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Fakta om PROSAM 

 
1.  Deltagere i PROSAM 
 
PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: 
 
Staten:    Statens vegvesen Region øst 
    Statens vegvesen Vegdirektoratet 
    Jernbaneverket Region øst 
 
Akershus fylkeskommune:  Sentraladministrasjonen 
     
Oslo kommune:   Plan- og bygningsetaten 
    Bymiljøetaten 
 
Kollektivtrafikkselskaper:  Ruter AS 
    NSB AS Persontog 

 
2.  Formål med PROSAM 
 
PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata- og  
prognoser i Oslo-området. 
 
PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig 
prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og  
trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei- og kollektivsektoren samt alternativ arealbruk. 

 
3. Organisering 
 
 

 
 
 
Styringsgruppa: 
 

 Behandler årlig arbeidsplan og budsjett for PROSAMs arbeid. 

 Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver  
 som PROSAM skal løse, med tilhørende fremdriftsplaner. 
 
 
 
De ulike faggruppene: 
 

 Utarbeider detaljerte prosjektplaner, starter opp prosjektene og har en kontinuerlig oppfølging av disse. 

 Publiserer rapporter, artikler og eventuelt andre relevante publikasjoner. 

 Skal være idéskapende for prosjekter i PROSAM-regi.
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Forord 
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1. Formål med prosjektet  

Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) omfatter blant annet årlige intervjuer av befolkningen i 
Oslo/Akershus om deres reisevaner og tilfredshet med kollektivtilbudet. Reisevaneundersøkelsen i 
Ruters MIS gjennomføres blant bosatte i Oslo (siden 2004) og Akershus (siden 2005). Det 
gjennomføres om lag 6 000 intervjuer per år. Både den lange tidsserien og utvalgsstørrelsen gjør dette 
datagrunnlaget til en viktig kilde for å analysere utviklingstrekk og variasjon i reisemiddelvalg i 
Osloområdet.  

Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en bearbeiding og analyse av foreliggende 
reisevanedata fra MIS for nærmere kunnskap om utvikling av og variasjoner i reisemiddelvalg, samt 
befolkningens tilfredshet med kollektivtilbudet, i Oslo og Akershus.  

Analysene i denne rapporten omfatter utviklingstrekk når det gjelder transportmiddelvalg (kapittel 3) 
og reisehensikt (kapittel 4). I tillegg har vi gjort en nærmere analyse av befolkingens reisehyppighet og 
tilfredshet med kollektivtilbudet (kapittel 5). Det er også gjennomført noen mer dyptgående analyser, 
såkalte temaanalyser. Resultatene fra disse analysene er presentert i kapittel 6. Analysene i prosjektet 
omfatter hele tidsserien fra 2004 til 2012.   
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2. Utvalgsskjevhet og feilmarginer 

Formålet med å gjennomføre utvalgsundersøkelser, er å skaffe seg kunnskap om hvordan en bestemt 
gruppe i befolkningen oppfatter ulike forhold. Den gruppen man ønsker å si noe om, kalles for 
populasjon, univers eller målgruppe. Populasjonen kan for eksempel være hele befolkningen i et 
bestemt område.  

I de fleste tilfeller er populasjonen så stor at det er ikke er mulig å spørre alle. Vi må derfor trekke et 
utvalg. Dersom utvalget er trukket etter bestemte kriterier, vil resultater fra utvalget også gjelde hele 
populasjonen med en viss grad av sikkerhet. Men resultatet må tolkes innenfor en viss feilmargin. 
Antallet personer det er oppnådde intervju med kalles nettoutvalget. Bruttoutvalget er det utvalget 
som en forsøker å intervjue. 

2.1. Utvalgsskjevhet 

I dette avsnittet har vi sammenlignet kjønns-, alders- og bostedsfordeling blant de som har svart på 
MIS med offentlig tilgjengelig statistikk, med formål å kartlegge om det er store utvalgsskjevheter i 
undersøkelsen. Men først gis det en kort beskrivelse av hvordan resultatene fra Ruters reisevane- og 
tilfredshetsundersøkelse er trukket ut og vektet.  

2.1.1 Kvoteutvalg og opprinnelig vekting  

Fordelingen av intervju per fylke i reisevaneundersøkelsen er i utgangspunktet kvotert til 250 i hvert 
fylke per måned. Grunnet et høyt antall kvoter på kjønn, alder og geografi, varierer imidlertid antall 
intervju per fylke noe fra periode til periode.  

Mens beboere i Oslo i 2011 utgjorde 53,3 prosent av befolkningen i de to fylkene, utgjør beboerne i 
Oslo 48,5 prosent av utvalget. For å korrigere for denne skjevheten vektes alle telefonintervju per 
kvartal i forhold til foregående års befolkningsfordeling. Dette medfører at telefonintervjuene i Oslo 
vektes noe opp, mens telefonintervjuene i Akershus vektes noe ned. Befolkningstall fra SSB utgjør 
grunnlaget for vektingen.  

Det gjøres ingen ytterligere vekting i forhold til kjønn og alder, da dette ivaretas av kvoteringen av 
intervju.  

