsholm følgende: 

”Regjeringen tar sikte på at skole- og studentrabatten på månedskort skal 
være 50 prosent fra 1. august neste år, mot 30 prosent i tidligere forslag til 
statsbudsjett for 2002” (Pressemelding Nr.: 127/2001). 

I Stortingets vedtak til statsbudsjettet ble følgende tilleggsbevilgning gjort: 

”Rammetilskuddet til fylkeskommunene foreslås økt med 10 mill. kr. i for-
hold til Stoltenberg-regjeringens budsjett. Dette er knyttet til økning i 
rabattsatsen i den foreslåtte ordningen med skole- og studentrabatt på 
månedskort og lignende som skal tre i kraft fra 1. august 2002.” 

1.2 Metode 
I dette prosjektet har vi mottatt materiale direkte fra departementet, blant annet 
fylkesvise oversikter over inntekter og reiser med lokale båt- og bilruter innen 
fylkene for 2000. I tillegg har vi hatt kontakt med alle fylkeskommuner for å 
identifisere eventuelle materiale/rapporter som kan kaste lys over konsekvensene 
av å innføre skoleelev-/studentrabatt på periodekort. Vi har også spesialbestilt 
beregninger fra SSB (studentoversikt) og TØI (reisevaner). I tillegg har vi brukt 
en del andre tilgjengelige rapporter og utredninger.  

Beregningene i rapporten er basert på en del forutsetninger. Det gjelder både 
studentenes andel av totale reiser og fordelingen på billettype, samt om hvilke 
endringer i reiseomfang og sammensetning på billettyper som innføring en ny 
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rabattordning kan forventes å føre til. Disse forutsetningene er beskrevet grundig i 
rapporten. 

1.3 Nærmere om datamaterialet 
Materialet knyttet til fylkekommunenes kollektive persontrafikk for 2000, som vi 
fikk fra departementet, er kvalitetssikret av ECON. I tillegg til at rapporteringen 
fra enkelte av fylkene har vært noe upresis, har vi registrert enkelte mangler i 
fylkenes rapportering.  

En forklaring på ”feil” i rapporteringen er at (de fleste) fylkene rapporterer for de 
trafikkselskaper som har sitt hovedkontor i fylket. Det betyr at ruter et trafikk-
selskap gjør i nabofylker registreres i trafikkselskapets fylke, samtidig som ruter 
gjennomført av trafikkselskaper fra andre fylker ikke blir registrert i det fylket 
hvor reisene gjennomføres. Noen fylker har imidlertid i sin rapportering til 
departementet justert for dette, mens andre ikke har gjort det. Vi har i vårt 
materiale tatt hensyn til denne mulige feilkilden, i den grad vi har fått relevant 
informasjon fra fylket. 

Vi har imidlertid fått signaler om at det er stor sannsynlighet for at metodene bak 
fylkenes rapportering kan variere en del, i og med at det ikke eksisterer entydige 
regler for hvordan dette skal gjøres. I tillegg har fylkene gitt uttrykk for at det er 
betydelig variasjoner mellom trafikkselskapene når det gjelder måten det 
rapporteres på, ikke minst antall reiser. 

Vårt materiale er knyttet til den delen av kollektivtilbudet som mottar tilskudd fra 
fylkeskommunen. Enkelte fylkekommuner har inngått avtaler med trafikksel-
skaper som har resultert i at tilskuddet har falt bort. Ved innføring av en student-
rabatt kan det være mulig at selskapene krever en kompensasjon. Etter det vi 
erfarer gjelder dette spesielt Telemark fylkeskommune, men også for andre 
fylkeskommuner kan dette være en realitet, om enn i mindre grad. Vi har i liten 
grad materiale som kan gi signaler om slike implikasjoner. 

1.4 Strukturen i rapporten 
I kapittel 2 redegjør vi kort for noen sentrale kjennetegn ved den kollektiv-
trafikken som berøres av innføringen av en studentrabatt, og omtaler de modera-
sjonsordninger som gjelder i dag. I kapittel 3 gir vi en kort presentasjon av forut-
setningene for våre beregninger. 

I kapittel 4 presenteres beregningene av netto inntektstap forbundet med å innføre 
en ordning med studentrabatt på 50 prosent for alle fylkeskommuner. I kapittel 5 
oppsummerer vi de fylkesvise beregningene for høsten 2002 og for år 2003. I til-
legg vil vi beregne kompensasjonsbehovet ved en studentrabatt på henholdsvis 30 
og 40 prosent. 
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2 Kollektivtrafikk i Norge 
For kollektivtrafikken er det to sentrale bestillernivåer; staten og fylkeskom-
munen. Staten har bestillerrollen for tog, hurtigruten, riksvegferjene og regionale 
flyruter, mens fylkeskommunen er bestiller for kollektivtransport innen fylket, 
dvs. lokale bil- og båtruter.1 Fylkeskommunen kan imidlertid også yte tilskudd til 
lokal jernbane innen et fylket. 

I tillegg finnes det aktører som driver kommersielle ruter, for eksempel ekspress-
ruter på land og vann. Disse mottar i hovedsak ikke tilskudd, verken fra staten 
eller fylkene, men staten gir konsesjon og godkjenner takstene etc.  

2.1 Fylkeskommunen som bestiller 
Etter samferdselsloven av 4. juni 1976, fastlegger fylkeskommunen overordnede 
rammer for kollektivdriften slik som offentlig tilskudd, takstnivå, dekning og fre-
kvens på ulike strekninger og fordeling av løyver innen fylket. Hver fylkeskom-
mune har inngått avtaler med flere ulike trafikkselskaper som til sammen dekker 
kollektivtrafikken innen fylket. I 2000 ble det gjennomført noe over 400 millioner 
reiser gjennom det kollektivtilbudet som fylkeskommunene er ansvarlig for. 

Fylkeskommunenes avtaler med trafikkselskapene varierer, men en vanlig måte er 
at partene har forhandlet seg frem til et avtalefestet inntektsnivå for trafikksel-
skapene. Dette gjelder spesielt for rutebilene. Det betyr at fylkeskommunen må 
kompensere trafikkselskapene med et tilskudd tilsvarende det beløp som er nød-
vendig for å oppnå avtalt inntektsnivå hvert år. Det finnes også andre former for 
avtaler med trafikkselskapene, der man ikke har noe avtalefestet inntektsnivå. 
Blant annet eksisterer det bonussystemer som knytter fylkets tilskudd til en 
eventuell økning i antall kollektivreiser. Enkelte fylker har også inngått avtaler der 
tilskuddet er proporsjonalt med antall reiser. 

Med avtaler som garanterer trafikkselskapene et gitt inntektsnivå vil fylkets kost-
nader avhenge av hvordan endringer i kollektivtrafikken til sammen påvirker 
trafikkselskapets samlede inntekter og utgifter. For andre typer avtaler kan fylkets 
utgifter til kollektivtrafikken også knyttes til forhold utenom økonomi, som for 
eksempel antall nye reisende, punktlighet etc. Fylkeskommunens kompensasjon 
vil dermed avhenge av de avtalene som er inngått. 

                                                 
1  Det vil også si forstadsbaner, T-bane, trikk og fylkesvegferjer. 
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Vi vil i denne rapporten ikke skille mellom de ulike transporttypene, dvs. lokale 
bil- og båtruter m.m., men behandle kollektivtrafikken som fylket bestiller under 
ett. Vi tar videre ikke hensyn til den kompensasjonsordning som de enkelte 
fylkeskommune har avtalt. Ekspresstrafikk, uten tilskudd, berøres i utgangs-
punktet ikke av studentrabatten. Det kan imidlertid hende at fylkeskommunene 
har inngått avtaler som gjør at trafikkselskapene, som er ansvarlige for ruter uten 
tilskudd, ber om en kompensasjon. Vi tar i våre beregninger ikke hensyn til 
eventuelle slike implikasjoner. 

2.2 Trafikkselskapenes kostnader og 
inntekter 

I beregningene vil vi se på endringer ved innføring av studentrabatt, både for-
årsaket av etterspørselsendringer hos studenter og nødvendig tilbudsendringer hos 
trafikkselskapene. Resultatet vi kommer frem til vil gi et uttrykk for endringen i 
netto-inntektene til de trafikkselskapene som fylkeskommunen har ansvaret for; 
dvs. lokale bil- og båtruter m.m. 

Vi tar hensyn til eksisterende rabattordninger som klippekort, verdikort og 
periodekort. I tillegg tar vi hensyn til fylkenes rapportering av reiser knyttet til 
ungdomskort2. Eventuelle rabattordninger spesielt rettet mot studenter tar vi 
imidlertid i liten grad hensyn til. Årsaken er at vi for en del av fylkene ikke har 
oversikt over antall reiser knyttet til disse ordningene. I den grad vi har slik kunn-
skap trekkes imidlertid disse inn når vi omtaler det enkelte fylket.  

De reelle kostnadene og inntektene for trafikkselskapene knyttet til å innføre en 
studentrabatt vil avhenge av hvordan rabattordningene ovenfor studenter er ut-
formet i dag, dersom de finnes. Den variasjonen vi finner i rabattordningene som 
studenter har kan være et uttrykk for at trafikkselskapene (og fylkeskommunene) 
satser ulikt på kollektivtrafikk ovenfor denne gruppen. De reelle endringene i 
kostnadene og inntektene vil dermed være mindre for enkelte av trafikksel-
skapene/fylkene, i og med at eventuelle eksisterende ordninger ovenfor studenter 
delvis vil kompensere for konsekvensen av å innføre en ordning med studentrabatt 
på periodekort. 

2.3 Hvordan påvirkes trafikkselskapenes 
kostnader og inntekter? 

Innføring av rabatterte periodekort til studenter (heretter kalt studentkort) vil 
isolert sett gi en nedgang i trafikkselskapenes inntekter fra blant annet enkelt-
billetter, klippekort og periodekort til voksenpris. Nedgangen i inntekter knyttet til 
disse billettypene kan imidlertid helt eller delvis bli kompensert med inntektene 
fra salg av studentkort. Inntektskompensasjonen vil avhenge både av hvor mange 
nye reisende studenter f.o.m. 20 år trafikkselskapene vil få, og hvilken billettype 
som blir valgt bort og erstattet med studentkort for de reiser som uansett ville blitt 
foretatt. 

                                                 
2  Ungdomskortet er et sterkt subsidiert periodekort som gir ubegrenset rett til bruk av en eller flere typer 

kollektive transportmidler innen et fylke. 
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Hvor mange av de opprinnelige reisende som vil gå over til studentkort, avhenger 
av hvor gunstig billetten fortoner seg i forhold til andre billettyper. Antallet solgte 
studentkort til nye reiser vil bli påvirket av omfang og pris på kollektivtilbudet i 
forhold til omfang og pris på alternative transportmidler og hvor mange studenter 
som er innen fylket. 

Dersom økningen i antall reiser kommer i rushtiden kan imidlertid flere reisende 
medføre økte kostnader for trafikkselskapene fordi de må øke tilbudet for å møte 
den økte etterspørselen. Kommer økningen i etterspørselen derimot utenom rush-
tiden kan flere reisende medføre økt lønnsomhet for trafikkselskapene på grunn av 
at de får fylt opp ledig kapasitet. 

2.4 Eksisterende moderasjonsordninger 
I ECONs rapport 59/01 Ungdomsrabatt på enkeltbilletter redegjorde vi for de 
rabattordningene som studenter pr. mai 2001 kunne anvende. Vi omtalte både 
spesielle rabattordninger for studenter og generelle rabattordninger, som klippe-
kort og månedskort. En samlet oversikt over rabattordningene i fylkene gis i Ved-
legg 1. 

De aller fleste trafikkselskapene har ett eller flere ulike periodekort (dags-/ukes-
/måneds-/3-måneders-/halvårskort) for voksne. Periodekortene gjelder et ube-
grenset antall reiser innen en gitt strekning/sone i en gitt periode. Rabatten som et 
periodekort gir avhenger av hvor mange reiser den enkelte gjennomfører i løpet av 
gjeldende periode, og vil dermed variere. 

En del trafikkselskaper har dessuten innført elektronisk billettering, som legger 
forholdene til rette for en ny type rabattkort, ofte kalt verdikort. Selve kortet 
koster ikke noe i bruk, men enkelte fylker/trafikkselskap opererer med en pant 
eller førstegangsavgift når kortet anskaffes. Kortene er ikke nødvendigvis person-
lige og kan dermed være uten bilde. 

Verdikortet må ”lades”, det vil si at brukeren må påse at det til enhver tid er 
penger på kortet. Den reisende må hver gang vedkommende går om bord i trans-
portmiddelet oppgi endepunktet for reisen. Sjåføren registrer dette og kortet be-
lastes da med det reisen koster. Et slikt verdikort er fleksibelt, fordi den reisende 
kan gjennomføre ulike reiser og likevel oppnå rabatt. 

Verdikortet er en mellomting mellom klippekort og enkeltbillett. På den ene siden 
oppnår den reisende rabatt, men samtidig har man fleksibiliteten knyttet til å ikke 
ha en fast reisestrekning, slik man har med tradisjonelle klippekort og periodekort. 
En klar fordel med kortet er at både den reisende og sjåføren/billettøren slipper å 
håndtere penger ved hver reise, hvilket gjør billetteringskostnaden betydelig 
lavere enn ved bruk av enkeltbilletter. 

Når det gjelder rabatt på klippekort og verdikort er det tildels store variasjoner 
mellom fylkene. De fleste gir mellom 17 og 23 prosent rabatt, men det finnes også 
fylker som har 15 prosent og andre som har 50 prosent rabatt. Det gir ikke mening 
å beregne et gjennomsnitt av rabattene, da det knytter seg enkelte forutsetninger 
for å få full rabatt (se fotnoter til tabellen i vedlegg 1), men inntrykket vi sitter 
igjen med er at klippe-/verdikort gir noe i overkant av 20 prosent rabatt. 
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I ECONs rapport om ungdomsrabatt på enkeltbilletter beregnet vi også hvor 
mange reiser pr. måned de reisende må foreta med enkeltbillett for at måneds-
kortet skal være en lønnsom investering. Vi tok et lite utvalg fra taksttabellene for 
å se om det er noen variasjon når det gjelder reisestrekning. Resultatet av 
sammenhengen mellom prisen på enkeltbillett og månedskort blant fylkene gjen-
gis i vedlegg 2.  

For månedskort, som gjelder én sone (dvs. laveste takst), varierte lønnsomhets-
punktet betydelig mellom fylkene. Gjennomsnittet var 26 reiser pr. måned; Opp-
land var lavest med 19 reiser pr. måned, mens Buskerud og Nordland var høyest 
med 34 reiser. Det betyr at i Oppland må man reise 19 turer eller mer pr. måned 
for at det skal lønne seg med månedskort. 

Fordelen med månedskort øker imidlertid jo lengre distanse man reiser, med unn-
tak av et par fylker. Dette illustrerer at man ikke skal reise over spesielt mange 
soner/kilometer før fordelen i gjennomsnitt nærmer seg 20 reiser i måneden, 
sammenlignet med enkeltbillett. Det er imidlertid til dels store variasjoner mellom 
fylkene når det gjelder lønnsomheten for de reisende ved å ha et månedskort. 

Det er ikke mulig å sette et eksakt tall på den rabatten som månedskortet gir, da 
det vil variere fra bruker til bruker. Rabatten er knyttet direkte opp mot hvor 
mange reiser den enkelte har pr. måned. En gjennomsnittlig måned har 21 arbeids-
/skoledager. Det betyr at rabatten på månedskort i gjennomsnitt for fylkene er i 
underkant av 50 prosent for korte avstander, hvis man forutsetter at man bare 
bruker kortet frem og tilbake til studiested/jobb hver ”virkedag”. Månedskort for 
lengre avstander gir høyere rabatt i de fleste fylker. Feriedager, helligdager, syke-
dager, samt bruk av kortet i fritiden, vil naturligvis også påvirke lønnsomheten for 
brukerne. 

Forutsetter vi at de reisende velger den billettypen som er mest lønnsom, kan vi 
slutte at rabatten for alle reisende med månedskortet i hvert fall vil overstige ra-
batten den reisende får på andre billettyper. Som vi omtalte ovenfor varierte rabat-
ten på klippekort og verdikort betydelig mellom fylkene, men inntrykket er at de 
gir rundt 20 prosent rabatt. Man må dermed kunne forutsette at alle studenter som 
i dag reiser med månedskort oppnår minst den rabatten de får ved å bruke klippe-
/verdikort. Hvis ikke ville de ha gått over til disse korttypene. Rabattstrukturen 
kan illustreres ved hjelp av følgende figur. 
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Figur 2.1 Sammenstilling av rabattstrukturen for reisende etter at en 
rabatt på periodekort er innført3  
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Som vi kan se av figuren vil gjennomsnittsprisen pr. reise for månedskort tilsvare 
prisen ved bruk av klippekort ved 25 reiser i måneden. Månedskort er dermed den 
mest lønnsomme billettypen ved mer enn 26 reiser. Enkelte fylker har periodekort 
som gjelder for lengre perioder enn en måned. Disse gir enda bedre rabatt. 
Figuren viser også at prisen pr. reise for månedskort tilsvarer prisen ved bruk av 
enkeltbillett ved 20 reiser. 

