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Enhetskostnader til utredningsformål, trikk og T-bane  
 

 

Sammendrag 
Hensikten med arbeidet som presenteres her, har vært å oppdatere enhetskostnader 
tilsvarende de som Vista Analyse utarbeidet for Oslopakke 2 tilbake i 2002, og dermed 
sørge for bedre og mer treffsikre estimater for driftskostnader ved analyser av 
utviklingen av kollektivtilbudet.   
 
De nedenstående enhetskostnadene bygger på et arbeid utført av konsulentfirmaet 
Transrail (med underleverandør Civity) for KTP (Sporveien) og Ruter i 2011-12. Deres 
arbeid er basert på en grundig gjennomgang av alle sider ved trikkens og T-banens 
kostnader i 2010. Det presiseres at tabellen nedenfor baserer seg på akkurat samme 
kilder og databearbeiding som andre presentasjoner av enhetskostnader for T-bane og 
trikk. Det er bare aggregeringsnivået som kan være annerledes.  
 
Tabell 1: Ruters anbefalte enhetskostnader til bruk i overordnete utredninger 
 

 
 
Komponent 1 – «Faste kostnader» - er med for oversiktens skyld. I de aller fleste 
utredninger av (marginalt) endret tilbud, vil det være kostnad 2-4 som benyttes. Dersom 
tilbudet også omfatter kjøring på ny infrastruktur, skal også komponent 5 være med.  
 
Vi viser til kapittel 4 for utdypende informasjon om tabellens innhold. 
 
Publisering av dette notatets enhetskostnader skjer i forståelse med Sporveien. 
 
Det understrekes at disse kostnadene kun er ment brukt til utredningsformål. De er for 
aggregerte og unyanserte til bruk i avtaler om tjenestekjøp. For slike formål må partene 
gå grundigere inn i hovedprosjektets bakgrunnsmateriale. 
 
 

Enhetskostnader fordelt på operative hovedkomponenter 
Enhet             
[2010-kr]

Trikk  2010 T-bane 2010

1
Faste kostnader                                                                             
(store endringer i nivå eller struktur krever ny gjennomgang)

kNOK 104 342 196 949

2 Kapitalkost / kjt (Kjt = hhv. SL95 og MX 3-vgn) kNOK/kjt 2 184 3 406
3 Kostnad per togtime i rute, inkl. reguleringstid NOK/togtime 537 595
4 Kostnad per kjøretøykm i rute (Kjt = hhv.SL95 og MX 3-vgn) NOK/kjtkm 102 61

5 Løpende vedlikehold skinner og stasjoner (knyttet til km enkeltspor)
kNOK/km 
enkeltspor

578 724
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1 Hensikten med notatet 
 
Dette notatet har som mål å gi en kvalitetssikret og omforent presentasjon av 
overordnete enhetskostnader for trikk og T-bane i Oslo.  
 
Disse «Enhetskostnader til utredning» er ment å ivareta behovet på 
konsekvensutredningsnivå i konkrete prosjekter (KVU, KU) og mer overordnede 
programutredninger som NTP, O3 og K2016.  Kostnadskomponentene er aggregert til 
et nivå som muliggjør rask analyse av hovedkomponentenes betydning. På denne 
måten får vi et robust analysegrunnlag uten at man trenger å forholde seg til alle 
detaljene i utredningen som dette notatet bygger på.  
 
I de konsekvensutredninger som kreves etter Plan- og bygningsloven bruker man 
«beste foreliggende data». I utredninger som handler som infrastrukturtiltak for trikk og 
T-bane – som det etter hvert er mange av – har det i noen tilfelle fortsatt vært brukt 
kostnadsdata fra 2001, jfr. vedlegg 5. Det sier seg selv at behovet for oppdatering er 
påtrengende, og foreliggende data for 2010 er derfor en kjærkommen anledning. 
 
Det understrekes at de aggregerte enhetskostnadene ikke er egnet til 
kontraktsforhandlinger eller evaluering av den enkelte virksomhets «indre liv». Det 
pågår egne arbeider med enhetskostnader til bruk i kontrakter og oppfølging. Vi 
presiserer at alle tall i dette notatet baserer seg på akkurat samme kilder og 
databearbeiding som det som eventuelt måtte komme av tilrettelagte data for bruk i 
kontraktssammenheng. Alt i dag kan medarbeidere i Sporveien og Ruter studere 
detaljene bak disse tallene. De har vært tilgjengelige i omfattende regneark fra våren 
2012.  
 