2.1.2 Geografiske utvalgsskjevheter 

Det er relativt små geografiske skjevheter i utvalget når man ser på kommunefordeling i Akershus og 
bydelsfordeling i Oslo (figur 1). I Oslo er bydel Frogner noe underrepresentert, mens bydel Nordre Aker 
og bydel Nordstrand er noe overrepresentert. Beboere i Sentrum og Marka er ikke inkludert i 
undersøkelsen.  

I Akershus er det kun minimale skjevheter mht kommune-fordeling, selv om det forekommer noen 
skjevheter i noen år. Figuren nedenfor viser et eksempel på geografisk utvalgsskjevhet fordelt på bydel 
for året 2011. Søylene viser differanse mellom fordeling i MIS og offentlig tilgjengelig 
befolkningsstatistikk fra SSB.  
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Figur 1: Eksempel på geografisk utvalgsskjevhet i MIS. Bydeler i Oslo kommune, 2011 

2.1.3 Kjønnsmessige utvalgsskjevheter 

Når vi ser på fylkesnivå, dvs. Oslo samlet og Akershus samlet, er det en liten tendens til at menn er 
underrepresentert og kvinner overrepresentert i MIS-undersøkelsen sammenlignet med fordelingen i 
henhold til offentlig statistikk. Forskjell er imidlertid svært liten. For eksempel er det 49,4 prosent 
menn og 50,6 prosent kvinner i Akershus i 2011, mens det i MIS er 48,9 prosent menn og 51,1 prosent 
kvinner.  

På kommunenivå finnes det større kjønnsmessige utvalgsskjevheter. Figuren nedenfor viser et 
eksempel på kjønnsmessig utvalgsskjevhet fordelt på kommuner i Akershus for året 2011. Søylene 
viser differanse mellom fordeling i MIS og offentlig tilgjengelig befolkningsstatistikk fra SSB. For 
eksempel er det i utvalget 41,2 prosent kvinner og 58,8 prosent menn i Ås kommune i 2011, mens det 
er 49 prosent kvinner i befolkningen og 51 prosent menn. Men utvalgsstørrelsen i Ås kommune er bare 
på 68 personer, noe som gjør det nærmest umulig å få til en perfekt fordeling på lavt nivå.  
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0.0 %
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Eksempel på geografisk utvalgsskjevhet i MIS.  
Bydeler i Oslo kommune, 2011 
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Figur 2: Eksempel på kjønnsmessig utvalgsskjevhet i MIS. Kommuner i Akershus, 2011 

2.1.4 Aldersmessige utvalgsskjevheter 

Selv om utvalget trekkes etter kvoter på både kjønn, alder og geografi, er det likevel en viss skjevhet i 
alderssammensetningen i utvalget sammenlignet med alderssammensetningen i befolknings-
sammensetningen. Dersom vi ser på aldersfordelingen på fylkesnivå finner vi følgende tendens:  

 De yngste aldersgruppene er underrepresentert, mens de eldste aldersgruppene er 
overrepresentert. Aldersgruppen opp til 25 år er tradisjonelt en gruppe det kan være vanskelig å 
fange opp i slike typer undersøkelser.  

 Skjevhetens størrelse varierer noe fra år til år, men tendensen er at særlig aldersgruppen 40-59 år 
er en del overrepresentert i utvalget, mens aldersgruppen 19-25 år er underrepresentert.  

 For eksempel utgjør aldersgruppen 40-59 år 36 prosent av befolkningen i Akershus, mens de utgjør 
44 prosent av utvalget i 2011, jf. figur 3. 
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Figur 3: Eksempel på aldersmessig utvalgsskjevhet i MIS på fylkesnivå. 2011 

2.1.5 Skjevheter mht reisemønster 

Vi har også gjort en vurdering av utvalgsskjevheter mht reisemønster, gjennom å sammenligne 
transportmiddelfordeling i MIS-undersøkelsen med data fra den nasjonale RVUen 2009. Analysen viser 
at resultatene fra de to undersøkelsene er relativt like.   

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen kartlegges reiser over hele uken, det vil si også lørdag og 
søndag, mens i MIS kartlegges kun reiser foretatt på hverdager. I tillegg er den laveste intervjualderen i 
MIS 15 år, mens man i den nasjonale RVUen intervjuer personer ned til 13-årsaldren. I 
sammenligningen av den nasjonale RVUen og MIS har vi tatt høyde for dette, og kun sett på 
hverdagsreiser foretatt blant de over 14 år i den nasjonale RVUen.  

Analysen viser at resultatene fra de to undersøkelsene er relativt like (jf. figur 4).  

 Kollektivandelen ligger noe høyere i MIS enn i NRVU, både for Oslo og Akershus, men bare med to 
prosentpoeng. I Oslo er kollektivandelen i henhold til MIS på 27 prosent i 2009, mens den i 
henhold til NRVU er på 25 prosent. I Akershus er kollektivandelen i henhold til MIS 2009 på 14 
prosent, mens den er på 12 prosent i NRVU.  