Vi har i figuren også vist sammenhengen mellom antall reiser og prisen som andel 
av fullprisbillett, etter at studentkortet, med 50 prosent rabatt, er innført. Vi kan se 
at ved 50 prosent rabatt på månedskort vil en overgang lønne seg ved mer enn 10 
reiser sammenlignet med enkeltbillett og 13 reiser sammenlignet med klippekort, 
forutsatt samme strekning i løpet av en måned. 

                                                 
3 Figuren er utarbeidet av ECON basert på blant annet informasjon om prisene (se vedlegg 2) samt 

forutsetninger gitt i delkapittel 2.2. 
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3 Generelle forutsetninger for 
beregningene 

Følgende konsekvenser må identifiseres for å anslå netto inntektstap ved innføring 
av en studentrabatt: 

• Inntektstap fra reiser som også ville blitt gjennomført i en situasjon uten 
studentkort 

• Inntekts- og kostnadsøkning på grunn av nye reiser som følge av innføring 
av studentkort. 

Det krever avklaring av: 

a) Trafikkselskapenes inntekter knyttet til skoleelever/studenters bruk av de 
ulike billettypene i dag 

b) Sannsynlig endring i skoleelever/studenters bruk av forskjellige billettyper 
ved innføring av studentkort 

c) Sannsynlig omfang av nye reiser for skoleelever/studenter på grunn av inn-
føring av studentkort. 

Nedenfor presenterer vi en del av forutsetningene for våre beregninger. I neste 
kapittel vil vi presentere beregningene pr. fylke. I den grad vi har ekstra opp-
lysninger, som kan bidra til mer treffsikre beregninger, gjøres det rede for dette i 
forbindelse med gjennomgangen av de respektive fylkene i kapittel 4. Opp-
summering av de fylkesvise beregningene kommer i kapittel 5. 

Selv om målgruppen for ordningen er elever og studenter 20 år og eldre, ønsker 
ikke departementet å sette noen nedre aldersgrense for ordningen. Det betyr at 
rabatten også skal gjelde barn og unge under 20 år. Alle fylker har i dag 50 
prosent rabatt på enkelbilletter for barn og en del har tilsvarende barnerabatt på 
klippekort og månedskort. I hvilken grad studentkortet vil blir brukt av de under 
20 år avhenger naturligvis av hvilke ordninger som eksisterer i dag for denne 
gruppen, men i tillegg vil andelen avhenge av prisen som ungdomskortet vil få 
(som alle fylket skal ha innført den 1.8.02). Prisen på ungdomskortet varierer 
mellom fylkene. I noen er rabatten minst 50 prosent av laveste månedskortpris for 
voksne,  mens den i andre er noe mindre. Vi vet imidlertid ikke noe om hva prisen 
vil bli 1. august i år siden fylkene, på selvstendig grunnlag, selv skal sette prisen 
for ungdomskortet.  
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Det ovennevnte har ført til at vi i våre beregninger ikke inkluderer mulige konse-
kvenser av studentkortet for de under 20 år. Vi gjøre dermed kun en vurdering av 
hvilke konsekvenser skoleelev- /studentrabatten vil få for fylkeskommunene, når 
det gjelder alle studenter f.o.m. 20 år. 

3.1 Trafikkselskapenes inntekter fra ulike 
billettyper i dag 

Et viktig forhold for å vurdere konsekvensen av å innføre rabatt for studenter er 
studenters reisevaner. Oslo Sporveier gjennomfører regelmessig en omfattende 
reisevaneundersøkelse der også studenter identifiseres. Enkelte andre fylker (blant 
annet Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag) har også gjennomført reisevane-
undersøkelser de siste årene, men på grunn av en del svakheter knyttet til blant 
annet utvalget, er vi usikre på hvor representative disse undersøkelsene er, ikke 
minst når det gjelder studenter. Det finnes dermed ingen samlet fremstilling av 
studenters reisevaner, og deres valg av billettyper.  

Frem til år 2000 har imidlertid hver fylkeskommune utarbeidet en rutebilstatistikk 
(Skjema N-016/X) som blant annet viser hvordan trafikkselskapenes inntekter og 
antall reiser fordeler seg på billettyper totalt fra lokale bil- og båtruter innen hvert 
fylke. SSBs rutebilstatikk, som har brukt disse opplysningene, er i dag avviklet, 
med bakgrunn i at det knyttet seg betydelig usikkerhet til informasjonen. Vi har 
likevel valgt å bruke denne statistikken som utgangspunkt for våre analyser, i og 
med at dette er den mest relevante informasjonen som kan oppdrives. I for-
bindelse med prosjektet har vi i tillegg hatt dialog med alle fylkeskommunene, for 
om mulig å korrigere eventuelle svakheter ved de opplysninger som er rapportert. 

Fylkenes opplysninger knyttet til inntekter og antall reiser er relatert til de billett-
typene som eksisterer innen fylket. Alle fylkene har i tillegg fordelt tallene 
mellom barn, voksne og honnør. Det betyr at man blant annet får en oversikt over 
de voksnes (16-67 år) reisevaner med kollektivtrafikk, samt valg av billettyper. 
Det eksisterer imidlertid ingen samlet fremstilling av studenters reiser spesielt.  

For å beregne studentenes reiser må vi ta utgangspunkt i de billettypene som vi 
med sikkerhet vet inkluderer studenter. Det er følgende billettyper til voksenpris4;  

• enkeltbillett, 

• klippekort/verdikort/dagskort, 

• periodekort (Ukes-, måneds-, 3-måneders- og ½-årskort). 

Med bakgrunn i at vi i analysene må ta utgangspunkt i alle voksne som er 16 til 67 
år, på grunn av fylkeskommunenes registreringer, må vi inkludere informasjonen 
om bruk av ungdomskort og skolekort for videregående skole. Sistnevnte kort gir 
fri skolekyss som fylkeskommunen er pliktig til å betale for elever ved videre-
gående skoler som har mer enn 6 kilometer reisevei (jf. lov om videregående opp-
læring)5. I beregningene forutsetter vi imidlertid at alle med skolekort – videre-

                                                 
4  Det er betydelig variasjon mellom fylkene når det gjelder eksisterende billettyper. 
5  Ordningen med skolekort varierer mellom fylkene. Ett viktig forhold er at fem fylker i dag har fått 

dispensasjon fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fra kravet om fri skoleskyss, 
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gående skole er over 16 år. Dette er ikke helt korrekt, i og med at noen er 15 år når 
de begynner på videregående skole. Vi forutsetter videre at alle med ungdomskort 
er f.o.m. 16 år, noe som heller ikke er helt korrekt, i og med at minst ett av 
fylkene gir ungdom under 16 år mulighet til å kjøpe kortet. Alle ovennevnte 
billetttyper gir til sammen en samlet fremstilling av alle kollektivreiser gjennom-
ført av voksne i alder 16 til 67 år. Vi har imidlertid forutsatt at studenter f.o.m. 20 
ikke kan benytte ungdomskort og skolekort.  

Vi har videre forutsatt at trafikkselskapets inntekt er lik gjennomsnittsreisen 
innenfor den enkelte billettype, i hvert fylke. Det vil si at vi for eksempel for 
enkeltbillett innen et fylke har tatt inntekten i år 2000 delt på antall reiser samme 
år. Da får vi et uttrykk for trafikkselskapets gjennomsnittsinntekt fra hver enkelt-
billettreise. Tilsvarende er gjort for de andre billettypene.  

Statistikken fra fylkeskommunene har, som nevnt tidligere, ikke informasjon om 
studenters reisevaner eller valg av billettype. For å identifisere studentenes andel 
av de totale kollektivreisene innen det enkelte fylke må vi dermed justere for 
antallet studenter som studerer og bor i de respektive fylkene. Dette gjøres i neste 
delkapittel. 

3.1.1 Antall studenter fordelt etter fylke 
I Stortingets vedtak går det frem at skole- og studentrabatten skal omfatte alle 
elever og studenter med gyldig skole-/studiebevis. Et viktig forhold for å beregne 
konsekvensen av rabatten er naturligvis å definere hvilke studenter som kommer 
inn under ordningen. Som sagt tidligere vil vi våre beregninger kun inkludere 
studenter f.o.m. 20 år, selv om ordningen også skal gjelde de som er yngre. 

Vi har, i samråd med Samferdselsdepartementet, lagt oss på samme definisjon av 
”student” som Utdannings- og forskningsdepartementet benytter i sin avtale med 
NSB. Der heter det blant annet følgende; ”Rabatten innrømmes studenter ved 
universitet, høgskoler, akademier, og liknende lære-institusjoner, elever ved 
offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige”. 
Skolen må ha varighet på minst tre måneder. Med unntak av lærlinger og hjelpe-
pleieelever kan studentene ikke motta lønn eller annen godtgjørelse for studiet. 
Studenter ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatsskoler, hospi-
tanter og voksne i full ervervsmessig stilling, innrømmes ikke rabatt. Utenlandske 
studenter får heller ikke rabatt, med mindre de studerer i Norge. 

Gyldig legitimasjon i forbindelse med en studentrabatt vil være; 

• studiekort eller skolebevis med foto 

• attestasjon fra skole sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen god-
kjent legitimasjon med foto. 

                                                                                                                                      
fordi en del elever kan bruke ungdomskort. Et annet viktig forhold er at i noen fylker gir skolekort 
ubegrenset antall reiser innen gjeldende reisestrekning under skoletiden (dvs. alle skoledager frem til 
omtrent 18:00), mens i andre fylker gir skolekort kun fri skyss på enkelte spesifiserte ruter knyttet opp 
mot reise til og fra skolen. Sistnevnte betyr at reiser i skoletiden og om ettermiddagen må betales av ung-
dommen selv. Vi har ikke kunnskap om hvordan fylkene praktiserer ordningen med fri skoleskyss. Siden 
vi har forutsatt at alle med skolekort er under 20 år betyr imidlertid dette lite for våre beregninger. 
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Både antall studenter og andelen studenter av totale innbyggere innen et fylke, 
varierer betydelig. Vi viser nedenfor en oversikt over antall registrerte studenter 
f.o.m. 20 år pr. 01.10.2000 fordelt etter fylke.  

Tabell 3.1 Antall studenter (pr 01.10.00) fordelt etter fylke 

Innbyggere Studenter f.o.m. 20 år Andel studenter 

    16-67 år  
(pr 1.7.01) 

Videregå. 
skole 

Annen vidergå. 
utdanning.6  

Universitet 
/høyskole  Totalt 

 (f.o.m. 20 år) av 
innbyg. (16-67 år) 

Østfold 163 857 1 216 509 4 544 6 269 3,8 
Akershus 311 311 1 355 307 8 590 10 252 3,3 
Oslo 351 070 1 922 4 633 51 477 58 032 16,6 
Hedmark 119 561 795 270 4 863 5 928 5,0 
Oppland 117 870 1 427 109 3 952 5 488 4,7 
Buskerud 156 586 962 314 2 697 3 973 2,5 
Vestfold 139 445 894 308 4 020 5 222 3,7 
Telemark 106 375 448 47 3 893 4 388 4,1 
Aust-Agder 66 794 330 75 2 024 2 429 3,6 
Vest-Agder 100 443 777 374 4 771 5 922 5,9 
Rogaland 242 262 1 506 1 025 8 576 11 107 4,6 
Hordaland 282 065 2 177 1 257 28 336 31 770 11,3 
Sogn og Fjordane 67 255 450 46 2 720 3 216 4,8 
Møre og Romsdal 154 903 1 034 242 5 869 7 145 4,6 
Sør-Trøndelag 172 561 1 269 632 25 689 27 590 16,0 
Nord-Trøndelag 80 371 938 196 3 536 4 670 5,8 
Nordland 152 425 1 369 338 6 035 7 742 5,1 
Troms 100 015 925 239 9 754 10 918 10,9 
Finnmark 48 850 366 26 1 921 2 313 4,7 
Uoppgitt  35 723 920 1 678  
Hele landet 2 934 019 20 195 11 670 184 187 216 052 7,4 

Note:  Oversikten er basert på antall registrerte studenter knyttet til hvert enkelt undervisningssted. Én 
student skal kun ha blitt registrert ved ett undervisningssted (dvs. at SSB har fjernt eventuelle dobbelt-
føringer). Antall innbyggere pr. fylke er basert på registrert bostedsadresse i folkeregisteret. Tallene er 
fra SSB. 

Som vi kan se av Tabell 3.1 er det betydelige variasjoner mellom fylkene. Andel 
studenter f.o.m. 20 år, av antall innbyggere i alder 16-67 år, er høyest i Oslo, med 
16,6 prosent, mens den er lavest i Buskerud med 2,5 prosent. I Norge er den 
gjennomsnittlige andelen studenter f.o.m. 20 år, av alle voksne i alder 20 til 67 år, 
på 7,4 prosent. Andelen studenter vil naturligvis ha betydning for konsekvensen 
av å innføre studentkort.  

I tillegg til andelen studenter, vil et viktig aspekt være studenters reisevaner, dvs. i 
hvilken grad studentene skiller seg fra den gjennomsnittlige voksne kollektiv-
reisende. Dette skal vi se nærmere på i neste delkapittel.  

3.1.2 Studenter - TØIs reisevaneundersøkelse fra 1998 
TØI gjennomfører regelmessig en reisevaneundersøkelse for Norges befolkning7. 
Hvis man tar utgangspunkt i reisevanene til alle voksne mellom 16 og 67 år sto 
studentene (20-67 år) for 11,5 prosent av alle kollektivreisene.8  

                                                 
6  Folkehøgskoler og annen videregående utdanning. Personer på arbeidsmarkedskurs har ikke studentbevis, 

og er dermed ikke aktuelle for ordningen. 
7  Reisevaneundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge befolkningens reiseaktivitet 

og reisemønster. Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, basert på tilfeldig utvalg. 
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Antall studenter mellom 20 og 67 år i undersøkelsen var på 353 personer og 
utgjorde 4,7 prosent av alle respondentene mellom 16 og 67 år. Antallet studenter 
i undersøkelsen er riktignok noe lavt, men siden reisevaneundersøkelsen er basert 
på tilfeldig utvalg på i alt omlag 7.500 respondenter, må man kunne gå ut i fra at 
den gir et representativt uttrykk for studenters reisevaner. 

SSBs tall (se Tabell 3.1) viste at andelen studenter f.o.m. 20 år i 2000 utgjorde 7,4 
prosent av alle mellom 16 og 67 år i Norge. Det kan tyde på at andelen studenter 
er noe underrepresentert i TØIs reisevaneundersøkelse. En forklaring på dette kan 
være at en del studenter bor i hybler/studentboliger uten fastlinjetelefon, noe som 
er en forutsetning for å bli trukket ut til å delta i reisvaneundersøkelsen. Et annet 
aspekt er at antall studenter kan ha endret seg noe fra 1998 og frem til 2000. Et 
tredje aspekt kan imidlertid være at en del av de registrerte studentene i SSBs 
materiale er deltidsstudenter. Vår utkjøring fra reisevaneundersøkelsen tok ut-
gangspunkt i de respondenter som hadde svart student som vedkommendes 
hovedbeskjeftigelse. Det er grunn til å tro at en del deltidsstudenter kan ha 
registrert seg som yrkesaktiv/arbeidssøkende/etc. i TØIs undersøkelse. Hvordan 
dette har slått ut på reisevaneundersøkelsen vet vi ikke. 

Oslo Sporveiers reisevaneundersøkelse viser at studenter f.o.m. 20 år står for 26,5 
prosent av alle kollektive reiser som gjennomføres av voksne i alder 20-67 år9. 
Siden studentandelen i Oslo i samme aldersgruppe er om lag 18 prosent10 
illustrerer dette at studenter reiser mer kollektivt enn én gjennomsnittlig voksen. 

Vi forutsetter dermed at TØIs reisevaneundersøkelse gir et representativt bilde av 
studenters kollektive reisevaner. Nedenfor vises studenters andel innenfor de ulike 
kollektive transportmidlene. Tallene er vektet slik at de gir en samlet fremstilling 
av alle kollektivreiser i Norge etter transportmiddel på en gjennomsnittlig dag. 

Tabell 3.2 Kollektive reiser i Norge fordelt etter transportmiddel pr. dag 

Tabell 3.2

Reisevaner Studenter 20-67 år Voksne 16-67 år %-andel studenter 
Buss/rutebuss/ekspressbuss 59 988 490 109 12,2 
Trikk 5 645 41 006 13,8 
T-bane 18 947 101 835 18,6 
Tog 7148 84 192 8,5 
Ferge 861 18 566 4,6 
Rutebåt 386 16 541 2,3 
Drosje/taxi 4 476 50 628 8,8 
Turbuss/chartret buss 452 10 153 4,5 
Rutefly 515 24 931 2,1 
Charterfly 0 1 627 0,0 
Annen båt / fritidsbåt 274 16 403 1,7 
Samlet kollektivtrafikk 98 692 855 991 11,5 

Kilde: TØIs Reisevaneundersøkelse fra 1998. 