På sikt kan det være aktuelt å supplere dette notatet med tilsvarende enhetskostnader 
for ulike busstyper. Det samme kunne også vært ønskelig for jernbanedrift, men det er 
antageligvis et omfattende prosjekt. 
 
Det er også ønskelig å gi ut oppdaterte enhetskostnader basert på nyere år. Det krever 
at det etableres en fast rutine med uttrekk og analyser av data, tilsvarende det som ble 
gjort på bakgrunn av 2010-data. I skrivende stund foreligger det ingen konkrete planer 
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om det. Men det vil uten tvil kunne høyne kvaliteten dersom vi kunne basere oss på 
tidsserier som bl.a. kan luke ut eventuelle særegenheter som kan bidra til et ikke 
representativt kostnadsbilde1. 
 

2 Bakgrunn for dette arbeidet  
 
I 2011 utførte konsulentfirmaet Transrail (med underleverandør Civity et arbeid for KTP 
(Sporveien) og Ruter med å identifisere og beregne KPI-er2 og enhetskostnader for trikk 
og metro i Oslo. Hovedhensikten var å identifisere data for forståelse og oppfølging av 
de operasjonelle kostnadene på detaljert nivå, og herunder drøfte potensialet for 
effektivisering. 
 
Med bakgrunn i denne omfattende datasamlingen (som bl.a. har resultert i diverse 
omfattende regneark til internt bruk i Sporveien og Ruter), ble de samme konsulentene 
våren 2012 engasjert til å gjøre en sammenstilling til enhetskostnader på aggregert nivå 
egnet til utredningsformål. I denne sammenhengen var det viktig at det ble aggregert på 
en slik måte at eventuelle detaljer av bedriftsspesifikk karakter ikke kunne avleses.  
 
Konsulentenes arbeid er dokumentert i vedlegg 1 og 3.  
 
Selv om konsulentens rapport (jfr. vedlegg 1) er en god aggregering, er den av så pass 
drøftende karakter at vi fant grunn til å skrive dette oppsummerende notatet, der den 
innledende tabellen er helt klar til bruk 
 

3 Hva er «enhetskostnader til utredning», og hvem trenger dem? 
 
I dette notatet bruker vi konsekvent begrepet «Enhetskostnader til utredning» (EKU) for 
å skille denne bruken fra mer «indremedisinske øvelser» knyttet til effektivitet, 
kontraktsforhandlinger og benchmarking. EKU skal ikke kunne brukes til 
«indremedisinske øvelser», og spesifiserer heller ikke informasjon som kan oppfattes 
som bedriftsintern.  
 
Enhetskostnader er nyttige til mange slags analyser. Selvsagt er det alltid en fare for at 
historiske enhetskostnader – basert på spesifikke forutsetninger som gjaldt akkurat det 
året – kan gi unøyaktige og i verste fall helt feile prognoser. Derfor kan det være nyttig å 
skille mellom ulike formål enhetskostnader kan brukes til: 

                                                      
1 Aller øverst på ønskelista står et permanent system for dataflyt som automatisk «oversetter» 
regnskapene til en kostnadsstruktur som egner seg for funksjonell analyse.  Pr i dag er vi et stykke unna 
en slik løsning. 
 
2 KPI = Key Performance Indicator = Nøkkeltallsindikator 
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1. Hva koster det å trafikkere ny infrastruktur? Eks. bane til Fornebu, Bjørndal og 
Ahus, eller trikk til Tonsenhagen. Dette etterspørres i offentlige 
konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven. 

2. Hva koster alternative ruteplaner for trikk og T-bane? 
3. Hva koster neste års ruteplan? 

 
Punkt 1 handler om å danne seg et grovt bilde av driftskostnader ved alternative 
infrastrukturtiltak. Det er lenge til gjennomføring, og andre kostnader (byggekostnader) 
er også beheftet med store usikkerheter. I slike tilfeller er det sjelden dramatisk med 
unøyaktighet > 10-20 %.  
 
Punkt 2 er også betraktninger på strategisk nivå, men likevel ofte nærmere realisering. I 
tidlige faser bør EKU være gode nok til å grovsile alternativer, og for øvrig gi et godt 
bilde av hvilke ruteplanprinsipper som er rimeligst. Men i den finmaskede 
ruteutredningen kan det være behov for mer konkret vurdering, der man undersøker om 
grunnlaget for enhetskostnadene baserer seg på forhold som ikke gjelder for de 
konkrete ruteplanene. En slik «graving» i detaljer skjer naturlig av Ruter eller 
selskapene innenfor Sporveiskonsernet3. Da kan det være aktuelt å benytte seg av det 
meget detaljerte grunnlaget for enhetskostnadene som ligger i hovedprosjektets 
regneark med <KPI-data> og <Unit Cost Calculation>. 
 