 I Oslo er gangandelen noe lavere i MIS enn i NRVU - 30 prosent vs. 34 prosent, mens sykkelandelen 
er noe høyere (6 prosent vs. 4 prosent). I Akershus er gangandelen i MIS noe høyere enn i NRVU - 
18 prosent vs. 15 prosent.  

 I Akershus er bilandelen noe lavere i MIS enn i NRVU - 64 prosent vs. 67 prosent. Forskjellen i 
bilandel i Oslo er ikke statistisk signifikant.  
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Figur 4: Transportmiddelfordeling i MIS 2009 og NRVU 2009. 

 
Også når det gjelder reisehensikt er resultatene fra MIS og den nasjonale reisevaneundersøkelsen 
relativt like. Andel arbeidsreiser ligger noe høyere i MIS enn i NRVU for begge fylker, mens andel 
skolereiser ligger lavere. Videre er andel følgereiser blant befolkningen i Akershus noe høyere i NRVU 
enn i MIS. Blant befolkningen i Oslo er andel fritidsreiser noe høyere i MIS enn i NRVU.  

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 inneholder kun data om 1 266 personer i Oslo og 1 244 
personer i Akershus, som hver foretar om lag 3,3 reiser per dag. Det relativt lille datagrunnlaget gjør en 
nedbryting på bydel og kommunenivå vanskelig. Resultatene vil bli heftet med store feilmarginer.  

2.1.6 Anbefaling om vekting 

Det finnes visse utvalgsskjevhter i MIS-undersøkelsen. Dette gjelder særlig mht alder, hvor de yngste 
aldersgruppene er underrepresentert, mens de eldste er overrepresentert. Men det er også skjevheter 
for kjønn dersom vi segmenterer utvalget på kommune- og bydelsnivå.  

Vi anbefaler likevel ingen ytterligere vekting utover den geografiske vekten som allerede ligger inne i 
datamaterialet. Å etablere nye vekter vil kunne innføre nye typer skjevheter i datagrunnlaget.  

2.2. Feilmarginer 

Resultater som bygger på opplysninger om et utvalg av den befolkningen undersøkelsen dekker, vil 
alltid være heftet med en viss grad av usikkerhet. Det vil si at de må tolkes innenfor en viss grad av 
feilmargin. Men hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet, er det mulig å 
beregne hvor stor denne feilmarginen er.  

Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse, måten utvalget er trukket på og 
fordelingen til det aktuelle kjennemerket. Usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når 
prosenttallet nærmer seg 50. Tabell 1 viser størrelsen på feilmarginen for observerte prosentandeler 
ved ulike utvalgsstørrelser for et enkelt tilfeldighetsutvalg.  
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Ved hjelp av feilmarginer er det mulig å beregne et intervall (konfidensintervall) som med en bestemt 
sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (dvs. den verdien vi ville ha fått 
dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse).  

Hvis man har et utvalg på for eksempel 100 enheter, og 15 prosent av disse er tilfreds med 
kollektivtilbudet, må dette resultatet tolkes innenfor en feilmargin på +/- 6 prosentpoeng. På bakgrunn 
av resultatet kan vi si at den reelle fordelingen i befolkningen ligge på mellom 9 og 21 prosent. 
Feilmarginene vil med andre ord være store. Dersom utvalgsstørrelsen er på 1000 med samme 
svarfordeling, vil feilmarginene være på +/- 1,9 prosentpoeng, og den reelle fordelingen i befolkningen 
ligger på mellom 13,1 og 16,9 prosent.  

Tabell 1: Feilmarginer ved ren tilfeldig utvelging, sikkerhetsnivå 95 prosent.  
Kilde: Hellevik 1991: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap 

 Resultatet i utvalget (prosent) 

Antall 
observasjoner 

5/95 10/90 15/85 20/80 30/70 40/60 50/50 

50 2,4 6,2 8,5 10,1 13,0 13,9 14,1 

100 2,0 4,4 6,0 7,1 9,2 9,8 10,0 

150 1,6 3,6 4,9 5,8 7,4 8,0 8,2 

200 1,2 3,1 4,2 5,1 6,5 6,9 7,1 

300 1,2 2,5 3,5 4,1 5,3 5,7 5,8 

400 1,0 2,2 3,0 3,6 4,6 4,9 5,0 

500 0,8 2,0 2,7 3,2 4,1 4,4 4,5 

600 0,8 1,8 2,4 2,9 3,8 4,0 4,1 

800 0,6 1,5 2,1 2,5 3,2 3,5 3,5 

1000 0,6 1,4 1,9 2,3 2,9 3,1 3,2 

1600 0,5 1,1 1,5 1,8 2,3 2,5 2,5 

3000 0,4 0,8 1,1 1,3 1,7 1,8 1,8 

5000 0,2 0,6 0,9 1,0 1,3 1,4 1,4 

 

2.2.1 Signifikanstesting 

For å undersøke om en forskjell i utvalget i for eksempel kollektivandel blant personer bosatt i Oslo og 
Akershus er et resultat av en reell forskjell i hele befolkningen, eller om forskjellene skyldes 
tilfeldigheter, benyttes signifikanstesting.  