                                                                                                                                      
8  Inkluderer drosje, buss/rutebil/ekspressbuss i rute, turbuss/chartret buss, trikk, T-bane/undergrunns-/for-

stadsbane, tog, rutefly, charterfly, ferge og rutebåt. 
9  Ser man dette tallet i sammenheng med studenters andel av reiser med trikk og T-bane i Tabell 3.2 virker 

tallet noe høyt. Man kunne forvente en noe høyere andel for trikk og T-bane, siden disse kun eksisterer i 
Oslo (noe trikk i Trondheim). 26,5 gjelder imidlertid i forhold til befolkningen 20-67 år, mens tallene i 

 også har med reiser for de mellom 16 og 20 år.  Hadde vi justert for dette skulle tallet for Oslo 
Sporveier vært noe lavere enn 26,5. De to undersøkelsene er dessuten gjennomføre med et par års 
mellomrom. Utover dette har vi ikke noen god forklaring på avviket. 

10  Andel er 16,5 for aldersgruppen 16 til 67 år. 
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Vi kan se at andelen studenter av de totale kollektivreisene innen ett transport-
middel, varierer en del. Hvis vi avgrenser til reiser med buss/trikk/t-bane står 
studenter mellom 20 og 67 år for 13,4 prosent av alle reisene som de voksne har. 
Hvis vi inkluderer tog er andelen 12,8 prosent. Inkluderes de resterende kollektive 
transportmidlene (fly, drosje, turbuss og ferje/båt/ect.) reduseres altså studenters 
kollektivandel til 11,5 prosent. Det betyr at studenter har en noe større andel av 
den lokale kollektivtrafikken, sammenlignet med trafikken som går over lengre 
avstander.  

I og med at rabatten for studenter i hovedsak slår ut på kortere reiser, på grunn av 
at rabatten er knyttet til periodekort, velger vi å forutsette at studenter mellom 20-
67 år har en noe større andel, enn for kollektivtrafikken samlet. Vi velger en 
forutsetning om at studenter står for 13 prosent av alle kollektivreiser som gjen-
nomføres av voksne mellom 16 og 67 år i Norge.  

3.2 Sannsynlig endring i bruk av 
forskjellige billettyper 

Innføring av studentkort vil påvirke salg av: 

- periodekort (ukes-/måneds-/3-måneders-/ ½-årskort) 
- rabatterte klippekort, verdikort og dagskort 
- enkeltbilletter 

For de ”faste” reisende, dvs. de som allerede reiser kollektiv, vil innføring av 
rabatt på periodekort kun føre til endringer i trafikkselskapenes interne inntekts-
fordeling, forutsatt at samme antall reiser gjennomføres. Siden vi må forvente at 
studentene velger den billettypen som vil være billigst for dem vil trafikkselskapet 
dermed få lavere inntekter knyttet til gjennomføring av disse reisene.  

Vi så av Figur 2.1 at ved 50 prosent rabatt på månedskort vil en overgang lønne 
seg ved mer enn 10 reiser sammenlignet med enkeltbillett og 13 reiser sammen-
lignet med klippekort, forutsatt samme strekning i løpet av en måned. Før rabatten 
innføres må man reise, som tidligere nevnt, 20 reiser i måneden for at måneds-
kortet skal lønne seg, sammenlignet med enkeltbillett eller 26 reiser sammenlignet 
med klippekort. 

3.2.1 Billettbruken i Oslo 
Vi har ikke informasjon som sier noe om studenters billettbruk i Norge som hel-
het. I Oslo har ungdom mellom 16 og 19 år imidlertid i dag 50 prosent rabatt på 
ukes, måneds og 3-månederskort (Oslos svar på ungdomskort). Reisevaneunder-
søkelsen til Oslo Sporveier viser følgende fordeling av billettyper mellom 
studenter f.o.m. 20 år, ungdom (16-19 år), og voksne (16-67 år). 
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Figur 3.1 Billettyper i Oslo - studenter, voksne og ungdom11 
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Som Figur 3.1 viser er det få ungdom mellom 16 og 19 år i Oslo som anvender 
Flexikort (klippekortet i Oslo), sammenlignet med voksne og studenter f.o.m. 20 
år. Vi kan videre se at ungdom reiser sjeldnere med enkeltbillett og dagskort, enn 
voksne, men betydelig mer med månedskort og 3 måneders kort.  

Ser vi nærmere på studenters billettbruk i Oslo ser vi at billettbruken er betydelig 
mer lik de voksne. Andelen som benytter periodekort for de voksne er på 48,7 
prosent, mens den for studenter er på 37,8 prosent (når man holder SL-kortet uten-
for). Betydelig flere studenter reiser med Dagskort, men samtidig reiser flere 
voksne med Flexikort. Det er vanskelig å si hvordan studentens billettbruk vil bli 
hvis de får 50 prosent rabatt på periodekortene, slik ungdom har i dag. Det er 
imidlertid nærliggende å forvente at studentenes billettbruk vil nærme seg ung-
dommens billettbruk. Tilgang til bil etc. kan imidlertid bidra til at studenters 
billettbruk vil avvike en del fra ungdommens. 

Med bakgrunn i at det ikke eksisterer en landsdekkende oversikt over studenters 
billettbruk knytter det seg betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser student-
kortet vil få. Oslos tall tyder imidlertid på at vi kan forventet at en del brukere av 
enkeltbillett og klippekort vil bytte ved innføring av 50 prosent rabatt. Vi vil 
nedenfor drøfte hvilke endringer vi forventer når det gjelder studenters bruk av 
billetttyper.  

3.2.2 Studenter som i dag benytter periodekort 
Det vil ikke lenger være aktuelt for studenter å kjøpe periodekort til voksenpris. 
Som redegjort for tidligere gir månedskortene i dag i gjennomsnitt en rabatt på om 
lag 50 prosent, sammenlignet med enkeltbillett (forutsatt at man reiser om lag 40 
ganger i måneden). Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom fylkene.  

                                                 
11  Tallene for studenter (over 20 år) og voksne (20-67 år) er basert på tall for 2’ og 3’ tertial 1999 og 2000 

(Feedback 2001). Tallene for ungdom er basert på Billettslagundersøkelsen 1999 (Hjellnes COWI AS). 
Sistnevnte har ikke med SL-reiser hvilket gjør en sammenligning med voksne og studenter noe 
problematisk. 
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De reisende med månedskort vil ikke endre sine reisevaner, i og med at det ikke er 
knyttet noen kostnad til den enkelte reise. Ytterligere 50 prosent rabatt vil dermed 
halvere inntekten som trafikkselskapene har fra de studenter som i dag reiser med 
månedskort.  

3.2.3 Studenter som i dag benytter klippe-/verdikort 
Dersom vi, i tråd med resultatene ovenfor, antar at klippe-/verdikort har en rabatt 
på 20 prosent, vil et studentkort lønne seg ved mer enn 13 reiser i måneden.  

Vi kjenner ikke antall reiser pr. måned for de som anvender klippekort i dag. 
Siden månedskortet for de fleste fylker lønner seg ved om lag 26 reiser i måneden, 
sammenlignet med klippekort, vil trolig få reisende med klippekort ha et slikt 
antall reiser pr. måned på samme strekning. For klippekortbrukere som reiser 
færre enn 13 reiser i måneden vil klippekortet fortsatt lønne seg, etter at student-
kortet er innført. Det betyr at det i hovedsak vil være studenter som reiser fra 13 
og opp til 26 ganger med klippekort på samme strekning i løpet av en måned, som 
bytter til studentkort. Vi vet ikke noe om hvor stor andel disse utgjør av de totale 
klippekortreisene blant studenter. Vi tror imidlertid at andelen er betydelig og 
velger derfor å forutsette at 50 prosent av reisene blir overført til studentkortet.  

For studenter med verdikort vil situasjonen være noe annerledes, i og med at 
ordningen er en mellomting av klippekort og enkeltbillett. Verdikort gir en fleksi-
bilitet i forhold til reiseavstand, som de fleste klippekort ikke har. I de fylker som 
har verdikort har antall med enkeltbillett blitt kraftig redusert, hvilket kan bety at 
noen flere klippekortbrukere, enn verdikortbrukere, vil gå over til studentkort.  

Siden vi heller ikke for verdikortbrukerne vet noe om antall reiser pr. måned 
velger vi å behandle klippekort og verdikort samlet i vår analyse. Vi forutsetter 
dermed at 50 prosent av alle studentreiser med klippekort og verdikort overføres 
til studentkortet. 

Trafikkselskapenes inntektsbortfall knyttet til de som går over til studentkort er 
vanskelig å si. Det er ikke sikkert at bortfallet vil bli så stort, siden reisende med 
klippekort i dag reiser betydelig mindre enn den tradisjonelle månedskortbruker. 
Selv om det kan tenkes at en del av de som bytter bort klippe-/verdikort er villige 
til å betale noe mer for å oppnå fordelene av å ha et periodekort, tror vi at trafikk-
selskapene generelt må forvente noe lavere inntekter knyttet til disse reisene. Vi 
har satt inntektstapet til 37,5 prosent12. Bakgrunnen er naturligvis at vi må for-
vente at de fleste studenter bytter fordi de antar å spare penger. 

                                                 
12  Bakgrunnen for tallet er følgende resonnement. Som vi har skrevet tidligere vil de som har mellom 13 og 

26 reiser i måneden på samme strekning være tjent med å bytte til studentkort. Hvis vi forutsetter at 
gjennomsnittet har 20 reiser, de klippekortreisende har 20 prosent rabatt og gjennomsnittlig pris pr. 
klippekortreisen var 15 kroner - kan vi gjøre følgende beregning: Vedkommende bruker da 300 kroner i 
måneden, som med bruk av enkeltbillett ville kostet 375 (300 er 20 prosent rabatt) Hvis vi videre for-
utsetter at studentkortet gir 50 rabatt ved 20 reiser (se Figur 3.2) vil studentkortet koste 187,50 kroner. 
Den klippekortreisende oppnår da 37,5 prosent rabatt (187,50 av 300 kroner). 
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3.2.4 Studenter som i dag benytter enkeltbillett 
Ett studentkort vil lønne seg ved mer enn 10 reiser i måneden, sammenlignet med 
enkeltbillett til fullpris. Vi kjenner ikke antall reiser pr. måned på samme 
strekning til de som bruker enkeltbillett i dag. Siden månedskortet for de fleste 
fylker lønner seg ved om lag 20 reiser i måneden, vil trolig få reisende med 
enkeltbillett ha et slikt antall reiser på samme strekning pr. måned.  

Et klippekort vil i utgangspunktet alltid lønne seg økonomisk. Det er imidlertid 
knyttet en ”inngangskostnad” til klippekort, i og med at de fleste kortene har 12 
eller 13 klipp. Noen fylkeskommuner har kort med færre klipp, mens enkelte 
andre har flere klipp. Det kan eksistere mange grunner for å anvende enkeltbillett. 
Vi vil trekke frem følgende: 

• unnlate å kjøpe klippe-/verdi-/periodekort fordi de har erfaring med at kortet 
forlegges 

• synes at investeringen i et klippekort gir en engangsutbetaling som over-
stiger det man har lyst til å bruke ”der og da” 

• kjøper enkeltbillett fordi de hadde glemt å ta med klippekortet/verdikortet/-
periodekortet 

• reiser ulike avstander, og da vil klippekort bli uhensiktsmessig 

• reiser så sjeldent at klippekort blir ufornuftig, blant annet fordi takst-
økninger gjør klippekortet ugyldig 

• enkelte reisende er ikke økonomisk rasjonelle. Det vil derfor trolig alltid 
være en andel reisende som benytter enkeltbillett, selv om vedkommende er 
klar over at andre billettyper er mer lønnsomme. 

Med bakgrunn i ovennevnte refleksjoner tror vi at relativt få enkeltbillettbrukere 
vil gå over studentkort. Vi tror imidlertid at noen vil gjøre det, og setter andelen til 
10 prosent. 

Trafikkselskapenes inntektsbortfall i forhold til de som går over til studentkort er 
også vanskelig å si. Det er ikke sikkert at bortfallet vil bli så stort, siden studenter 
med enkeltbillett i dag reiser betydelig mindre enn den tradisjonelle månedskort-
bruker. Selv om det kan tenkes at enkelte av de 10 prosent studentene, som vi for-
utsetter bytter bort enkeltbilletter, vil reise noe mer, tror vi at trafikkselskapene 
generelt må forvente noe lavere inntekter knyttet til disse reisene. Vi har satt inn-
tektstapet til å være 20 prosent. Bakgrunnen ligger naturligvis i at vi må gå ut i fra 
at de fleste studenter som bytter forventer å spare penger. 

3.2.5 Oppmelding som fiktiv student 
I Stortingets vedtak er det sagt at det ikke skal være en øvre aldersgrense. Alle 
personer med generell studiekompetanse kan melde seg opp som student (Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartmetets Rundskriv F-052-0113). Et gyldig studie-
kort ved for eksempel Universitetet i Oslo (UiO) får man når vedkommende det 

                                                 
13  Saksnr. 01/8875 20.12.2001 – ”Opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2002-03 samordning - 

kommentarer og endringer i forskrifter”. 
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aktuelle semesteret har oppnådd studierett til et studium, betalt semesteravgiften 
og registrert seg som student. Privatister, dvs. personer som avlegger eksamener 
ved fakultetet, uten å ha studieplass, kan også få studiekort. Forutsetningen for å 
være privatist er imidlertid at man har generell studiekompetanse og har bestått 
examen philosophicum (f.o.m. høsten 1996 også examen facultatum).14 I tillegg 
kan alle som har avlagt eksamener ved for eksempel UiO melde seg opp som 
student, betale semesteravgift og dermed få studiekort. I Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementets Rundskriv F-055-0015 gis det også mulighet for å bli tatt 
opp som student basert på realkompetanse16. Der heter det blant annet følgende: 
”Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studie-
kompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på grunnlag av 
realkompetanse, ved opptak til alle studier ved universiteter og høgskoler fra og 
med studieåret 2001/2002.” 

Ovennevnte illustrerer at det er relativt mange voksne i Norge som har mulighet 
til å få studiekort. På UiO er for eksempel semesteravgiften for våren 2002 kroner 
430,-, mens den i Trondheim (NTNU) er 352,-. Hva som er laveste semesteravgift 
som gir gyldig studiekort, kjenner vi ikke. Alle voksne kollektivreisende, som 
tilfredsstiller ovennevnte krav til studiekort, kan dermed oppnå en studentrabatt i 
kollektivtrafikken, ved å melde seg opp som fiktiv student. 

Antall personer som vil melde seg opp som student, for å oppnå studentrabatt, må 
naturligvis sees i sammenheng med hva vedkommende kan spare av utgifter. Et 
Abonnementskort17 i Oslo kostet for eksempel 590,- kroner i februar 2002, som 
betyr at allerede ved 30 prosent studentrabatt vil oppmelding som student lønne 
seg ved kjøp av minst to månedskort i løpet av semesteret (hvis man melder seg 
opp ved NTNU). Kanskje finnes det andre høyskoler/universitet som gir enda 
billigere studiekort? I de fleste andre fylker er imidlertid månedskortet, på korte 
strekninger, noe billigere enn i Oslo (se vedlegg 2). På litt lengre sterkninger kan 
oppmelding som student lønne seg allerede ved kjøp av første månedskort, forut-
satt at rabatten er 50 prosent. I Akershus koster et ”rødt månedskort” for fire soner 
f.eks. 1.070 kr. Ved bruk av studentmoderasjon på 10 månedskort i året vil 
vedkommende spare 4.646 kroner18. 

Det ovennevnte illustrerer at muligheten er stor for at et betydelig antall voksne 
kollektivreisende melder seg som student. Spekulasjoner rundt antallet, og dermed 
mulige økonomiske konsekvenser, synes vi det er vanskelig å ha noen klar for-
mening om. Så vidt vi vet finnes det heller ikke erfaringsmateriale, som kan gi 
noe signaler om dette. Vi har derfor valgt å ikke ta hensyn til fiktive studenter i 

                                                 
14  Studenter som har fått opptak til et annet fakultet ved Universitet i Oslo, og avlagt minst 20 vekttall der 

(f.eks. ett grunnfag) i tillegg til ex. phil. og ex. fac. vil automatisk få studierett ved Det samfunnsviten-
skapelige fakultet. 

15  ”Endring av lov om universiteter og høgskoler om opptak, privatistadgang og fritak for del av studium på 
grunnlag av realkompetanse, samt fastsetting av undervisningsterminer”, Saksnr. 00/09420 18.12.2000. 

16  Realkompetanse er definert som kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisa-
sjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte. 

17  Dette er månedskortet i Oslo. Det er personlig og gir rett til ubegrenset antall reiser i en kalendermåned av 
gangen. A-kort kommer i posten noen dager før månedsskiftet og beløpet trekkes automatisk fra en avtalt 
konto den 1. i hver måned (AvtaleGiro). 

18  1.070 * 10 * 50% - (2 * 352) = 4.646. 

 26 



- ECON  Senter for økonomisk analyse - 
Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken 

våre beregninger i kapittel 4 (og i oppsummeringen av beregningene i del 5.1). I 
våre analyser forutsetter vi dermed at antallet studenter høsten 2002 og i 2003 er 
det samme som 01.10.2000.  

I kapittel 5.4 vil vi imidlertid synliggjøre mulige økonomiske konsekvenser ved 
fiktive studenter. Dette er illustrert ved et eksempel der vi tar utgangspunkt i at 10 
prosent av reisene til de ikke studerende voksne går over til studentkort. 