Punkt 3 vil også kunne dra nytte av EKU, men må også gå mye grundigere til verks. I 
denne type analyser er det naturlig at flere parter passer på hverandre, og sikrer at man 
ikke benytter seg av «upassende» grunnlagsdata. Her vil EKU kunne være et 
utgangspunkt, der partene velger å grave mer i detaljene etter behov. 
 

4 Spesifisering av kostnadskomponentene i hovedtabellen  
 
I sammendraget viste vi følgende tabell: 
 

 
 
  

                                                      
3 Ruter og Sporveien kan selvsagt engasjere konsulenter til å arbeide med dette materialet, men da med 
vanlige taushetserklæringer som oppdraget måtte kreve. 

Enhetskostnader fordelt på operative hovedkomponenter 
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(store endringer i nivå eller struktur krever ny gjennomgang)
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Nedenfor følger en viss spesifisering og forklaring til disse 5 hovedkomponentene:  
 

 
 
Komponent 1 – «Faste kostnader» – er med for oversiktens skyld. I de aller fleste 
utredninger av (marginalt) endret tilbud, vil det være kostnad 2-5 som brukes. Så lenge 
endringen ikke omfatter ny infrastruktur, vil komponent 5 være uendret. 
 
Bokstavene til venstre i tabellen, refererer til det store regnearket som ligger bak 
oppsummeringene ovenfor. Disse er beholdt for lettere kunne grave i detaljer, og 
selvsagt for å kunne gjenskape tilsvarende tabeller på nyere tallmateriale. 
Det vil alltid kunne diskuteres hvilke elementer som skal med i faste kostnader. 
Ovenstående er tilpasset marginale og moderate endringer av tilbudet. Som dere kan 
se av tabellen, er det meste av «generell» administrasjon holdt fast. Ved store endringer 
i tilbud og/eller organisering, bør man vurdere om noen av de faste kostnadene bør 
flyttes til de variable postene.  
 
Kapitalkostnadene skal kunne brukes ved moderate anskaffelser av materiell av samme 
eller lignende type. Ved anskaffelse av nytt materiell eller andre store ordrer, sier det 
seg selv at man må kontrollere om gjeldende kapitalkostnader fortsatt kan brukes. Merk 
at i tabellen er det SL95 og 3-vognssett med MX3000 som er enhetene. Dvs at 

Spesifisering av innholdet i hovedkomponentene
Bokstavene refererer til inndeling som er brukt gjennomgående i Transrails omfattende regneark Trikk  2010 T-bane 2010 Trikk  2010 T-bane 2010

1. Faste kostnader: kNOK 104 342 196 949 12 % 15 %

D
Håndtere off. regler for anbud, sikkerhet,  standarder, prosedyrer, 
håndbøker, off. utvalg, o.l.

kNOK
5 650 9 488 1 % 1 %

E
Administrasjon: IT, regnskap, HR. Oppdatert fra rad 115 i Unit cost 
120618

kNOK
66 878 107 807 8 % 8 %

G2 Kontrollsenter/trafikkledelse kNOK 13 422 34 310 2 % 3 %
K1 Drift kontorbygninger kNOK 18 392 45 344 2 % 3 %

2. Kapitalkost kNOK 137 143 283 490 16 % 21 %

J2
Kapitalkost rullende materiell (SL95 og MX 3-vgn).                             
Renter og avskrivninger = vognleie ?

kNOK
119 357 235 133 14 % 17 %

K2 Depoter og verkstedbygninger kNOK 17 786 48 357 2 % 4 %
Kapitalkost / kjt (SL95 og MX 3-vgn) kNOK 2 185 3 416

3. Kostnad knyttet til togtimer i rute, inkl. reguleringstid kNOK 158 004 132 140 19 % 10 %
G1 Operativ driftsplanlegging, tilrettelegging, opplæring kNOK 13 311 17 459 2 % 1 %
H Vognførertid kNOK 144 693 114 681 17 % 9 %