Ved signifikanstesting må man velge hvilket signifikansnivå man skal benytte. Vanligvis nøyer man seg 
med 5 prosentnivå. Dette betyr at selv om vi holder oss innenfor feilmarginene, vil vi ta feil i 5 prosent 
av tilfellene. Et signifikansnivå på 5 prosent betyr at resultatene i utvalget, inkludert feilmarginer kan 
overføres til hele universet, med en sikkerhet på 95 prosent. Det vil si at det er 5 prosent sjanse for at 
resultatene likevel ikke er statistisk signifikante. Ønsker man et strengere krav, settes signifikansnivået 
til 1 prosent. Feilmarginen blir da større.  

Feilmarginer kan egentlig bare beregnes for sannsynlighetsutvalg, det vil si utvalg der vi på forhånd 
kjenner sannsynligheten for at hver enkelt person kommer med i utvalget. Er sannsynligheten for å 
komme med i utvalget lik for alle enheter, samt at utvalget trekkes i ett trinn der enhetene velges 
uavhengig av hverandre, kalles dette et enkelt tilfeldig utvalg.  

Fordi man ofte ikke har tilgang til en komplett oversikt over populasjonen, benyttes det ofte 
kvoteutvalg - der man med et system med startadresser og prosedyrer for utvelging av enheter, 
trekker et utvalg under selve feltarbeidet. Dette gjøres særlig i forbindelse med kommersielle 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zigne/zigne.chm::/html/hs141.htm
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meningsmålinger, slik som blant annet MIS-undersøkelsen. Kvoteutvalg er egentlig ikke 
sannsynlighetsutvalg, og det kan strengt tatt ikke beregnes feilmarginer for dem. Men i praksis har det 
vist seg at kvoteutvalg fungerer tilfredsstillende. Som en tommelfingerregel kan man multiplisere 
feilmarginen med 1,5.  

For å teste resultatene for statistisk signifikans har vi benyttet programvaren Zigne. Zigne er et 
program som er utviklet for å gjennomføre slike signifikanstester. Programmet er utviklet av Bernt 
Aardal og Frode Berglund. Programmet er gratis, og kan lastes ned på http://home.online.no/~b-
aardal/zigne.htm.  

Programmet gir mulighet til å stille inn både signifikansnivå og type utvalg. I våre tester har vi benyttet 
et signifikansnivå på 5 prosent. Vi har også benyttet innstillinger for kvoteutvalg. I praksis utgjør denne 
kombinasjonen et relativt strengt krav når vi tester signifikansnivået i MIS-dataene. 

 

  

http://home.online.no/~b-aardal/zigne.htm
http://home.online.no/~b-aardal/zigne.htm
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3. Transportmiddelfordeling 

I dette kapittelet vil vi se nærmere på transportmiddelfordelingen, både når det gjelder utvikling over 
tid og geografisk variasjon. I analysene har vi konsentrert oss om hovedtransportmidlet som er 
benyttet på reisen, selv om en del benytter flere transportmidler for å komme seg fra A til B.  

3.1. Utvikling av transportmiddelfordeling 2004-2012 

3.1.1 Høyere bilandel blant beboere i Akershus enn i Oslo 

Bilandelen er vesentlig høyere blant beboere i Akershus enn blant beboere i Oslo, mens 
kollektivandelen er lavere, jf. figur 5, som viser transportmiddelfordeling blant beboere i hhv Oslo og 
Akershus for 2012. 

 Blant beboere i Oslo utgjør kollektivreiser 30 prosent av alle reiser som ble foretatt i 2012. 
Bilandelen er på 35 prosent, mens gangturer utgjør 29 prosent av reisene. Sykkelandelen er på 4 
prosent, mens reiser med andre transportmidler utgjør 2 prosent.  

 Blant beboere i Akershus utgjør bilreiser 61 prosent av alle reiser som ble foretatt i 2012. 
Kollektivandelen er på 16 prosent, mens gangturer utgjør 18 prosent av reisene. Sykkelandelen er 
på 3 prosent i Akershus, mens reiser med andre transportmidler utgjør 2 prosent av reisene.  

 

 

Figur 5: Transportmiddelfordeling i Oslo og Akershus i 2012. 

3.1.2 Kollektivandelen har økt, og bilandelen har gått ned 

Det mest markante utviklingstrekket i transportmiddelfordelingen i perioden 2004-2012 er at 
kollektivandelen øker, mens bilandelen går ned. Dette gjelder både i Oslo og i Akershus. Figur 6 viser 
utvikling i perioden for hhv kollektiv-, bil-, sykkel- og gangandel.   

 Kollektivandel: Det har skjedd en økning i kollektivandelen både i Oslo og Akershus i perioden. I 
Oslo har kollektivandelen økt fra litt i overkant av 20 prosent i 2005 til 30 prosent i 2012, det vil si 
en økning på 42 prosent (9 prosentpoeng). I Akershus har kollektivandelen økt fra 11 prosent i 
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2006 til 16 prosent i 2012, en økning på 44 prosent (5 prosentpoeng). Økningen har skjedd ganske 
jevnt i hele perioden.  