3.2.6 Oppsummering 
Trafikkselskapenes inntektsbortfall fra reiser som uansett ville blitt gjennomført 
vil dermed delvis være knyttet til at alle månedskortbrukerne oppnår 50 prosent 
og delvis til at noen går bort fra klippe-/verdikort. Trolig vil trafikkselskapene 
tape relativt lite fra de som bytter fra enkeltbillett. Vi kan oppsummere konse-
kvensene for trafikkselskapene i følgende tabell: 

Tabell 3.3 Endringer knyttet til allerede ”planlagte” reiser 

Aktuelle billettyper som studenter bruker 
i dag på allerede ”planlagte” reiser 

Reduksjon i 
studenters valg av 

billettype 

Endring i trafikkselskapets 
inntekter knyttet til billettype 

Periodekort  Ingen 50,0 % lavere inntekt 
Klippekort og verdikort   50,0 % 37,5 % lavere inntekt 
Enkeltbillett   10,0 % 20,0 % lavere inntekt 
 

3.3 Sannsynlig omfang av nye reiser 
Vi har ovenfor avgrenset oss til å se på hva ordningen vil føre til av inntektsend-
ringer for trafikkselskapene på reiser som uansett vil bli gjennomført. Student-
rabatt på periodekort vil imidlertid også føre til nye reiser, dvs. reiser som blir 
gjennomført på grunn av at studenter kan kjøpe studentkort. Det vil isolert sett øke 
selskapenes inntekter. 

Studentene vil kanskje ikke ha undervisning hver dag, men de fleste vil trolig 
reise frem og tilbake de fleste av månedens skole-/arbeidsdager. Reisene vil i 
hovedsak gjennomføres i rushtiden, men de fordeler seg innenfor et noe større 
tidsrom morgen og ettermiddagen, enn typiske arbeidsreiser (Feedback 2001). En 
del av årets måneder er imidlertid mindre aktuelle for å kjøpe månedskort, og da 
tenker vi spesielt på juli, august og desember. Dette er måneder da de fleste 
studenter er borte fra undervisningsstedet.  

Studenter, som har kollektivtrafikk som sitt viktigste transportmiddel til ut-
danningsstedet i dag, er mest tjent med å benytte periodekort (månedskort/etc.) 
som billettype. De nye reisende må dermed i hovedsak være studenter som i dag 
benytter andre fremkomstmidler til skolen/universitetet for eksempel kjøre bil, 
sykle, gåing etc. I tillegg kan det være en del studenter som, i løpet av en måned, 
veksler mellom kollektive og andre transportmidler. 

En viktig forutsetning for vurdering av konsekvensen av studentrabatt er dermed 
avstanden mellom bosted og skolested. Dette varierer betydelig, både mellom 
undervisningsstedene og mellom fylkene. I Oslo bor mange studenter i gå/sykkel-
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avstand, men også mange bor forholdsvis langt fra lærestedene, en del til og med i 
andre fylker. På enkelte mindre steder, for eksempel ved Høyskolen i Alta, bor de 
fleste i gå-/sykkelavstand. Her vil trolig en studentrabatt på månedskort bety for-
holdsvis lite. På andre steder kan kanskje kollektivtilbudet være såpass dårlig at 
bil i dag er en nødvendighet, med mindre de ikke har sykkelavstand? I Trondheim 
ligger for eksempel deler av universitetet på Dragevoll, relativt langt fra mulige 
bosteder. Ovennevnte eksempler illustrerer betydelig lokale variasjoner, som det 
ikke er mulig å ta fullt hensyn til i våre beregninger. 

På 90-tallet ble det gjennomført en forsøksordning for utvikling av kollektiv-
transport i Norge. Forsøksordningen besto av i alt 269 prosjekter/forsøk spredt på 
alle fylker med i alt nesten 366 millioner i tilskudd, hovedsakelig fra Samferdsels-
departementet. Av disse var 38 rettet mot takstforsøk. Gjennomsnittlig takstreduk-
sjon i disse forsøkene var om lag 30 prosent. I etterkant av forsøksordningen 
gjennomførte TØI en evaluering av 13 av takstforsøkene der hovedkonklusjonen 
var følgende: 

”Viktigste resultat av evalueringen av takstforsøkene i 1991 er at takst-
reduksjoner gir best effekt når de kombineres med forbedring av kollektiv-
tilbudet. En forbedring av tilbudet betyr mer enn reduserte takster. Er til-
budet dårlig, gir en takstreduksjon liten eller ingen effekt.” (Nordheim 
1993:III). 

I flere at takstforsøkene hadde man kombinert redusert takst med nye ruter og/-
eller nye billettslag. I de forsøkene der kun taksten ble redusert ble det 32 prosent 
nye reisende; 11 prosent ville ha kjørt bil isteden, 12 prosent ville ha gått, 3 
prosent ville ikke ha reist, mens 8 prosent svarte ”annet”. TØIs evaluering viste at 
”besøks- og fritidsreiser utgjør en større andel blant nye kollektivreisende enn 
blant passasjerer som reiste kollektivt før takstene ble redusert. Dette viser at slike 
reiser er mer prisfølsomme enn nødvendighetsreiser til og fra arbeid og skole”. 
(Nordheim 1993:14). Mye tyder også på at studenter er mindre prisfølsomme enn 
voksne i full jobb, blant annet fordi tilgang til bil og førerkort er lavere (Johansen 
2001). 

Basert på en gjennomgang av en del norske og utenlandske takstforsøk de siste 
10-årene har Johansen (2001) kommet frem til en gjennomsnittlig direkte pris-
elastisitet for lokal kollektivtransport er på -0,38. Bruken av slike elastistiteter kan 
illustreres på følgende måte: Tenker vi oss at en bussrute har 10.000 reiser i året 
og alle får 40 prosent rabatt, vil dette, med en priselastisitet på 0,38, gi 1.520 nye 
reiser påfølgende år (10.000*0,38*40%).  

Studentrabatten er imidlertid knyttet til én utvalgt billettype (periodekort). For å 
kunne bruke elastisiteter for å anslå antall nye reiser i forbindelse med denne 
rabatten trengs derfor vurderinger av hva den reelle prisreduksjonen er, og hvor 
mange som er berørt av reduksjonen. 

For de som benytter andre transportmidler enn kollektivtrafikken til og fra under-
visningsstedet vil studentrabatt oppleves ulikt. For en del av de som går/sykler vil 
studentrabatt trolig ikke føre til nye reiser, i og med at de etter innføring av 
rabatten fortsatt vil være mest tjent med å opprettholde sitt gamle reisemønster. 
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I forhold til studentrabatten er det kun de studenter som i dag benytter periodekort 
som opplever 50 prosent rabatt. studenter med klippekort oppnår i dag i gjennom-
snitt 20 prosentrabatt og de har mulighet til bruke månedskort, som vil gi ytter-
ligere rabatt hvis de reiser mye. Den typiske klippekortbruker vil dermed ikke 
oppleve studentrabatten på samme måte som en månedskortbruker, i og med at de 
i tillegg må skifte billettype (med andre egenskaper).  

De som bruker enkeltbilletter vil heller ikke oppleve studentrabatt på samme måte 
som månedskortbrukerne. Noen vil kanskje reiser mer, og være villig til å betale 
mer i måneden, fordi prisen pr. reise vil falle med økt bruk av ett månedskort. 
Andre, som reiser sjeldent, vil ikke oppleve rabatten som reell for dem, i og med 
inngangspilletten (studentkortprisen) kan være betydelig høyere enn det de for-
venter å bruke på kollektivtrafikk i løpet av en måneden.  

Som redegjort for tidligere vil de som reiser om lag 40 ganger i måneden på 
samme reisestrekning oppnå om lag 50 prosent rabatt, sammenlignet med enkelt-
billett. Studentrabatten på 50 prosent vil oppleves av de som ikke bruker kollek-
tivt, eller reiser sjeldent, som ytterligere 25 prosent rabatt (50 prosent av 50 
prosent). 

Det ovennevnte illustrerer at forutsetningen for å bruke en generell priselastisitet i 
kollektivtrafikken ikke er tilstede når det gjelder studentrabatten. Vi er dermed 
usikre på hva som er en riktig forventning av antall nye reiser med studentkort. 
Trolig vil det også være betydelig lokale variasjoner, basert på kollektivtilbudet, 
bosettingsmønstre, etc. 

Vi velger å forutsette at grunnlaget for å beregne de nye reisende er antall reiser 
med periodekort innen det enkelte fylke (vi har gjort visse justeringer for enkelte 
av fylkene). Vi setter priselastisiteten lik 0,38 og opplevd rabatt lik 50 prosent. 

3.3.1 Merkostnader av nye reiser 
I tillegg til merinntekten knyttet til salg av studentrabatterte månedskort, vil de 
nye reisene kunne gi økte kostnader for trafikkselskapene. Det avhenger helt av 
om økningen i antall reiser kommer i rushtiden, slik at transportselskapene må øke 
tilbudet for å møte den økte etterspørselen, eller om økningen finner sted utenom 
rushtiden. Er sistnevnte tilfellet vil trafikkselskapene i stedet få fylt opp ledig 
kapasitet. 

TØIs evaluering av takstforsøkene hadde følgende konklusjon: 

”Analysen viser også at det er størst økning i nye kollektivpassasjerer i 
rushtiden om morgenen. Flere passasjerer på dette tidspunkt kan gi trafikk-
selskapene store merkostnader, fordi bussene da stort sett er fulle. Dermed 
har enkelte selskap vært nødt til å kjøpe eller leie inn ekstra vognmateriell 
for å få med de nye passasjerene” (Nordheim 1993:13). 

Som skrevet i forrige delkapittel vil de nye reisende i hovedsak være studenter 
som bytter over fra andre transportmidler (bil/sykkel/gåing/etc.). Det vil naturlig-
vis bety økt press på reisene frem og tilbake til undervisningsstedet. Siden studen-
tene sprer sine reiser i et større tidsrom under rushtiden er det imidlertid ikke 
sikkert at belastningen vil bli så stor at nytt materiell må skaffes. 
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Vi tror imidlertid at studentkortet vil kunne slå ulikt ut, avhengig av hvor stor 
andel studentene utgjør av den totale kollektivtrafikken. Det betyr at i byer som 
Oslo, Trondheim og Bergen vil behovet for å sette opp ekstra materiell kunne 
være betydelig større, enn på steder der andelen studenter er lavere. I tillegg på-
virkes eventuelle kostnader naturligvis av dagens kapasitetsutnyttelse. Trolig er 
det imidlertid betydelig lokale variasjoner. Kjennskap til dette er en forutsetning 
for å vurdere behovet for nytt materiell. 

Bergen, samt en del tilliggende kommuner, har hatt studentrabatt på månedskort 
fra februar 2001. Prosentsatsen var 25 prosent frem til september og 35 prosent 
resten av året. Foreløpig har ikke trafikkselskapene rapportert om økt behov av 
materiell. 

Et annet moment som vil ha betydning for merkostnadene, er at det for trafikk-
selskapene er knyttet betydelig lavere kostnader til å administrere studentkort, 
fremfor enkeltbilletter og til en viss grad klippekort. Studentkortet kan dermed gi 
noe lavere gjennomsnittlig billetteringskostnad pr. gjennomført reise, enn hva som 
er vanlig i dag. 

Det er, som illustrert ovenfor, betydelige problemer knyttet til å tallfeste eventu-
elle økte kostnader for trafikkselskapene. Vi anser imidlertid at disse kostnadene 
vil utgjøre relativt små beløp, sammenlignet med det inntektsbortfallet som 
trafikkselskapene vil få fra de studenter som allerede i dag benytter månedskort. 
Vi velger dermed å sette merkostnaden lik null. 

Kostnader knyttet til fiktive studenter 
Som tidligere nevnt kan man forvente at en del fiktive studenter velger å melde 
seg opp som student, for å oppnå studentrabatten. Disse vil trolig bruke kortet på 
typiske arbeidsreiser, gjennomført i rushtiden morgen og ettermiddag. Nye reiser 
fra denne gruppen vil gi et betydelig større press, enn nye reiser fra de virkelig 
studentene.  

Mange nye reiser gjennomført av fiktive studenter kan dermed føre til at behovet 
for nytt materiell øker. Vi har imidlertid vurdert det som problematisk å spekulere 
i hvor stor denne gruppen kan være. Med bakgrunn i dette vil vi heller ikke 
vurdere hvor store merkostnader disse eventuelt vil medføre. 
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4 Beregninger knyttet til hver 
fylkeskommune  

I forrige kapittel har vi redegjort for en del forutsetninger og gjort en del be-
traktninger knyttet til vår analyse. Vi vil nedenfor kort oppsummere og kon-
kretisere våre forutsetninger for de fylkesvise beregningene. 

4.1 Konkretisering av forutsetningene 
4.1.1 Innledende betraktninger 
Når vi i dette kapittelet skal gjennomføre fylkesvise beregninger må vi justere for 
andel studenter i fylkeskommunen. TØIs reisevaneundersøkelse viste at studenter 
f.o.m. 20 år har en andel på 13 prosent av alle kollektivreiser i Norge blant voksne 
i alderen 16-67 år, mens andelen studenter, ifølge SSB, er 7,4 prosent.  

Forholdet mellom andelen studentreiser og andelen studenter (av alle voksne) på 
nasjonalt nivå er lik 1,76 (13 prosent/7,4 prosent). I de fylkesvise beregningene 
legger vi til grunn at det samme forholdet gjelder i alle fylker. For hvert fylke 
finner vi dermed andelen studentreiser av alle voksenreiser som 1,76 multiplisert 
med andelen studenter i fylket. 

Med bakgrunn i at vi i analysene må ta utgangspunkt i alle mellom 16 til 67 år, 
blant annet pågrunn av fylkeskommunenes registreringer, inkluderer vi informa-
sjon om bruk av ungdomskort19 og skolekort for videregående skole. Siden vi har 
forutsatt at disse kun benyttes av ungdom under 20 år, vil imidlertid studentkortet 
ikke påvirke disse reisene. 

4.1.2 Resterende forutsetninger 
Vi forutsetter videre følgende: 

• Studentenes fordeling mellom ulike billettyper er lik voksnes fordeling 
mellom billettyper. 

                                                 
19  Selv om målgruppa for ordningen er elever og studenter 20 år og eldre, ønsker ikke departementet å sette 

noen nedre aldersgrense for ordningen. I noen fylker vil et studentkort, gitt dagens prisnivå, være noe 
billigere, enn ungdomskortet, på kortere strekninger. Siden ungdomskortet p.t. ikke er innført i en del av 
fylkene, vet vi ikke hva prisen vil være høsten 2002. Vi har derfor ikke tatt hensyn til eventuelt tap 
knyttet til de under 20 år som bytter fra ungdomskort.  
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• Studentrabatt er satt til 50 prosent.  

• Alle studentreisende med månedskort kjøper studentkort. Gjennomsnitts-
inntekten pr. reise blir dermed halvert. 

• Antallet reiser med klippe- og verdikort blir redusert med 50 prosent. Disse 
gjennomføres med studentkort. Vi forutsetter at de som bytter over fra 
klippe-/verdikort reiser en del mindre enn den ”typiske” månedskort-
reisende. Vi reduserer dermed gjennomsnittsinntekten pr. reise med 37,5 
prosent av gjennomsnittlig pris pr. klippekortreise. 

• Reiser med enkeltbillett blir redusert med 10 prosent. Disse går over til 
studentkort. Vi har forutsatt at gjennomsnittlig inntektstap pr. reise er på 20 
prosent.  

• Vi har satt priselastisitet til å være 0,38 og at gjeldende opplevd rabatt for 
studentene er på 50 prosent. Vi forutsetter videre at grunnlaget for å beregne 
antall nye reiser er de reiser som gjennomføres med periodekort. 

4.2 Innledning til de fylkesvise 
beregningene 

Nedenfor følger våre fylkesvise beregningene. For det første fylket, Østfold, vil vi 
gå spesielt grundig gjennom oppsettet. Vi vil både synliggjøre hvordan vi har 
bygget opp beregningene, hvilket forutsetninger som er blitt gjort og redegjøre for 
enkelte implikasjoner. For de resterende fylkene vil vi i hovedsak presentere 
resultatene, men for enkelte fylker trekker vi inn også noe annen relevant innfor-
masjon. For de som ønsker å få kunnskap om beregningene vil derfor beskrivelsen 
av Østfold være et naturlig sted å starte. I neste kapittel oppsummeres de fylkes-
vise beregningene for høsten 2002 og for år 2003. I tillegg oppsummeres enkelte 
andre beregninger etter at vi har endret enkelte av forutsetningene (blant annet 
rabattprosenten). 

Vi gjør oppmerksom på at tallene i utgangspunkt er basert på de opplysninger som 
fylkene har rapportert i Skjema N-016/X for 2000. Etter en kvalitetssjekk av opp-
lysningene, samt kontakt med fylkeskommunene, har vi gjort enkelte justeringer. 
Vi har også i fotnoter redegjort for en del aspekter som har påvirket de be-
regninger som er blitt gjort. 