Kostnad per togtime i rute, inkl. reguleringstid kNOK 537,43 595,22

4. Kostnad knyttet til  kjøretøykm i rute (Kjt=hhv.SL95 og MX 3-vgn) kNOK 356 291 537 821 42 % 40 %

F
Kundehåndtering (informasjon, salg, billettkontroll mm). Er lagt her fordi 
vognkm (delvis) dimensjoneres av antall passasjerer i systemet 

kNOK
60 383 130 282 7 % 10 %

I Driftsplanlegging vognbruk, depot o.l. kNOK 24 688 29 179 3 % 2 %
J1 Vedlikehold rullende materiell kNOK 179 608 215 786 21 % 16 %
L2 Fornyende vedlikehold skinner og stasjoner (slitasje pga. kjtkm) kNOK 76 220 122 279 9 % 9 %
N Kjørestrøm kNOK 15 392 40 295 2 % 3 %

Kostnad per kjøretøykm i rute (Kjt = hhv.SL95 og MX 3-vgn) kNOK 101,56 20,76

5/L1 Løpende vedlikehold skinner og stasjoner kNOK 45 771 114 152 5 % 8 %
Løpende vedlikehold skinner og stasjoner (per km enkeltspor) kNOK 578 724

Pensjon og annet kNOK 51 552 83 468 6 % 6 %

Kontrollsum: kNOK 853 103 1 348 020 100 % 100 %

Kostnader i 2010 Fordeling
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eksisterende SL79 er regnet om til 0,77*SL95. For T-banen opereres det her med 
«ekte» MX3000, ikke omregnet til «SL95-enheter», hvilket man kan støte på i de 
opprinnelige rapportene og regnearkene fra Transrail. Delkomponent K2 – depoter og 
verkstedbygninger – må man være spesielt oppmerksom på. Innenfor vide rammer kan 
denne være tilnærmet null, for så i praksis gi store kostnadshopp utløst av bare et fåtall 
vogner.  
 
Hensikten med skillet mellom komponent 3 og 4 – dvs. km- og timeavhengige kostnader 
– er å bevisstgjøre verdien av bedre framkommelighet. Hvis f eks trikkelinje 11 klarer å 
komme 20 % raskere fram, vil dette gi seg utslag på de tidsavhengige kostnadene, 
mens de distanseavhengige vil være de samme4.   I et slikt tilfelle ville kostnader knyttet 
til bare tid eller bare distanse, hhv over- og underestimere kostnadsendringene. 
 
I komponent 4 kan det kanskje særlig diskuteres om det er rett å legge kundehåndtering 
(F) og driftsplanlegging (I) som distanseavhengig. For begges del er det tenkt slik at økt 
antall kunder krever flere plasser, hvilket ofte slår ut i flere vogner. Dermed blir endret 
antall vognkm en god mengdeindikator på kostnader knyttet til formål F og I. Det 
argumenteres for at disse like gjerne kunne vært knyttet til antall vogner eller antall 
passasjerer. Vi har ikke valgt dette, fordi vi til antall vogner ønsker å beholde direkte link 
til kapitalkostnader. Når vi ikke har antall passasjerer som enhet, er det primært fordi 
anvendelsen på framtidsbilder da blir avhengig av prognoser for antall passasjerer, noe 
som både kan komplisere analysene og innføre ekstra usikkerheter.  
 
Merk at vi har valgt å skille vedlikeholdet av infrastrukturen (skinner og stasjoner) i en 
komponent avhengig av trafikkmengde (L2, som inngår i hovedkomponent 4), og en 
komponent knyttet til skinnelengden i seg selv, (hovedkomponent 5). Tanken er at 
kostnadsdriveren for den løpende driften av skinnene, er antall km skinner. Her finner vi 
inspeksjon, brøyting, renhold, vakthold, mindre feilretting og alt som langt på vei er 
uavhengig av antall vognkm. Derimot har vi plassert det slitasjedrevne vedlikeholdet 
(L2) som avhengig av vognkm. 
 
 
Vedlegg 
 
1A. KPI_Master_METRO_120617.xls 
1B. KPI_Master_TRAM_120617.xls 
2.    UnitCostCalculation_120618_Ruters_endelige.xls 
3.    UnitCosts_Metro_and_Tram_in_Oslo_2010.xls 
4.    UnitsCosts_Metro_and_Trams_in_Oslo_2010_Ruters_version.doc 
5.    O2_Vistas_offisielle_ Enhetskostnader_2002.doc 

                                                      
4 I noen tilfeller kan det argumenteres for at bedre flyt også reduserer energiforbruket, og muligens også 
slitasje på materiellet. Men i de fleste tilfeller vil det ikke slå så vesentlig ut at det er grunn til å endre 
km-kostnadene. 