 Bilandel: Bilandelen har gått ned i samme periode, både i Oslo og Akershus. I Oslo har bilandelen 
gått ned fra 45 prosent i 2005 til 35 prosent i 2012, noe som utgjør en reduksjon på 23 prosent 
(eller 10 prosentpoeng). I Akershus er reduksjonen i bilandel noe lavere: bilandelen har gått ned 
fra 66 prosent i 2005 til 61 prosent i 2012, en reduksjon på 7 prosent (eller 5 prosentpoeng).  

 Sykkelandel: Sykkelandelen er relativt stabil i perioden, på 4-5 prosent i Oslo og 3-4 prosent i 
Akershus.  

 Gangandel: Det er heller ingen store endringer i gangandel i perioden. Vi ser en liten økning i Oslo 
fra 2005 til 2006, fra 26 % til 30 %. Fra 2006 har gangandelen ligget på 29-30 prosent i Oslo og på 
18-19 prosent i Akershus.  

 

Figur 6: Utviklingen i kollektiv-, bil, sykkel- og gangandeler i Oslo og Akershus 2005-2009. 
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3.1.3 Vesentlig høyere sykkelandel om sommeren enn om vinteren 

Vi har sett nærmere på sesongmessige variasjoner i transportmiddelfordeling. Det er særlig 
sykkelandelen som varierer etter sesong, men også kollektivandelen varierer noe. Når det gjelder bil- 
og gangandeler er det mindre sesongmessige variasjoner.   

Det er imidlertid svært viktig å poengtere at sesongvariasjoner i kollektiv- og sykkelandeler ikke er 
uttrykk for en direkte årsakssammenheng, ved at de som sykler om sommerhalvåret begynner å reise 
mer kollektivt om vinteren. Det kan like gjerne være slik at mange syklister går eller reiser med bil om 
vinteren, mens det er samtidig er en del bilister som slutter å kjøre om vinteren, og begynner å reise 
kollektivt.  

Sesongmessige variasjoner i sykkelandeler 
Bak den årlige sykkelandelen på 4-5 prosent skjuler det seg store sesongmessige variasjoner, jf. figur 7, 
som viser sykkelandel per måned blant beboere i hhv Oslo og Akershus. Figuren viser sykkelandel per 
måned (stolper), og per år (grå linje).  

Sykkelandelen er desidert høyest i sommermånedene mai-august. I Oslo når sykkelandelen opp mot 10 
prosent i de beste periodene. For eksempel er sykkelandelen på 11 prosent i juli 2004 og i juni 2007. 
Resultatene må imidlertid tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,5 prosent, slik at resultatet ligger 
innenfor et konfidensintervall på 9,6 prosent og 12,6 prosent. Videre ser vi at sykkelandelen går ned 
mot 0-1 prosent i vintermånedene, med et systematisk lavpunkt i januar/februar.  

I Akershus ligger også sykkelandelen vesentlig høyere i sommermånedene enn i vintermånedene. Men 
selv i månedene med høyest sykkelandel, når ikke sykkelandelen over 8 prosent.  

Det er ingen tendens til at de sesongmessige forskjellene har endret seg over tid. Hvilke måned som er 
topp-måneden, og bunn-måned, samt hvor stor sykkelandelen er på sitt høyeste og laveste, varierer 
fra år til år. Dette har flere årsaker. For det første må resultatene for hver måned tolkes innenfor en 
feilmargin på +/-1,5 prosent. Samtidig vet vi at antall sykkelturer man foretar er påvirket av vær og 
vind.  

Sesongmessige variasjoner i kollektivandeler 
Vi finner tilsvarende variasjoner i kollektivandeler, men med motsatt tendens (figur 8). 
Kollektivandelen er høyere i vintermånedene enn i sommermånedene, både i Oslo og Akershus. For 
eksempel var kollektivandelen i Oslo på 33 prosent i desember 2011, mens den var på 21 prosent i juli 
samme år. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,5 prosent 
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Figur 7: Sykkelandel i Oslo og Akershus fordelt etter måned. 2004-20012. 
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Figur 8: Kollektivandel i Oslo og Akershus fordelt etter måned. 2004-2012.  
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3.2. Geografiske variasjoner i transportmiddelfordeling 

Transportmiddelfordelingen i kommunene i Akershus og i bydelene i Oslo er svært ulik. Og den 
endringen som har skjedd i transportmiddelfordelingen er ikke nødvendigvis lik i alle bydeler/-
kommuner. I dette avsnittet illustreres den geografiske variasjonen i transportmiddelfordelingen ved 
hjelp av kart for hhv Akershus og Oslo (figur 9-16). Kartene viser prosentandel som reiser med de ulike 
transportmidlene i 2012, samt endring fra 2006.1 Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-
5 prosent.  

3.2.1 Kollektivandelen er høy i bydelene i Groruddalen 

 Kollektivandelen er høyest i bydelene i Groruddalen (Stovner, Grorud, Alna og Bjerke), samt i bydel 
Gamle Oslo, Sagene, og Søndre Nordstrand. I disse bydelene er kollektivandelen på over 30 
prosent. I Oslo finner vi den laveste kollektivandelen i de nordvestlige bydelene Vestre og Nordre 
Aker. Her er det en kollektivandel på om lag 25 prosent.  