Inntrykket vi sitter igjen med er at fylkeskommunene anser at inntektstallene i stor 
grad er korrekte, i og med at trafikkselskapenes regnskaper er bekreftet av revisor. 
Tallene knyttet til antall reiser, og dermed gjennomsnittsprisen pr. reise, hersker 
det betydelig mer usikkerhet om. Med bakgrunn i at vi i analysene baserer oss på 
studentenes andel av totale reiser (og ikke et konkret antall) vil imidlertid usikker-
het knyttet til antall reiser ikke bety så mye for våre beregninger, med mindre det 
skulle være en systematisk skjevhet knyttet til registrering av de reiser som 
gjennomføres av studenter. Dette er lite trolig. 

Vi tar utgangspunkt i de studenter som er registrert i hvert enkelte fylke. Trolig vil 
det for eksempel være en del studenter som bor i Oslo, men som studerer i 
Akershus, og vica verca. Dette momentet har vi ikke tatt hensyn til. Vi kan heller 
ikke se bort i fra at dette også kan gjelde enkelte andre fylker. 
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Vi har sett det som formålstjenelig å gjennomføre våre beregninger etter samme 
lest for alle fylkene, selv om vi for enkelte fylker har gjort visse små justeringer. 
Noen fylker har i tillegg kommet med egne beregninger, som gjengis kort. Disse 
er blitt vurdert av oss, men på grunn av at forutsetningene beregningene baserer 
seg på, sjeldent er gjort godt rede for, er det vanskelig å komme med en vurdering 
av hvilke beregning (ECONs eller fylkeskommunens) som gir et best uttrykk for 
netto inntektstap.  

Et annet aspekt er at de økonomiske konsekvensene i siste instans vil være basert 
på resultatet av forhandlinger mellom den enkelte fylkeskommune og berørte 
trafikkselskaper. De avtaler som fylkeskommunene har inngått i dag, i forbindelse 
med allerede innførte studentrabatter, vil ikke nødvendigvis være retningsgivende 
for hva som blir resultatet av de avtaler som må inngås i forbindelse med at 
ordningen innføres den 1.08.02. Det er først etter at avtalene er inngått at netto 
inntektstap for fylkeskommunen fullt ut vil bli identifisert. 

4.2.1 Østfold 
Vi vil nedenfor vise en del nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken for Østfold 
fylke. Alle opplysninger er gitt av fylkeskommunen, med unntak av antall inn-
byggere og studenter, som er gitt av SSB. 

Tabell 4.1 Østfold – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 2 258 
Ungdomskort (tall i 1000) 1 600 20 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 8 235 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 10 979 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 136 734 
Innbyggere i alder 16-67 år 163 857 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 6 578 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 3,8 % 

I Østfold var det totalt 10.979 tusen kollektivreiser i 2000. Av disse utgjorde 
voksnes reiser om lag 8,2 millioner. Vi kan videre se at 2,3 millioner av reisene er 
med skolekort, videregående skole (som vi har forutsatt er eldre enn 16 år) og 1,6 
millioner reiser med ungdomskort. Nedenfor vises billettfordelingen for de billet-
typer som vi har forutsatt at studentene må reise med: 

                                                 
20  Tallet er et anslag, basert på en del registrering gjennomført i 2001. 
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Tabell 4.2 Østfold – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 755 40 % 222 
Klippekort 144 3 % 18 
Månedskort 2 478 21 57 % 314 
Sum   555 

Vi kan se av Tabell 4.2 at reisene for voksne fordeler seg med 1.755 tusen 
kollektivreiser knyttet til enkeltbillett, 144 tusen med klippekort og 2,5 millioner 
med månedskort. 

Med en studentandel på 3,8 prosent, samt tidligere redegjorte forutsetninger, får vi 
555 tusen22 reiser gjennomført av studenter. Forutsetter vi videre at studenter har 
samme billettfordeling som voksne får vi at 222 tusen av disse er med enkelt-
billett, 18 tusen med klippekort og 314 tusen med månedskort. 

Tabell 4.3 Østfold – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 222 10,00 % 22 19,0 -423 15,2 338 -85 
Klippekort 18 50,00 % 9 17,7 -161 11,0 101 -60 
Månedskort 314 100,00 % 314 7,7 -2 419 3,9 1 209 -1 209 
Nye reiser ved studentkort: 60   3,9 230 230 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -1 125 

Hvis vi forutsetter 10 prosent overgang fra enkeltbillett til studentkort får vi at 22 
tusen reiser blir overført til studentkort. Inntektene knyttet til disse reisene utgjør 
423 tusen kroner, som blir inntektsbortfallet. De 22 tusen reisene, som etter 
studentrabatt blir gjennomført med studentkort, gir en inntekt på 338 tusen kroner 
(studentene sparer i gjennomsnitt 20 prosent). Trafikkselskapets netto inntekts-
reduksjon knyttet til de enkeltbillettreisende som bytter til studentkort er dermed 
85 tusen kroner. 

For klippekortreisene forutsetter vi at 50 prosent går over til studentkort. Inntekts-
bortfallet blir 161 tusen kroner, mens inntekten til de overførte reisene med 
studentkort utgjør 101 tusen (studentene sparer i gjennomsnitt 37,5 prosent). Netto 
inntektsreduksjon knyttet til de klippekortreisende som bytter til studentkort er 
dermed 60 tusen kroner. 

Månedskortsbrukerne, som nå kan kjøpe samme billett med 50 prosent rabatt, gir 
naturligvis kun halve inntekten. Netto inntektsreduksjon er dermed 1,2 millioner 
kroner, dvs. en halvering. 

Antall nye reiser er problematisk å estimere. Vi har i del 3.3 drøftet hvorfor de 
generelle priselastisitetene ikke er egnet i en situasjon, der potensielle nye 

                                                 
21  Vi har inkludert 260.000 reiser med studentkort (som er basert på et anslag fra fylkeskommunen for 

2001). I mars 2000 ble ungdomskortet (busskortet) delt i to, ett for ungdom frem til og med 19 år og ett 
for studenter over 19 år. Kortet for studenter gikk samtidig noe opp i pris.   

22   (8.235 * 3,8% * 1,76 )  = 551 (Ved bruk av ytterligere desimaler blir tallet 555).  
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reisende opplever rabatten ulikt. Vi har i tillegg valgt å ikke ta konsekvensen av at 
en del fiktive studenter kan bli nye reisende med studentkort. Vi har beregnet 
antall nye reiser med studentkort på følgende måte. Antall med månedskort i dag 
som er 314 tusen reiser, multiplisert med 50 prosent rabatt og multiplisert med en 
priselastisitet på 0,38. Vi får da 60 tusen nye reiser, som til sammen gir en inntekt 
på 230 tusen kroner. 

Med utgangpunkt i ovennevnte forutsetninger, samt en forutsetning om at rabatten 
gjelder et helt år, får vi da et netto inntektstap på noe over 1,1 millioner kroner for 
år 2000. 

Østfold har imidlertid de siste årene hatt et studentkort som gir rett til fri reise på 
lokale bussruter i Østfold (unntatt nattbusser). Gyldig studiekort må forevises og 
prisen er i dag kr. 340,-. Med bakgrunn i at dette er mindre enn laveste måneds-
kortpris, vil ingen studenter i dag ha månedskort for voksen. Det foreligger ikke 
noen fullstendig kartlegging av omfanget, men man antar at det selges om lag 
4.000 kort i året, som tilsvarer ca. 260 tusen kollektivreiser23 (i gjennomsnitt 64 
reiser pr. kort). Det gir en gjennomsnittspris på 5 kr. pr. reise. 

Det at Østfold allerede har en rabatt ovenfor studenter vil føre til at fylkeskom-
munen vil ha en del lavere kostnader knyttet til å innføre studentrabatten på 
periodekort. Hvis vi tenker oss at Østfold ikke hadde innført sitt studentkort, anser 
vi at beregningene ovenfor gir et riktig uttrykk for hva det koster å innføre 
studentrabatt i fylket (gitt våre forutsetninger). 
 

                                                 
23  Informasjon er gitt av ansvarlige i fylkeskommunen. Med bakgrunn i noe mangelfull rapporteringen, er 

dette et relativt usikkert anslag. 
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4.2.2 Akershus 
Tabell 4.4 Akershus – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 4 456 
Ungdomskort (tall i 1000) 7 432 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) Ca. 44 000 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 48 372 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 904 908 
Innbyggere i alder 16-67 år 311 311 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 10 252 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 3,3 % 
Note:  I tallene for Akershus inkluderes også lokale togruter som inngår i SLs billettsystem. Det knytter seg 

noe usikkerhet til tallene ovenfor. Blant annet et er det ikke mulig å helt isolere de reiser som er 
knyttet til voksne. 

Tabell 4.5 Akershus – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 10 021 31 % 797 
Klippekort 2 464 8 % 196 
Ukeskort 4 250 13 % 338 
Månedskort 15 260 48 % 1 213 
Sum  100 % 2 543 
Note:  Det knytter seg noe usikkerhet til billettfordeling for voksne, i og med at det ikke er mulig å helt 

isolere de voksnes reiser. 

Tabell 4.6 Akershus – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 797 10,00 % 80 28,3 -2 254 22,6 1 804 -451 
Klippekort 196 50,00 % 98 37,7 -3 692 23,6 2 308 -1 385 
Ukeskort 338 100,00 % 338 20,9 -7 061 10,5 3 531 -3 531 
Månedskort 1 213 100,00 % 1 213 18,0 -21 836 9,0 10 918 -10 918 
Nye reiser ved studentkort: 295   9,0 2 652 2 652 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -13 632 

Ved 50 prosent studentrabatt har vi ovenfor beregnet et netto inntektstap for 
Akershus fylkeskommune er på 13,6 millioner (for 2000). I tallene for Akershus 
inngår alle lokal togtrafikk. SL, som administrer kollektivtrafikken på vegne av 
Akershus fylkeskommune, har inngått avtaler med Oslo Sporveier og NSB, i 
tillegg til selskaper som er ansvarlig for rutebilene. Årlig overføres i underkant av 
10 prosent av SLs totale inntekter til Oslo Sporveier og om lag 30-40 prosent til 
NSB. Avtalene som er inngått er imidlertid komplekse, hvilket gjør at det er 
vanskelig å fulgt forutsi utfallet av at studentrabatten innføres.  

I Stortingets vedtak om studentrabatt er det sagt at rabatten også skal gjelde tog-
trafikk. I denne rapporten har vi imidlertid ikke vurdert hva ordningen vil koste 
NSB. Om staten skal kompensere NSB direkte eller gjennom Akershus fylkes-
kommunen, for studentrabatten på tog (eventuelt en kombinasjon) er et uavklart 
spørsmål. Vi opplever det derfor som vanskelig å komme med et entydig 
vurdering av kompensasjonsbehovet for Akershus fylkeskommune, i og med at 
tog er en så viktig del av det lokale kollektivtilbudet. 
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4.2.3 Oslo 
Tabell 4.7 Oslo – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 0 
Ungdomskort (tall i 1000) 24 10 000 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 122 517 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 163 033 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 986 284 
Innbyggere i alder 16-67 år 351 070 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 58 032 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 16,5 % 

Tabell 4.8 Oslo – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 21 218 19 % 6 721 
Flexikort 21 251 19 % 6 732 
Dagskort 11 860 11 % 3 757 
Ukeskort 10 525 9 % 3 334 
Månedskort25 36 016 32 % 11 409 
3-mndskort 11 649 10 % 3 690 
Sum  100 % 35 644 

Tabell 4.9 Oslo – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 6 721 10,00 % 672 11,5 -7 729 9,2 6 184 -1 546 
Flexikort 6 732 50,00 % 3 366 8,6 -28 948 5,4 18 092 -10 855 
Dagskort 3 757 50,00 % 1 879 8,8 -16 531 5,5 10 332 -6 199 
Ukeskort 3 334 100,00 % 3 334 7,1 -23 673 3,6 11 836 -11 836 
Månedskort 11 409 100,00 % 11 409 5,1 -58 186 2,6 29 093 -29 093 
3-mndskort 3 690 100,00 % 3 564 4,8 -17 109 2,4 8 554 -8 554 
Nye reiser ved studentkort: 3 478   2,6 8 870 8 870 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -59 214 

I beregningene ovenfor har vi brukt de tall som Sporveien har rapportert om bruk 
av ulike billettyper for 2000. Ved hjelp av samme forutsetninger som for de andre 
fylkene kommer vi frem til et netto inntektstap på 59,2 millioner.  

I Figur 3.1 viste vi en oversikt over studenters billettbruk i Oslo fra 2’ og 3’ tertial 
1999 og hele 2000. Den varierer en del fra det vi forutsetter i beregningene 
ovenfor. Tar vi utgangspunkt i sistnevnte billettfordeling får vi et netto inntektstap 
på ca. 57 millioner.26 Den relativt lille forskjellen mellom beregningene, for de to 
ulike billettfordelingene, illustrerer at våre anslag er relativt robuste for endringer 

                                                 
24  Antall med ungdomskort er satt til om lag 50 prosent av alle periodekort til barn, ungdom og honnør. 
25  I Oslo vil månedskortet være et abonnementkort. Det er personlig og gir rett til ubegrenset antall reiser i 

en kalendermåned av gangen. A-kort kommer i posten noen dager før månedsskiftet og beløpet trekkes 
automatisk fra en avtalt konto den 1. i hver måned (AvtaleGiro). Et alternativ for voksne er i dag 
Fleksibelt månedskort som er upersonlig og som kan anvendes uavhengig av månedsskifte (gjelder alltid 
30 dager).  Sistenevnte er ikke aktuell for en studentrabatt. 

26  Vi var nødt til å gjøre visse justeringer, blant annet fordi Feedbacks oversikt inneholdt opplysninger om 
SL-kort. I tillegg kan det ha vært skift i billettyper i løpet av perioden som kan ha påvirket billett-
fordelingen. Det knytter seg derfor en del usikkerhet til denne beregningen.   
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av billettyper. Et annet kritisk aspekt er naturligvis antall reiser, og der forutsatte 
vi ingen endring. 

Oslo Sporveier har selv beregnet konsekvensen av å innføre 50 prosent på 
periodekort. De har basert seg på to kilder; Feedback og Billettslagundersøkelsen 
fra Hjellnes COWI AS. Basert på dette materiale, samt en del forutsetninger om 
blant annet billettfordeling, beregnet Sporveien netto inntektstap til å være 83,6 
millioner (2002-kroner). 

Selv om vi har hatt muligheten til å gå igjennom Oslo Sporveiers beregning, er det 
vanskelig å sammenligne vår egen og Sporveiens tilnærminger. Oslo Sporveier 
har tatt utgangspunkt i studenters totale reisevaner, og derfra beregnet seg frem til 
hva en student i gjennomsnitt bruker på kollektivtrafikk i løpet av et år. Ved hjelp 
av en del forutsetninger har de så kommet frem til sitt resultat. Vi har i vår 
beregning tatt utgangspunkt i oversikten over alle kollektivreiser i 2000, og fra 
den, basert på en del forutsetninger, beregnet netto inntektstap.  

Oslo Sporveier har blant annet forutsatt at studentenes billettbruk kommer til å bli 
lik ungdommens (16-19 år), som i dag har 50 prosent rabatt på periodekort. Vi 
tror nok at studentenes billettbruk vil nærme seg ungdommens, men pågrunn av 
blant annet bedre tilgang til bil og andre studievaner (mange har ikke under-
visning hver dag for eksempel), har vi valgt andre forutsetninger. Vi har i vår 
analyse forutsatt at 50 prosent fleksikort og 10 prosent enkeltbillett bytter til 
studentkort. Oslo Sporveier har også, i sine beregninger tatt utgangspunkt i inn-
tektene etter den planlagte prisøkningen 1. mars 2002. Denne prisøkningen ble 
stoppet av bystyret. Vi har i vår beregning justert tallene fra 2000 med pris-
indeksen. Dette gir naturligvis muligheter for at det blir forskjeller i resultatene. 
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4.2.4 Hedmark 
For Hedmark har vi mottatt tall for 2001, som er basert på elektronisk billettering. 
Hedmark har i dag et verdikort (Hedmarkkortet) som gir 50 prosent rabatt. I til-
legg har alle studenter f.o.m. 16 år 50 prosent rabatt på enkeltbillett. Med bak-
grunn i det gunstige Hedmarkkortet har derfor fylket få månedskortreiser.  

Tabell 4.10 Hedmark – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2001 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 250 
Ungdom og studentreiser (50% rabatt)  (tall i 1000) 111 27 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) Ca. 2 500 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) Ca. 5 500 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) Ca. 130 mill.  
Innbyggere i alder 16-67 år 119 561 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 5 928 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 5,0 % 

Note:  Antall reiser pr. månedskort (som inngår i de voksnes kollektivreiser og antall reiser totalt) er basert 
på et anslag om 45 reiser pr. solgte kort (dvs. pr. måned). Vi kjenner ikke totale inntekter knyttet til 
kollektivtrafikken for 2001, men den var om lag 130 millioner i 1999.  