 Av figur 9 fremgår det også ganske tydelig at kollektivandelen i Oslo har økt i perioden 2006-2012. 
Dette gjelder særlig i bydel Stovner, hvor kollektivandelen har gått opp fra 19 prosent i 2006 til 33 
prosent i 2012. Kollektivandelen i bydel Stovner var påfallende lav i 2006, sammenlignet med 
nabobydelene. Også i bydelene Ullern, St. Hanshaugen, Sagene og Østensjø har det skjedd en 
markant økning. I bydelene Bjerke, Nordstrand og Nordre Aker har kollektivandelen kun økt med 
et par-tre prosentpoeng, og økningen er ikke statistisk signifikant. 

 I Akershus finner vi den høyeste kollektivandelen på Nesodden, i Oppegård og i Vestby (figur 10). 
Her er kollektivandelen på over 20 prosent. Den laveste kollektivandelen i Akershus er i 
kommunene Aurskog-Høland, Hurdal, Gjerdrum, Nes og Ås. I disse kommunene er 
kollektivandelen under 10 prosent. 

 Det har skjedd en økning i kollektivandelen i Akershus fylke, men ikke like kraftig som i Oslo. I 
Akershus har den største økningen i kollektivandel skjedd i Vestby (fra 8 % til 20 %), i Oppegård (fra 
14 % til 16 %), Nannestad (fra 3 % til 13 %) og på Nesodden (fra 18 % til 26 %). I Frogn, Enebakk, 
Gjerdrum, Aurskog, Hurdal, Nes og Rælingen har det ikke skjedd endringer i kollektivandelen i 
perioden.   

3.2.2 Bilandelen er lav i sentrumsnære bydeler i Oslo 

 Av figur 11 fremgår det helt tydelig at bilandelen er lavest i sentrumsnære bydeler av Oslo. Bydel 
St. Hanshaugen har en bilandel på 14 prosent, mens bilandelen i de øvrige sentrumsnære 
bydelene er på mellom 21 og 30 prosent. Den høyeste bilandelen i Oslo finner vi i bydelene i ytre 
vest, samt Stovner og Søndre Nordstrand. I 2012 var bilandelen på over 40 prosent i disse 
bydelene.  

 Samtidig viser figuren at bilandelen i Oslo har gått ned i perioden 2006-2012. Nedgangen har 
hovedsakelig skjedd i de ytre bydelene. Den største endringen i bilandel er i bydelene Alna, 
Østensjø og Søndre Nordstrand. Her har bilandelen gått ned med 10 prosentpoeng i perioden, fra 
rundt 50 prosent til rundt 40 prosent.  

                                                
1
 Årsaken til at vi har valgt å sammenligne 2006 og 2012 er fordi året 2006 er det første året vi har en hel årsserie i 

Akershus.  
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 I Akershus er det høyest bilandel i de ytre kommunene på Øvre Romerike (figur 12). Aller øverst 
finner vi Hurdal kommune, med en bilandel på 86 prosent. Deretter følger Enebakk, Aurskog, 
Gjerdrum og Nes, som alle har en bilandel på over 70 prosent. Den laveste bilandelen i Akershus 
finner vi på Nesodden og i Oppegård, begge med 51 prosent.  

 Bilandelen i Akershus har også gått ned i perioden 2006-2012. Den største nedgangen har funnet 
sted i Fet kommune, der bilandelen er redusert fra 82 prosent til 66 prosent. Også i Ski, Ullensaker, 
Eidsvoll og Nannestad er bilandelen redusert. I Enebakk og Hurdal imidlertid bilandelen gått opp 
med 10 prosentpoeng i fra 2006 til 2012. 

3.2.3 Sykkelandelen er lavest i Groruddalen og Nordstrand 

 I 2012 finner vi den høyeste sykkelandelen i bydel St. Hanshaugen, med 8 prosent (figur 13). 
Deretter følger bydelene Nordre Aker og Ullern, med en sykkelandel på over 5 prosent. Lavest 
sykkelandel finner vi i bydelene i Groruddalen og på Nordstrand og Søndre Nordstrand. Blant 
annet har bydel Grorud og bydel Søndre Nordstrand begge en sykkelandel på 2 prosent. Deretter 
følger Alna, Stovner, Vestre Aker, Bjerke og Nordstrand, med under 5 prosent. 

 Sykkelandelen har vært relativt stabil i perioden. Men det har vært en nedgang i bydel Sagene fra 
10 prosent til 5 prosent og i bydel Nordre Aker fra 10 prosent til 7 prosent (begge endringene er 
statistisk signifikante).  

 I Akershus er det høyest sykkelandel i Ås kommune, med 9 prosent (figur 14). Deretter følger 
Skedsmo og Ullensaker med 6 prosent. Den laveste sykkelandelen finner vi i kommunene Enebakk, 
Gjerdrum og Hurdal, hvor det ikke er registret noen sykkelreiser i 2012. I Vestby og Fet er 
sykkelandelen på 1 prosent.  

 Også i Akershus har sykkelandelen vært relativt stabil i perioden. Men fra 2006 til 2012 har det 
skjedd en signifikant nedgang i sykkelandel Vestby kommune, fra 4 prosent til 1 prosent, og en 
økning i Frogn kommune – fra 0 prosent til 3 prosent.  

3.2.4 Høyest gangandel i sentrumsnære bydeler i Oslo 

 I 2012 hadde både bydel St. Hanshaugen og Grünerløkka en gangandel på over 40 prosent (figur 
15). Deretter følger bydel Frogner, Sagene og Gamle Oslo, med en gangandel på over 30 prosent. 
Bydelene med lavest gangandel er bydel Søndre Nordstrand, Stovner, Nordre Aker og Ullern, som 
alle har en gangandel på under 25 prosent. 

 Gangandelen har vært relativt stabil i perioden, hele byen sett under ett. Det har vært en nedgang 
i gangandelen i bydel St. Hanshaugen på 7 prosentpoeng (fra 4 9 % til 42 %), og en økning i bydel 
Alna på 5 prosentpoeng (fra 22 % til 27 %).  

 I Akershus er det høyest gangandel i Ski kommune, med 24 prosent (figur 16). Deretter følger 
Frogn, Ullensaker, Nesodden, Rælingen og Ås, med en gangandel på over 20 prosent. I Hurdal 
kommune er gangandelen på under 10 prosent, mens Nes og Enebakk kommune har en gangandel 
på 11 prosent.  

 Også i Akershus er gangandelen relativt stabil i perioden. Det har vært en økning fra 6 prosent til 
16 prosent i Fet kommune, og en reduksjon fra 21 prosent til 11 prosent i Enebakk kommune og 
fra 20 prosent til 12 prosent i Sørum kommune.  
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Figur 9: Kollektivandel av alle typer reiser blant befolkningen i Oslo 2012, samt endring fra 2006 til 2012. 
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Figur 10: Kollektivandel av alle typer reiser blant befolkningen i Akershus 2012, samt endring fra 2006 til 2012  
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Figur 11: Bilandel av alle typer reiser blant befolkningen i Oslo 2012, samt endring fra 2006 til 2012  
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Figur 12: Bilandel av alle typer reiser blant befolkningen i Akershus 2012, samt endring fra 2006 til 2012. 
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Figur 13: Sykkelandel av alle typer reiser blant befolkningen i Oslo 2012, samt endring fra 2006 til 2012.  
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Figur 14: Sykkelandel av alle typer reiser blant befolkningen i Akershus 2012, samt endring fra 2006 til 2012. 
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Figur 15: Gangandel av alle typer reiser blant befolkningen i Oslo 2012, samt endring fra 2006 til 2012.  
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Figur 16: Gangandel av alle typer reiser blant befolkningen i Akershus 2012, samt endring fra 2006 til 2012. 
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4. Reisehensikt 

I dette kapittelet ser vi nærmere på hensikt med reisen, med fokus på utvikling over tid og forskjeller 
mellom Oslo og Akershus. Vi fokuserer også om det har skjedd en endring i hvilke transportmidler man 
benytter til ulike typer reiseformål.  

Når reisehensikten registreres i en reisevaneundersøkelse er formålet med reisen knyttet til det som 
skal gjennomføres på bestemmelsesstedet. En reise hjemmefra til arbeid registreres som en 
arbeidsreise, mens en reise fra arbeid til butikken registreres som en handlereise. Det vil derfor være 
en stor andel reiser der formålet er hjemreise, omlag 35 prosent av alle reiser. 

For å få kodet på reiseformål i stedet for hjemreiser er vanlig å kode formålet med hjemreise lik siste 
reiseformål. Det vil med andre ord si at en reise fra butikken og hjem registreres som en handlereise, 
mens en reise fra arbeidssted og hjem registreres som en arbeidsreise. Dette fører til at visse typer 
reiser blir underrepresentert, mens andre blir overrepresentert. For eksempel vil en reise hjem fra 
arbeid der man gjennomfører innkjøp underveis da bli registrert som to innkjøpsreiser og ingen 
arbeidsreiser. 

I MIS-dataene ligger det informasjon om reiseformål både hvor hjemreisen er kodet om, og med 
hjemreise som egen kategori. Vi har benyttet dataene hvor hjemreisen er kodet om.  

4.1. Utviklingstrekk 2004-2012 

4.1.1 Innkjøps- og servicereiser utgjør nesten 1/3 av alle reiser  

Ser vi på fordeling av reisehensikt i 2012, er resultatene som følger (figur 17):  

 I underkant av 30 prosent av alle reisene som ble foretatt av beboere i Oslo og Akershus er 
innkjøps- og service-reiser, mens 24 -25 prosent av reisene var arbeidsreiser.  

 19 prosent av reisene i Oslo og 16 prosent av reisene i Akershus var fritidsreiser.  

 9 prosent av alle reisene foretatt av beboere i Oslo og 12 prosent foretatt av beboere i Akershus 
var følgereiser.  

 8 prosent av reisene var besøksreiser, mens 3-4 prosent av reisene var tjenestereiser, og 4-3 
prosent var skolereiser. 4 prosent av reisene var til andre formål.  