Tabell 4.11 Hedmark – Billettfordeling blant studenter, År 2001 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 192 22 % 48 
Verdikort 606 28 70 % 153 
Månedskort 67 29  8 % 17 
Sum  100 % 218 
    

Tabell 4.12 Hedmark – Konsekvenser av studentkort, År 2001 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 48 10,00 % 5 47,0 -228 37,6 182 -46 
Verdikort 153 50,00 % 76 26,0 -1 987 16,3 1 242 -745 
Månedskort 17 100,00 % 17 20,0 -338 10,0 169 -169 
Nye reiser ved studentkort: 22   10,0 220 220 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -740 

Antall nye reiser er i vår beregning for de andre fylkene gjort ved å ta utgangs-
punkt i antall reiser med månedskort, mulitiplisert med priselastistiteten. Siden an-
tallet reiser med månedskort i Hedmark er meget lavt, sett i forhold til sammen-
lignbare fylker, har vi forutsatt en større økning, enn det vi får ved å bruke samme 
beregningsmåte for Hedmark. Vi har satt at antall reiser med studentkort vil øke 
med 22 tusen reiser (10 prosent økning av totalt antall studentreiser). 

                                                 
27  Studenter over 16 år får 50 rabatt på enkeltbillett (samme rabatt som Hedmarkkortet). Studentreisene er 

skilt ut som en egen post i rapporteringen. Vi kjenner ikke til fordelingen mellom de som er over og under 
20 år. Av de 211 tusen reisene som er registrert forutsetter vi dermed at ungdom under 20 år 
gjennomfører 111 tusen reiser, mens 100 tusen reiser er knyttet til de over 20 år.  

28  Vi har, som nevnte i fotnoten ovenfor, forutsatt at det er 100 tusen studentreiser med studenter over 20 år. 
Med bakgrunn i at studentene har den samme rabatten som Hedmarkkortet har vi økte antall reiser med 
100 tusen. En del studenter har trolig også reist med Hedmarkkort (og månedskortet).  

29  Anslaget er basert på at hvert solgte kort tilsvarer 45 reiser. 
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4.3 Oppland 
Tabell 4.13 Oppland – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) Ca. 1 800 30  
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 4 826 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 9 500 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 128 264 
Innbyggere i alder 16-67 år 117 870 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 5 488 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 4,7 % 

Tabell 4.14 Oppland – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 179 39 % 154 
Klippekort 569 19 % 74 
Månedskort 1 179 39 % 154 
Halvårskort 99 3 % 13 
Sum  100 % 395 

Tabell 4.15 Oppland – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 154 10,00 % 15 17,8 -275 14,3 220 -55 
Klippekort 74 50,00 % 37 10,7 -398 6,7 249 -149 
Månedskort 154 100,00 % 154 6,4 -984 3,2 492 -492 
Halvårskort 13 100,00 % 13 12,8 -166 6,4 83 -83 
Nye reiser ved studentkort: 32   3,2 101 101 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -678 

 
 
 

                                                 
30  Vi kjenner antall skolereise med skolekort totalt for 2000, men ikke hva som er knyttet til videregående 

skole. Anslaget er basert på den fordelingen som skolekortene hadde i 1999.  
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4.3.1 Buskerud 
Tabell 4.16 Buskerud – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 590 
Ungdomskort (tall i 1000) 2 943 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 7 945 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 12 599 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 198 707 
Innbyggere i alder 16-67 år 156 586 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 3 973 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 2,5 % 

Tabell 4.17 Buskerud – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 997 59 % 208 
Klippekort 511 15 % 53 
Månedskort 904 26 % 94 
Sum  100 % 355 

Tabell 4.18 Buskerud – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 208 10,00 % 21 26,5 -551 21,2 441 -110 
Klippekort 53 50,00 % 27 21,5 -570 13,4 357 -214 
Månedskort 94 100,00 % 94 22,3 -2 101 11,2 1 050 -1 050 
Nye reiser ved studentkort: 18   11,2 200 200 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -1 175 
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4.3.2 Vestfold 
Tabell 4.19 Vestfold – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 976 
Ungdomskort (tall i 1000) 1 255 31 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 6 243 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 9 716 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 106 082 
Innbyggere i alder 16-67 år 139 445 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 5 222 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 3,7 % 

Tabell 4.20 Vestfold – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 403 47 % 192 
Klippekort 467 16 % 64 
Månedskort 1 142 38 % 156 
Sum  100 % 411 
  

Tabell 4.21 Vestfold – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 192 10,00 % 19 15,6 -300 12,5 240 -60 
Klippekort 64 50,00 % 32 6,1 -196 3,8 123 -74 
Månedskort 156 100,00 % 156 6,2 -964 3,1 482 -482 
Nye reiser ved studentkort: 30   3,1 92 92 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -524 

 

                                                 
31 Kun fritidsreiser. Reiser med ungdomskort til og fra skole er registrert under skolekort. 
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4.3.3 Telemark 
Tabell 4.22 Telemark – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 046 
Ungdomskort (tall i 1000) ca. 424 32 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 3 116 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 6 141 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 77 250 
Innbyggere i alder 16-67 år 106 375 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 4 388 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 4,1 % 

Note: Fylkeskommunen anser at 21 prosent av rutetilbudet i Telemark ikke får tilskudd fra 
fylkeskommunen. Ovennevnte oversikt viser den delen som mottar tilskudd. 

Tabell 4.23 Telemark – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 192 72 % 164 
Klippekort 185 11 % 25 
Månedskort 269 16 % 37 
Sum  100 % 226 

Tabell 4.24 Telemark – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 164 10,00 % 16 15,8 -258 12,6 207 -52 
Klippekort 25 50,00 % 13 16,6 -211 10,4 132 -79 
Månedskort 37 100,00 % 37 8,8 -325 4,4 162 -162 
Nye reiser ved studentkort: 7   4,4 31 31 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -262 

I Telemark gjennomføres en del av kollektivtrafikken med trafikkselskap uten til-
skudd fra fylkeskommunen. Andelen er anslått til å være 21 prosent av samlet 
rutetilbud. Denne transporten har fylkeskommunen i utgangspunkt ansvaret for, 
men på grunn av en avtale med trafikkselskapet, slipper fylkeskommunen i dag å 
betale tilskudd33. I en situasjonen med studentrabatt forventer imidlertid fylkes-
kommunen at trafikkselskapet vil kreve kompensasjon for rabatten.  

Er billettfordelingen og gjennomsnittlig inntekt lik for disse 21 prosentene bør 
man forvente om lag 317 tusen i netto inntektstap. Vi kjenner imidlertid ikke 
egenskapene ved disse reisene. Trolig er de over noe lengre avstander, enn hva 
som var utgangspunkt for vår beregning. Det kan bety at netto inntektstapet kan 
bli en del høyere. Fylkeskommunen har selv anslått at kostnaden ved innføring av 
studentkortet vil være i underkant av 1 million. Vi har imidlertid ikke grunnlag for 
å vurdere dette anslaget nærmere. I tillegg forventer de å tape ytterligere 750 tusen 
fra de under 20 år som bytter over fra ungdomskort. Sistnevnte har vi ikke tatt 
hensyn til i våre beregninger, jf. fotnote 19. 

                                                 
32  Det knytter seg noe usikkerhet til antall reiser med ungdomskort. Dette er fylkeskommunens anslag. 
33  Dette er trolig et fenomen som kan gjelde enkelte av de andre fylkene også. Etter det vi har brakt på det 

rene er det imidlertid i Telemark at dette fenomenet gjør størst utslag på fylkeskommunens samlede ut-
gifter til kollektivtrafikken. 
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4.3.4 Aust-Agder 
Tabell 4.25 Aust-Agder – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 039 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 2 366 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 5 985 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 82 544 
Innbyggere i alder 16-67 år 66 794 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 2 429 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 3,6 % 

Tabell 4.26 Aust-Agder – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 641 48 % 73 
Klippekort 248 19 % 28 
Verdikort 188 14 % 21 
Månedskort 209 16 % 24 
½-månedskort 41 3 % 5 
Sum  100 % 151 

Tabell 4.27 Aust-Agder – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 73 10,00 % 7 26,9 -197 21,5 157 -39 
Klippekort 28 50,00 % 14 14,7 -208 9,2 130 -78 
Verdikort 21 50,00 % 11 5,8 -62 3,6 39 -23 
Månedskort 24 100,00 % 24 16,1 -379 8,0 192 -188 
½-månedskort 5 100,00 % 5 15,9 -75 8,0 37 -38 
Nye reiser ved studentkort: 5   8,0 44 44 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -322 

Note: For verdikort har vi satt en lavere inntektsreduksjon, enn for klippekort, i og med at gjennomsnitts-
inntekten pr. reise i utgangspunktet virker meget lav. 
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4.3.5 Vest-Agder 
Tabell 4.28 Vest-Agder – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 523 
Ungdomskort (tall i 1000) 2 435 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 6 558 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 10 940 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 127 608 
Innbyggere i alder 16-67 år 100 443 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 5 922 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 5,9 % 

Tabell 4.29 Vest-Agder – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 501 42 % 284 
Klippekort 373 10 % 71 
Månedskort 1 673 34 46 % 316 
½-års-/3-mndkort 53 1 % 10 
Sum  100 % 681 

Tabell 4.30 Vest-Agder – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 284 10,00 % 28 20,2 -573 16,2 459 -115 
Klippekort 71 50,00 % 35 19,3 -682 12,1 426 -256 
Månedskort 316 100,00 % 316 10,0 -3 153 5,0 1 577 -1 577 
½-års-/3-mndk. 10 100,00 % 10 5,2 -52 2,6 26 -26 
Nye reiser ved studentkort: 62   5,0 309 309 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -1 664 

Vest-Agder har de siste årene hatt et studentkort som gir rett til fri reise på alle 
lokale bussruter innen fylket. Gyldig studiekort må forevises og prisen er i dag kr. 
400,-. Med bakgrunn i at dette er mindre enn laveste månedskortpris, vil ingen 
studenter i dag ha månedskort for voksen. Det foreligger ikke noen fullstendig 
kartlegging av omfanget, men man antar at det selges om lag 7.900 kort i året, 
som tilsvarer ca. 386 tusen kollektivreiser35 (i gjennomsnitt 49 reiser pr. kort). Det 
gir en gjennomsnittspris på 8,2 kroner pr. reise. 

Det at Vest-Agder allerede har en rabatt for studenter vil føre til at fylkeskom-
munen vil ha en del lavere kostnader knyttet til å innføre studentrabatten på 
periodekort, slik Stortinget har vedtatt ordningen. Hvis vi tenker oss at Vest-
Agder ikke hadde innført sitt studentkort, eller hvis de avblåser ordningen i 
påvente av innføring av den statlig initierte studentkortordningen i august 2002, 
anser vi at beregningene ovenfor gir et riktig uttrykk for hva det koster å innføre 
et studentkort med 50 prosent rabatt i fylket. 

                                                 
34  Vi har inkludert reisene med studentkort (386.000) i antall reiser med månedskort.  
35  Informasjonen er gitt av ansvarlige i fylkeskommunen. På grunn av noe mangelfull rapportering er dette 

et relativt usikkert anslag. 
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4.4 Rogaland 
Tabell 4.31 Rogaland – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 549 
Ungdomskort (tall i 1000) 5 437 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 11 993 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 19 130 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 195 922 
Innbyggere i alder 16-67 år 242 262 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 11 107 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 4,6 % 

Tabell 4.32 Rogaland – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 3 051 51 % 492 
Klippekort 918 15 % 148 
Månedskort 2 038 34 % 328 
Sum  100 % 968 

Tabell 4.33 Rogaland – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 492 10,00 % 49 21,0 -1 032 16,8 825 -206 
Klippekort 148 50,00 % 74 16,0 -1 180 10,0 737 -442 
Månedskort 328 100,00 % 328 10,0 -3 290 5,0 1 645 -1 645 
Nye reiser ved studentkort: 62   5,0 313 313 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -1 981 

Rogaland innførte fra 15. august 2001 en ordning der alle studenter under 32 år 
kan kjøpe periodekort til barnetakst i studieårets 10 måneder. I forbindelse med 
innføring av ordningen ble den vurdert til å koste i underkant av 2,5 millioner i 
årsvirkning for 2001. De hadde tatt utgangspunkt i 8.900 studenter (21-31 år). 
Hvis vi justerer i forhold til alle studenter f.o.m. 20 år blir resultatet om lag 3 
millioner kroner, som er noe høyere enn det vi kommer frem til i våre bereg-
ninger. Vi kjenner imidlertid ikke grunnlaget for de beregningene som lå forut for 
avtalen som fylkeskommunen har inngått med trafikkselskapene. 

Fylkeskommunen innhentet i løpet av februar/mars 2002 inn tall fra trafikk-
selskapene om hvilke konsekvenser ordningen har hatt. Resultatene foreligger 
imidlertid ikke innen fristen for ferdigstillelse av denne rapporten.  
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4.4.1 Hordaland 
Tabell 4.34 Hordaland – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 2 010 
Ungdomskort (tall i 1000) 4 590 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 24 475 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 36 976 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 576 362 
Innbyggere i alder 16-67 år 282 065 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 31 770 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 11,3 % 

Tabell 4.35 Hordaland – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 7 532 42 % 2 044 
Klippekort 2 632 15 % 714 
Verdikort 600 36 3 % 163 
Månedskort 7 111 40 % 1 930 
Sum  100 % 4 852 

Note:  I tillegg har Hordaland 1,4 millioner reiser med lokale ruter i Bergen sentrum. Disse betales kontant 
og er ikke inkludert i våre beregninger. Vi kjenner ikke andelen for voksne for disse lokale reisene. 

Tabell 4.36 Hordaland – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 2 044 10,00 % 204 23,6 -4 817 18,8 3 853 -963 
Klippekort 714 50,00 % 357 17,9 -6 410 11,2 4 006 -2 404 
Verdikort 163 50,00 % 81 20,0 -1 629 12,5 1 018 -611 

1 930 100,00 % 1 930 13,6 -26 267 6,8 13 133 -13 133 
Nye reiser ved studentkort: 367   6,8 2 495 2 495 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -14 616 
  

Månedskort 

Bergen, samt en del tilliggende kommuner, innførte studentrabatt på månedskort 
fra februar 2001. Satsen var 25 prosent frem til september og 35 prosent resten av 
året. Fra 2002 er ordningen med 35 prosent rabatt utvidet til hele fylket. Siden de 
aller fleste studenter bor i de kommuner som hadde ordningen i 2001 har imidler-
tid utvidelsen til hele fylket små økonomiske konsekvenser. 

Før Hordaland innførte ordningen ble det avtalt en kompensasjon til berørte 
trafikkselskaper. I oktober ble det solgt 5.169 kort og dette ga 1,1 million i samlet 
kompensasjonskrav fra trafikkselskapene. Vi er ikke kjent med hvilke analyser 
som partene la til grunn for avtalen. Forutsetter man samme resultat i 10 måneder 
vil netto inntektstap for trafikkselskapene være på om lag 11 millioner. 

I januar 2002 ble det imidlertid solgt i alt noe over 6.000 månedskort med 
studentrabatt. Samferdelsessjefen i fylkeskommunen skriver i et notat til fylkes-
ordfører den 26.12.02. at ”Datagrunnlaget syner at subsidiebehovet ved den 
ordninga Hordaland fylkeskommune har i dag og uendra sal vil verte 14,2 mill. kr. 

                                                 
36 Dette er et anslag som fylkeskommunen selv har gjort. 

 47 



- ECON  Senter for økonomisk analyse - 
Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken 

pr. år ved full kompensasjon til rutelaga. Ved 50 prosent rabatt vil kompensa-
sjonen vere 20,3 mill kr årlig.” Dette er en del høyere enn hva vi har beregnet 
ovenfor. Med bakgrunn i at vi ikke kjenner beregningene som lå tilgrunn for den 
avtalen som fylkeskommunen inngikk i 2001, har vi ikke grunnlag for å vurdere 
fylkeskommunens anslag.  

4.4.2 Sogn og Fjordane 
Tabell 4.37 Sogn og Fjordane – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, 

År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 598 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 1 128 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 4 602 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 87 260 
Innbyggere i alder 16-67 år 67 255 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 3 216 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 4,8 % 

Tabell 4.38 Sogn og Fjordane – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 244 46 % 44 
Klippekort 23 4 % 4 
Månedskort 263 50 % 47 
Sum  100 % 95 

Tabell 4.39 Sogn og Fjordane – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 44 10,00 % 4 34,9 -152 27,9 122 -30 
Klippekort 4 50,00 % 2 24,3 -50 15,2 31 -19 
Månedskort 47 100,00 % 47 12,7 -598 6,3 299 -299 
Nye reiser ved studentkort: 9   6,3 57 57 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -291 
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4.4.3 Møre og Romsdal 
Tabell 4.40 Møre og Romsdal – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 

2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 835 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 7 459 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 13 412 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 203 383 
Innbyggere i alder 16-67 år 154 903 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 7 145 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 4,6 % 

Tabell 4.41 Møre og Romsdal – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 2 911 52 % 313 
Klippekort 399 7 % 43 
Månedskort 2 314 41 % 249 
Sum  100 % 606 

Tabell 4.42 Møre og Romsdal – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 

 
reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 313 10,00 % 31 26,1 -817 20,9 654 -163 
Klippekort 43 50,00 % 21 14,5 -311 9,1 195 -117 
Månedskort 249 100,00 % 249 10,4 -2 586 5,2 1 293 -1 293 
Nye reiser ved studentkort: 47   5,2 246 246 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -1 328 
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4.4.4 Sør-Trøndelag 
Tabell 4.43 Sør-Trøndelag – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 

2000 
Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 2 569 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 15 356 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 21 429 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 273 609 
Innbyggere i alder 16-67 år 172 561 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 27 590 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 16,0 % 

Tabell 4.44 Sør-Trøndelag – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 4 904 38 % 1 657 
Klippekort 1 592 12 % 538 
Månedskort 5 906 46 % 1 996 
½-års-/3-mnds.kort 385 3 % 130 
Sum  100 % 4 321 

Note:  Trolig er noe av reisene gjennomført i Nord-Trøndelag (anslagsvis 500-600 tusen), men vi har valgt å 
ikke justere tallene for Sør-Trøndelag i og med at dette utgjør en liten andel av de 21 millionene som 
fylket har rapportert.  

Tabell 4.45 Sør-Trøndelag – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 1 657 10,00 % 166 20,9 -3 465 16,7 2 772 -693 
Klippekort 538 50,00 % 269 16,8 -4 509 10,5 2 818 -1 691 
Månedskort 1 996 100,00 % 1 996 7,3 -14 480 3,6 7 240 -7 240 
½-års/3-mndsk. 130 100,00 % 130 8,4 -1 092 4,2 546 -546 
Nye reiser ved studentkort: 404   3,6 1 465 1 465 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -8 705 

Sør-Trøndelag har i flere år hatt et takstsystem hvor studenter har fått 20 prosent 
rabatt på månedskortprisen for voksne. I de siste tre månedene i 2001 og januar 
2002 har rabatten vært 40 prosent. I oktober og november 2001 ble det i gjennom-
snitt solgt noe over 5.000 studentrabatterte månedskort pr. måned. På årsbasis kan 
man regne med om lag 50.000 solgte kort, som betyr omtrent 2,5 kort pr. student i 
året.  

I et brev til departementet den 15.02.02 har fylkeskommunen anslått at kostnaden 
knyttet til en studentrabatt på 40 prosent vil være 10,5 millioner på årsbasis. Med 
50 prosent rabatt forventer de et ytterligere netto inntektstap på 3-5 millioner. 
Dette er noe høyere enn hva vi har beregnet ovenfor. 

Med bakgrunn i at vi ikke kjenner beregningene som lå tilgrunn for den avtalen 
som fylkeskommunen inngikk i 2001, har vi ikke grunnlag for å vurdere fylkes-
kommunens anslag.  
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4.4.5 Nord-Trøndelag 
Tabell 4.46 Nord-Trøndelag – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 

2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 1 330 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 2 114 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 4 863 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 50 103 
Innbyggere i alder 16-67 år 80 371 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 4 670 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 5,8 % 

Note:  Fylkeskommunen anslår at de har underrapportert rutebilstatistikken med 15 prosent (trafikk som 
gjennomføres av selskaper lokalisert i Sør-Trøndelag). Tallene ovenfor er det som ble rapportert (før 
en eventuell økning på 15 prosent). 

Tabell 4.47 Nord-Trøndelag – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 278 31 % 70 
Klippekort 146 16 % 37 
Månedskort 477 53 % 121 
Sum  100 % 228 

Note:  Vi har økt antall reiser for voksne med 15 prosent (jf note til tabellen ovenfor). 

Tabell 4.48 Nord-Trøndelag – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 70 10,00 % 7 39,2 -276 31,4 221 -55 
Klippekort 37 50,00 % 18 14,5 -267 9,0 167 -100 
Månedskort 121 100,00 % 121 4,3 -523 2,2 262 -262 
Nye reiser ved studentkort: 23   2,2 50 50 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -367 
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4.4.6 Nordland 
Tabell 4.49 Nordland – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 954 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 2 575 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 7 767 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 112 808 
Innbyggere i alder 16-67 år 152 425 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 7 742 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 5,1 % 

Tabell 4.50 Nordland – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 1 202 74 % 171 
Klippekort 418 26 % 59 
Månedskort 0 37 0 % 0 
Sum  100 % 230 

Note:  Meget få i Nordland reiser med månedskort (må reise 33 reiser i måneden for at kortet skal lønne seg, 
sammenlignet med enkeltbillett). 

Tabell 4.51 Nordland – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 171 10,00 % 17 22,8 -388 18,2 311 -78 
Klippekort 59 75,00 % 45 15,1 -674 9,5 421 -253 
Nye reiser ved studentkort: 11   8,0 38 90 90 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -240 

Nordland har i dag meget liten bruk av periodekort (månedskort). I Bodø by kan 
imidlertid alle studenter kjøpe et klippekort med 50 klipp, som gir 50 prosent 
rabatt i forhold til enkeltbillett39. Etter at studentrabatten på periodekort blir 
innført vil studentkortet lønne seg, sammenlignet med klippekort, forutsatt at man 
reiser til og fra undervisningsstedet de fleste av månedens skoledager.  

Vi har forutsatt at 75 prosent av reisene med klippekort blir overført til student-
kort. Med bakgrunn i at fylkeskommunen ikke har registrert bruken av dagens 
studentrabatt hersker det imidlertid en del usikkerhet til de opplysningene vi har 
brukt. 

                                                 
37  Det er meget lite bruk av månedskort i fylket. Fylkeskommunen har ikke rapportert månedskortsreiser, 

men det selges ved enkelte av rutene. Vi har imidlertid ikke fått informasjon som kan gi oss signaler om 
omfanget. I Bodø, som er mest aktuell for studenter, brukes klippekort (se fotnote 39). 

38  Med bakgrunn i at man må reise 33 ganger for at månedskortet skal lønne seg, har vi forutsatt en noe 
høyere pris pr. reise, enn hva som er vanlig for de fleste av de andre fylkene. 

39  Fylkeskommunen vet ikke antall reiser som er knyttet til denne rabatten, eller hvordan den er rapportert i 
statistikken. Vi har dermed ikke hatt mulighet til å ta hensyn til dette i vår beregning. 
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4.4.7 Troms 
Tabell 4.52 Troms – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 832 
Ungdomskort (tall i 1000) 408 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 6 700 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 11 288 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 162 779 
Innbyggere i alder 16-67 år 100 015 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 10 918 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 10,9 % 

Tabell 4.53 Troms – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 2 340 36 % 536 
Klippekort 1 500 23 % 343 
Månedskort 2 500 40 39 % 572 
½-månedskort 133 2 % 30 
Sum  100 % 1 482 

Tabell 4.54 Troms – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 536 10,00 % 54 20,9 -1 120 16,7 896 -224 
Klippekort 343 50,00 % 172 13,7 -2 352 8,6 1 470 -882 
Månedskort 572 100,00 % 572 11,8 -6 754 5,9 3 377 -3 377 
½-månedskort 30 100,00 % 30 7,9 -241 4,0 120 -120 
Nye reiser ved studentkort: 109   5,9 642 642 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -3 961 

                                                 
40 Det knytter seg en del usikkerhet til hva som bør inngå i månedskortet. Vi har inkludert billettypene 

miljøkort og studentkort. Til sammen utgjøre dette om lag 1 million reiser. 
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4.4.8 Finnmark 
Tabell 4.55 Finnmark – Nøkkelinformasjon om kollektivtrafikken, År 2000 

Skolekort, videregående skole (tall i 1000) 451 
Ungdomskort (tall i 1000) 0 
Antall kollektivreiser –Voksne (16-67 år) (tall i 1000) 951 
Antall kollektivreiser totalt i fylket (tall i 1000) 2 505 
Kollektivtrafikk inntekter i fylket (tall i 1000 kr) 37 704 
Innbyggere i alder 16-67 år 48 850 
Skoleelever/studenter f.o.m. 20 år 2 313 
Studentandel av alle voksne i alder 16-67 år 4,7 % 

Tabell 4.56 Finnmark – Billettfordeling blant studenter, År 2000 

 Voksnes reiser  
(i 1000)  

Andel av de billetter 
studenter må bruke 

Studenters reiser  
(i 1000) 

Enkeltbilletter 442 88 % 70 
Klippekort 58 12 % 9 
Sum  100 % 79 

Tabell 4.57 Finnmark – Konsekvenser av studentkort, År 2000 

  
Antall 

Overgang til 
studentkort 

Reiser som erstattes 
av studentkort 

Reiser med 
studentkort 

 
Netto- 

 student- Endring: Gammel Inntekts- Ny Ny inntekts- 
 reiser 

(i 1000) i % 
i reiser 
(i 1000) 

inntekt  
pr.reise 

bortfall 
(i 1000 kr.) 

inntekt 
pr.reise 

inntekt 
(i 1000 kr.) 

endring 
(i 1000 kr) 

Enkeltbilletter 70 10,00 % 7 34,6 -243 27,7 194 -49 
Klippekort 9 50,00 % 5 16,5 -76 10,3 47 -28 
Nye reiser ved studentkort: 2   9,2 16 16 
Konsekvens ved innføring av studentkort (Netto inntektstap): -61 

Note:  Finnmark hadde i 2000 ikke månedskort for voksne, men for honnør. Gjennomsnittlig pris pr. reise 
ved honnør var 9,2 kroner. Siden de har 50 prosent, forutsetter vi at dette er gjennomsnittsprisen ved 
et studentkort. Vi har beregnet antall nye reiser med utgangspunkt i antall klippekortreiser. 
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5 Kompensasjonsbehov 
ovenfor fylkeskommunene 

Vi vil nedenfor oppsummere de fylkesvise beregningene. Vi vil først redegjøre for 
virkningene av en studentrabatt på 50 prosent. Etterpå vil vi gjøre beregninger 
knyttet til en studentrabatt på 40 og 30 prosent. I del 5.3 har vi gjennomført en 
beregning der studentrabatten fortsatt er 50 prosent, men hvor vi har endret et par 
av forutsetningene. I del 5.4 gjør vi en beregning for å illustrere mulige konse-
kvenser av at voksne kan reise som fiktive studenter. 

5.1 Resultat ved 50 prosent studentrabatt 
Tabell 5.1 Studentrabatt på 50 prosent (Alle tall i 1000 kroner)  

Trafikkselskapenes 
totale inntekter 

i 2000 

Netto 
inntektstap 

for 2000 

Andel av 
totale 

inntekter 

Departementets 
bevilgning 

1.8-31.12.02 

ECONs 
beregning 

1.8-31.12.02 

ECONs 
beregning 

for 2003 
Østfold 136 734 1 125 0,8 % 723 497 1 229 
Akershus 904 908 13 632 1,5 % 904 6 026 14 896 
Oslo 986 284 59 214 6,0 % 6 708 26 175 64 705 
Hedmark ca.130 000 740  ca. 0,6 % 699 317 785 
Oppland 128 264 678 0,5 % 642 300 741 
Buskerud 198 707 1 175 0,6 % 413 519 1 284 
Vestfold 106 082 524 0,5 % 541 232 573 
Telemark 77 250 262 0,3 % 682 116 287 
Aust-Agder 82 544 322 0,4 % 355 143 352 
Vest-Agder 127 608 1 664 1,3 % 720 736 1 818 
Rogaland 195 922 1 981 1,0 % 1 386 876 2 165 
Hordaland 576 362 14 616 2,5 % 3 798 6 461 15 971 
Sogn og Fjordane 87 260 291 0,3 % 405 129 318 
Møre og Romsdal 203 383 1 328 0,7 % 854 587 1 451 
Sør-Trøndelag 273 609 8 705 3,2 % 3 796 3 848 9 512 
Nord-Trøndelag 50 103 367 0,7 % 535 162 402 
Nordland 112 808 240 0,2 % 1 011 106 262 
Troms 162 779 3 961 2,4 % 1 491 1 751 4 329 
Finnmark 37 704 61 0,2 % 337 27 67 
Totalt: 4 578 986 110 887 2,4 % 26 000 49 007 121 169 

Note: 1) Vi har i beregningene for 1.8-31.12.2002 og for 2003 justert for prisstigning. Den gjennomsnittlige 
prisveksten fra 2000 til 2001 var på 3.0 prosent. Vi har forutsatt tilsvarende årsvekst for 2001 til 2002 
og 2002 til 2003.   

 2) I Telemark gjennomføres en del av kollektivtrafikken med trafikkselskap uten tilskudd fra 
fylkeskommunen. Andelen er anslått til å være 21 prosent av samlet rutetilbud. I en situasjon med 
studentrabatt forventer fylkeskommunen at trafikkselskapet vil kreve kompensasjon. Vi har ikke 
grunnlag for å vurdere omfanget av dette nærmere.  

 3) I tallene for Akershus fylkeskommune knytter det seg også noe usikkerhet. Tallene inkluderer lokal 
togtrafikk, men vi har ikke kunnskaper om mulige kompensasjonsbehov ovenfor NSB. 

 55 



- ECON  Senter for økonomisk analyse - 
Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken 

Som vi kan se av Tabell 5.1 har vi beregnet at innføring av 50 prosent rabatt fra 1. 
august 2002 vil koste 49 millioner ut året. Det er betydelig mer enn hva departe-
mentet har bevilget.  Siden vi ikke kjenner de vurderinger som ligger til grunn for 
departementets totale bevilgning, bare fordelingen mellom fylkene (se nedenfor), 
er det ikke aktuelt å drøfte denne forskjellen nærmere.  

Det som er spesielt interessant med vår beregning, sammenlignet med departe-
mentets bevilgning, er utslagene netto inntektstap har for det enkelte fylke. Noen 
fylkeskommuner får, etter vår beregning, for mye, mens andre får for lite. Årsaken 
er at man i departementets beregninger kun basert seg på antall studenter innen 
hvert fylke når de 26 millionene skulle fordeles. I ECONs beregning har vi i til-
legg tatt hensyn til at det er betydelige fylkesvise variasjoner når det gjelder 
voksnes bruk av kollektivtransport. Ikke minst er omfanget betydelig høyere i 
Oslo, Akershus og Hordaland, enn for eksempel i Nord-Trøndelag og Nordland. I 
fylker med mye kollektivtrafikk vil man, ved en slik forutsetning, få betydelig mer 
bruk av studentkortet, enn hva som er tilfelle i fylker med lite kollektivtrafikk. 

For 2003 har vi beregnet at netto inntektstap til sammen vil være 121 millioner 
kroner. 

5.2 Studentrabatt på 40 og 30 prosent 
Regjeringen har tatt sikte på at skole- og studentrabatten på månedskort skal være 
50 prosent fra 1. august. Formuleringen tyder imidlertid på at man er åpne for at 
rabatten den første tiden kan være noe lavere.  

I en situasjon med lavere studentrabatt vil det være naturlig å forvente at færre 
studenter bytter til studentkort. I tillegg vil studenter som bytter spare en del 
mindre. Vi har tatt konsekvensen av dette når vi har beregnet netto inntektstap ved 
40 og 30 prosent. Våre forutsetninger vises nedenfor:  

Tabell 5.2 Nye forutsetninger for studentrabatt på 40 og 30 prosent. 

Forutsetninger: 
Ved 50 prosent 
studentrabatt 

Ved 40 prosent 
studentrabatt 

Ved 30 prosent 
studentrabatt 

… som er uforandret:    
Reisevaner for studenter (justert)41 1,76 1,76 1,76 
Priselastisitet 0,38 0,38 0,38 
… som er endret med rabatten:    
Studentrabatt for studentkortet 50,0 % 40,0 % 30,0 % 
Reduksjon i bruk av enkeltbillett 10,0 % 7,5 % 5,0 % 
Reduksjon i bruk av klippekort 50,0 % 40,0 % 30,0 % 
Inntektstap knyttet til de som bytter fra enkeltbillett 20,0 % 15,0 % 10,0 % 
Inntektstap knyttet til de som bytter fra klippekort 37,5 % 30,0 % 25,0 % 

Note: Forutsetninger for 50 prosent rabatt er slik den var i analysene i kap. 4 (og oppsummert i Tabell 5.1).  

                                                 
41  Dette forholdstallet justerer for at studenter i gjennomsnitt reiser en del mer enn en gjennomsnittlig 

voksen.  Bakgrunnen for dette tallet er beskrevet i del 4.1.1. 
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Tabell 5.3 Studentrabatt på 40 og 30 prosent (med endrede forutsetninger). 
Alle tall i 1000 kr 

Departementets 50 % studentrabatt 40 % studentrabatt 30 % studentrabatt 

 
bevilgning 

1.8-31.12.02 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
Østfold 723 497 1 229 368 910 255 632 
Akershus 904 6 026 14 896 4 488 11 094 3 142 7 767 
Oslo 6 708 26 175 64 705 18 944 46 830 13 017 32 178 
Hedmark 699 317 785 160 396 44 109 
Oppland 642 300 741 216 535 147 364 
Buskerud 413 519 1 284 375 926 254 629 
Vestfold 541 232 573 167 414 113 281 
Telemark 682 116 287 80 197 51 127 
Aust-Agder 355 143 352 99 246 65 161 
Vest-Agder 720 736 1 818 536 1 326 368 910 
Rogaland 1 386 876 2 165 626 1 546 421 1 041 
Hordaland 3 798 6 461 15 971 4 678 11 563 3 196 7 901 
Sogn og Fjordane 405 129 318 95 234 65 160 
Møre og Romsdal 854 587 1 451 427 1 055 290 718 
Sør-Trøndelag 3 796 3 848 9 512 2 782 6 878 1 897 4 688 
Nord-Trøndelag 535 162 402 114 281 75 185 
Nordland 1 011 106 262 70 174 50 122 
Troms 1 491 1 751 4 329 1 270 3 139 870 2 151 
Finnmark 337 27 67 14 36 6 15 
Totalt: 26 000 49 007 121 169 35 509 87 791 24 329 60 144 

Som vi kan se av Tabell 5.3 er netto inntektstap, ikke overraskende, betraktelig 
lavere når man forutsetter at færre studenter bytter til studentkort, og at de som 
bytter sparer et mindre beløp. Ved 40 prosent rabatt har vi beregnet at netto 
inntektstap for 2003 blir omtrent 88 millioner og ved 30 prosent 60 millioner. Ved 
50 prosent var den 121 millioner. 

5.3 Endrede forutsetninger ved 50% rabatt 
Vi har nedenfor endret et par av de forutsetningene som ble gjort i beregningene i 
kapittel 4. Det kan naturligvis tenkes en mengde alternative forutsetninger. Vi har 
i alternativ 1 satt ned andelen av de som bytter fra klippekort til studentkort og i 
alternativ 2 har vi forutsatt at de som bytter fra klippekort sparer betydelig mer. 
Nedenfor oppsummeres våre alternative forutsetninger: 

Tabell 5.4 Alternative forutsetninger ved 50 % rabatt 

Forutsetninger: 
Forutsetninger  

i Tabell 5.1 Alternativ 1 Alternativ 2 
… som er uforandret:    
Reisevaner for studenter (justert) 1,76 1,76 1,76 
Priselastisitet 0,38 0,38 0,38 
Studentrabatt for studentkortet 50,0 % 50,0 % 50,0 % 
Reduksjon i bruk av enkeltbillett 10,0 % 10,0 % 10,0 % 
Inntektstap knyttet til de som bytter fra enkeltbillett 20,0 % 20,0 % 20,0 % 
… som er endret:    
Reduksjon i bruk av klippekort 50,0 % 30,0 % 50,0 % 
Inntektstap knyttet til de som bytter fra klippekort 37,5 % 37,5 % 50,0 % 
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Tabell 5.5 Endret forutsetninger ved 50 % rabatt. Alle tall i 1000 kr 

Departementets Tall fra Tabell 5.1 Alternativ 1 Alternativ 2 

 
bevilgning  

1.8-31.12.02 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
Østfold 723 497 1 229 486 1 203 506 1 251 
Akershus 904 6 026 14 896 5 781 14 291 6 230 15 400 
Oslo 6 708 26 175 64 705 23 160 57 251 28 688 70 917 
Hedmark 699 317 785 189 468 424 1 048 
Oppland 642 300 741 273 676 322 795 
Buskerud 413 519 1 284 482 1 190 551 1 362 
Vestfold 541 232 573 219 541 242 599 
Telemark 682 116 287 102 252 128 316 
Aust-Agder 355 143 352 125 308 157 389 
Vest-Agder 720 736 1 818 690 1 707 773 1 911 
Rogaland 1 386 876 2 165 798 1 972 941 2 326 
Hordaland 3 798 6 461 15 971 5 928 14 653 6 905 17 069 
Sogn og Fjordane 405 129 318 126 310 132 325 
Møre og Romsdal 854 587 1 451 566 1 400 604 1 493 
Sør-Trøndelag 3 796 3 848 9 512 3 549 8 773 4 097 10 128 
Nord-Trøndelag 535 162 402 145 358 177 438 
Nordland 1 011 106 262 106 262 143 354 
Troms 1 491 1 751 4 329 1 595 3 943 1 881 4 650 
Finnmark 337 27 67 22 54 31 77 
Totalt: 26 000 49 007 121 169 44 341 109 625 52 933 130 881 

Som vi kan se av Tabell 5.5 reduseres inntektstapet med 11,5 million hvis det bare 
er 30 prosent av klippekortbrukerne som bytter til studentkort, i stedet for 50 
prosent som vi har forutsatt tidligere. Hvis man sier at studentene som bytter fra 
klippekort sparer 50 prosent, istedenfor 37,5 prosent som vi har forutsatt, øker 
inntektstapet med 9,5 millioner.  

5.4 Konsekvensen av fiktive studenter 
Vi har tilslutt gjort en beregning over mulige konsekvenser hvis 10 prosent av de 
ikke studerende voksne reiser som fiktive studenter. Siden alle reiser som gjøres 
av de mellom 16 og 19 år er inkludert i beregningen, på grunn av at vi ikke 
kjenner reisene til de mellom 20 og 67 år, tilsvarer vår alternative beregning at en 
noe høyere andel bytter, enn de 10 prosentene som er brukt som illustrasjon42. Vi 
har ikke tatt hensyn til eventuelle kostnadsøkninger ved at antall reiser øker. Alle 
forutsetninger er ellers som i analysene i kapittel 4. 

                                                 
42  Det vil si at vi har tatt utgangspunkt i alle rapporterte voksenreiser minus reiser med ungdomskort, 

skolekort videregående skole og beregnede studentreiser (jf. oversiktene i kapittel 4). 
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Tabell 5.6 Mulig konsekvens hvis 10 prosent av reisene gjennomføres av 
fiktive studenter med studentkort. Alle tall i 1000 kr 

Departementets Tall fra Tabell 5.1 10% av de voksne reiser som fiktive studenter 

 
bevilgning  

1.8-31.12.02 
ECON  

1.8-31.12.02 
ECON 

for 2003 
ECON  

1.8-31.12.02  
ECON 

for 2003 
Østfold 723 497 1 229 343 847 
Akershus 904 6 026 14 896 6 978 17 248 
Oslo 6 708 26 175 64 705 5 645 13 955 
Hedmark 699 317 785 28 68 
Oppland 642 300 741 199 493 
Buskerud 413 519 1 284 448 1 106 
Vestfold 541 232 573 146 362 
Telemark 682 116 287 73 180 
Aust-Agder 355 143 352 111 274 
Vest-Agder 720 736 1 818 316 780 
Rogaland 1 386 876 2 165 456 1 127 
Hordaland 3 798 6 461 15 971 1 734 4 287 
Sogn og Fjordane 405 129 318 59 146 
Møre og Romsdal 854 587 1 451 486 1 202 
Sør-Trøndelag 3 796 3 848 9 512 754 1 864 
Nord-Trøndelag 535 162 402 48 118 
Nordland 1 011 106 262 64 159 
Troms 1 491 1 751 4 329 590 1 458 
Finnmark 337 27 67 14 35 
Totalt: 26 000 49 007 121 169 18 491 45 712 

Som vi kan se av Tabell 5.6 vil konsekvensen av fiktive studenter variere mellom 
fylkene. Det er mange forklaringer til dette. Den viktigste er naturligvis at 
kollektivtrafikken varierer betydelig. I tillegg har billettbruken betydning. I fylker 
med mye bruk av månedskort vil konsekvensen av fiktive studenter bli betydelig 
større, enn i fylker der enkeltbilletter har en større andel av totale kollektivreiser.  

Vi ser videre at antall reiser med fiktive studenter kan utgjøre forholdsvis store 
beløp i fylker som Akershus, Hordaland og Oslo. Hovedgrunnen til at konse-
kvensen blir størst i Akershus er at fylket har mye kollektivtrafikk, samtidig som 
kostnadene er relativt høye, sammenlignet med mange andre fylker. 

Hvis man sammenligner inntektstapet knyttet til de virkelige studentene og de 
fiktive studentene, ser vi at når 10 prosent av de ikke studerende voksnes reiser 
gjennomføres som fiktive studenter, vil konsekvensen være spesielt store i 
Akershus og Buskerud. Dette har sammenheng med at dette er fylker med liten 
andel reelle studenter. I Oslo og Hordaland har studentene en så stor andel av 
totale kollektivtrafikk, at eventuelle fiktive studenter ikke vil bety forholdsvis like 
mye. Inntektstapet i disse fylkene knytter seg i større grad til de virkelige 
studentene. 

Hvis vi tenker oss at 10 prosent av de voksnes reiser gjennomføres av fiktive 
studenter har vi beregnet et netto inntektstap på nesten 46 millioner kroner totalt 
for alle fylkene.  
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Vedlegg 1 Priser og moderasjon innen fylkene 
Tabell V-1  Priser og moderasjon innen fylkenes kollektivtrafikk, mai 2001 
 Laveste, voksen Annen moderasjon Eksisterende studentmoderasjon 
 
Fylke: 

Enkelt- 
billett 

Måneds- 
kort 

Verdi- 
kort 

Klippe-
kort 

Enkelt- 
billett: 

Sone/km-
grense  

Min.-pris Måneds 
kort: 

laveste 
pris  

Østfold 20 420 20 %43  Nei   Ja  29044 
Akershus 23 640   →22 %45 Nei   Nei   
Oslo 20 580   22 %46 Nei   Nei   
Hedmark 20 400 50 %47 23,8 % 50 %   Nei   
Oppland 16 290 33 %48 23 % 25 %  16 Nei   
Buskerud 18 610   23 % Nei   Nei   
Vestfold 16 420  →50 %49 Nei   Nei   
Telemark 20 420   17 %50 25 % 51 km 80 Nei    
Aust-Agder 18 470 20 %51 23 %52 40 %53    Nei   
Vest-Agder 17 550 10 %54  Nei   Ja  40055 
Rogaland 20 480   23 % Nei   Nei   
Hordaland 20 630 15 %56 17 %57 17 %58 7’sone 56 25 %59 475 
Sogn og Fjordane 20 380   17 % 25 %60    Nei   
Møre og Romsdal 15 42061   17 % Noe62   Nei   
Sør-Trøndelag 20 545   17 % 50 % 7’sone 50 20 %63 435 
Nord-Trøndelag 20 470   25 %64 50%65   Nei   
Nordland 18 600   Ja66 50 % 50 km67 33 Nei   
Troms 17 Ikke68   23 %69 50 %70   Nei   
Finnmark 20 480   17 % 50 %71  24,1 km72 20 Nei   
 

                                                 
43  Verdikort – minste oppladningsbeløp er 250,- 
44  Studenter under 25 år som kan legitimere seg med gyldig studiekort kan også kjøpe ungdomskort. 
45  Kupongkort 180 kr. for 30 kuponger. 22% rabatt når man reiser innen én sone (klippe 3 kuponger). Hvis man reiser over flere soner 

skal man stemple flere kuponger. Da blir rabatten prosentmessig lavere enn 22%.  
46  Flexikort 125 kroner og 8 reiser. 
47  Hedmarkkortet (Minstepris 150,-) 
48  Opplandskortet (pris 400,-) 
49  Kortpris skal være lik prisen for 10 enkeltreiser For reiser far kl. 15:00 til 24:00 samt hele lørdag og søndag klippes ett klipp pr. 

reise, for øvrig to klipp pr. reise. 
50  Klippekort (12 klipp). Også kort med 30 reiser (33% rabatt) 
51  Verdikort (minstepris 150,-) 
52  Klippekort (13 klipp). Bortfaller når Verdikortet, som krever elektronisk billettering, blir innført. 
53  Gjelder for elever/studenter på full tid, dvs. minst 20 timer undervisning pr. uke. 
54  Verdikort (minstepris 100,- for Bussen Trafikkselskap, ellers er minstetakst 200,- kroner) 
55  Har studentkort for de over 20 år til 400 kr. måneden. Kortet gjelder hele fylket. 
56  Verdikort (minstepris 200,-) 
57  Elektronisk klippe/rabattkort som er definert for et gitt sonetall. Må opplades med 6, 12 eller 24 reiser. 
58  Skoleelever (det er noe uklart om studenter også får rabatt). 
59  Må være heltidsstudent eller elev ved videregående skole. Gyldig skolebevis med gyldig semesterbevis må kunne forevises. Gjelder 

kun i kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Lindås, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal og Øygarden. 
60  50% for studenter på ferge. 
61  Det eksisterer rabatterte månedskort/miljøkort i Molde, Ålesund, Giske, Ellingsøy, Kristiansund og Ørsta og Volda. 
62  Fylket har ikke studentrabatt, bortsett fra HOB Møre som har 50 % studentrabatt for reiser over - 70 km og Mørebil AS som har 25 

% studentrabatt for reiser på strekningen Ålesund Bergen. Det kreves framlagt studentbevis. HOB MØRE: Pris laveste sone er 
voksen enkeltbillett, 50 % studentrabatt gis for reiser over 70 km. - mørebil: laveste pris studentrabatt: minstetakst voksen. 

63 Ungdom får 40% rabatt 
64  Ved ferge er det 17% rabatt. 
65  50% rabatt i skolemodrasjon på ferge. Gjelder ikke i skoleferien. Nord-Trøndelag vil i løpet av året få samme ordning som i Sør-

Trøndelag. 
66  Alle ruteselskap i Nordland tilbyr klippekort med varierende rabatter. Bodø by har et klippekort på 50 klipp. Koster 300 kr, som er 

50% rabatt av voksen. 
67  50 km. gjelder buss. 20 km grense ved ferge. 
68  Fylket har ikke en felles månedskortsordning. Trafikkselskapene har ulike ordninger for de som reiser ofte. 
69  Klippekort (Blåkort) (13 klipp). Har også miljøkort som gjelder for 50 reiser. 33-40% rabatt (lyder på navn). 
70  Ungdomskortet har ingen forhåndsdefinert pris, men gir rabatt på ordinær pris. Ungdom 16-22 år får 50 % rabatt i forhold til 

enkeltbillett voksen. I Tromsø by gjelder eget regulativ, med normalt 50 % rabatt, men ca. 40 % rabatt i rushtid (dyrere). 
71  Alle bussruter nord for Fauske (som ligger i Nordland). En statlig vedtatt ordning. 
72  Gjelder kun i skoleåret. Medio juni til medio august gjelder kun ordningen om 50% ved mer enn 150 kilometer med buss (nord for 

Fauske). 
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Vi vil gjøre oppmerksom på at det eksisterer en del rabattordninger som ikke 
inkluderes i tabellen ovenfor. Det gjelder blant annet gruppe- og familiemodera-
sjoner, upersonlige periodekort og ordninger som gjelder en avgrenset målgruppe 
(utover studenter/ungdom) eller et geografisk område (for eksempel innen en 
enkelt by). Generelt betyr imidlertid disse ordningene at det er en del flere reiser 
med moderasjon, enn det vi viser. I den grad studenter benytter disse, betyr det at 
innføring av studentkort vil være mindre gunstig enn det vi legger til grunn. 

I tillegg til at enkelte fylker har tradisjonelle studentmoderasjoner med en fast 
prosentvis rabatt, har enkelte fylker studentkort. I den grad vi har kjennskap til 
dette har vi gjort redegjort for de i rapporten. Moderasjonen kan imidlertid 
avhenge av hvilket transportmiddel/trafikkselskap man benytter innen fylket. 

I tillegg til ordningene som er nevnt over har de fleste fylker klippekort for 
voksne. De fleste klippekortene gjelder en gitt strekning, med visse unntak i 
enkelte fylker. I Akershus har man for eksempel et kuponghefte som gir mulighet 
for å betale for ulike strekninger på samme hefte. Rabatten er knyttet til hver 
enkelt reise. 
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Vedlegg 2 Lønnsomhet ved et månedskort 
Tabell V-2  Prisene på månedskort og enkeltbillett og antall reiser som gjør 

månedskort lønnsomt. Kort, mellomlang og lang reisestrekning 
– mai 2001 

Fylke Enkelt-
billett 

Måneds
kort 

Antall 
reiser 

Enkelt-
billett 

Måneds
kort 

Antall 
reiser 

Enkelt-
billett 

Måneds
kort 

Antall 
reiser 

Østfold 20 420 21,0 48 780 16,3 83 1.080 13,0 
Akershus 23 640 27,8 46 970 21,1 76 1.465 19,3 
Oslo 20 580 29,0       
Hedmark 22 420 19,1 46 800 17,4 81 1.300 16,0 
Oppland 16 290 18,1 46 600 13,0 81 970 12,0 
Buskerud 18 610 33,9 48 1.050 21,9 81 1.510 18,6 
Vestfold 16 420 26,3 46 840 18,3 83 1.190 14,3 
Telemark 20 420 21,0 45 770 17,1 80 1.260 15,8 
Aust-Agder 18 470 26,1 47 890 18,9 81 1.290 15,9 
Vest-Agder 17 550 32,4 46 810 17,6 71 980 13,8 
Rogaland 20 480 24,0 45 830 18,4 80 1.320 16,5 
Hordaland 20 630 31,5 42 900 21,4 85 1.400 16,5 
Sogn og Fjordane 20 380 19,0 45 760 16,9 86 1.220 14,2 
Møre og Romsdal 15 420 28,0 44 880 20,0 86 1.420 16,5 
Sør-Trøndelag 20 545 27,3 43 1.530 35,6 52 1.785 34,3 
Nord-Trøndelag 20 470 23,5 46 800 17,4 85 1.310 15,4 
Nordland 18 600 33,3 46 1.534 33,3 84 2.789 33,2 
Troms 17 -        
Finnmark 20 480 24,0 45 800 17,8 86 1.330 15,5 
Gjennomsnitt:   25,8   19,0   16,7 

Kilde: Rutebok for Norge nr. 2 2001 og ECON 