Fordeling av reisehensikt blant befolkningen i Oslo og Akershus er med andre ord omtrent den samme. 
Unntaket er at andelen fritidsreiser er noe større i Oslo enn i Akershus, og at andelen følgereiser er 
noe høyere i Akershus enn i Oslo. Disse forskjellene er statistisk signifikante.  



Kapittel 4 - Reisehensikt 
PROSAM Rapport 202, Reisevaner i Oslo og Akershus. Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) 

 
 
 
 
 

  25 

 

Figur 17: Reisehensikt i Oslo og Akershus i 2012. 

4.1.2 Fordeling av reisehensikt er stabil i perioden 2004-2012 

Det mest påfallende utviklingstrekket er kanskje at fordeling mellom de ulike reisehensiktene har vært 
påfallende stabil i perioden 2004 og fram til i dag, noe som framgår av tabell 2, som viser prosentandel 
som reiser til ulike reiseformål fra 2004-2012 fordelt på beboere i Oslo og Akershus.  

Tabell 2: Reisehensikt i Oslo og Akershus 2004-2012. 

Oslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arbeidsreise 26% 26% 25% 26% 27% 26% 26% 27% 25% 

Skolereise 3% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 4% 

Tjenestereise 4% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 

Innkjøp- og service 29% 30% 32% 30% 29% 30% 30% 30% 29% 

Følgereiser 8% 10% 9% 9% 8% 8% 9% 8% 9% 

Fritid 18% 16% 18% 16% 17% 20% 18% 19% 19% 

Besøk 9% 8% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 8% 

Hjemreise 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Annet 2% 3% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 

Totalt antall reiser 9742 11753 11239 10400 10278 10210 9930 13003 10282 

Akershus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arbeidsreise 
 

 24% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 

Skolereise 
 

 2% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 

Tjenestereise 
 

 3% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 

Innkjøp- og service 
 

 30% 29% 27% 28% 29% 28% 28% 

Følgereiser 
 

 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 

Fritid 
 

 16% 14% 14% 16% 16% 17% 16% 

Besøk 
 

 9% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 

Hjemreise 
 

 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Annet 
 

 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 

Totalt antall reiser 
 

 12 568 11 255 11 503 10 998 11 022 14 603 10 944 
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4.1.3 Geografisk variasjon i reisehensikt 

Vi har også sett på geografiske variasjoner i reisehensikt. Geografisk spredning i reisehensikt gir 
imidlertid ikke like klare mønstre som geografisk spredning når det gjelder transportmiddelfordeling. 
Fordelingen er også betinget av befolkningssammensetningen i de ulike bydelene og kommunene.  

Nedenfor har vi presentert kart for geografisk variasjon i arbeidsreiser (figur 18). Geografisk variasjon 
når det gjelder øvrige reisehensikter er presentert i vedleggstabell 1.  

Kort oppsummert viser resultatene at  

 Andel arbeidsreiser er høyest i kommunene Rælingen og Nannestad, hvor rundt 30 prosent av alle 
reiser er arbeidsreiser. Videre er andelen høy i bydel Søndre Nordstrand og Sagene, hvor 28 
prosent av alle reiser er arbeidsreiser.   

 Lavest andel arbeidsreiser finner vi i Aurskog og Enebakk kommune, hvor under 20 prosent av 
reisene er arbeidsreiser. I Oslo finner vi den laveste andelen arbeidsreiser i bydel Nordstrand  
(20 %) og bydel Bjerke (21 %).  
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Figur 18: Andel arbeidsreiser i ulike bydeler i Oslo og kommuner i Akershus, 2012. 
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4.2. Transportmiddelfordeling etter reisehensikt  

Ulike transportmidler har ulike fortrinn avhengig av formålet med reisen, og antall reiser som foretas 
til ulike formål legger føringer på hvilke transportmiddel som benyttes.  

Selv om det ikke har skjedd en endring i fordeling mellom de ulike reisehensiktene, kan det likevel 
være slik at man reiser til de ulike formålene på andre måter enn tidligere. Vi har derfor sett på 
utvikling av transportmiddelbruken på de ulike reisehensiktene.  

4.2.1 Kollektivtransport er det mest brukte transportmiddelet på arbeidsreiser i Oslo 

Figur 19 viser transportmiddelfordeling fordelt på de ulike reisehensiktene i 2012. Hovedresultatet er 
at kollektiv- og sykkelandelen er høyest på skole- og arbeidsreiser mens bil andelen er høyest på 
innkjøps- og servicereiser, følgereiser og tjenestereiser. Gangandelen er høyest på fritidsreiser. 

Kollektivandel 
I 2012 var den totale kollektivandelen i Oslo på 30 prosent, og på 16 prosent i Akershus. Men andelen 
varierer mye etter type reise. Mens skolereiser har en kollektivandel på 66 prosent i Oslo og 61 
prosent i Akershus, har følgereiser en kollektivandel på under 10 prosent (hhv 9 % i Oslo og 3 % i 
Akershus).  

Kollektivandelen på arbeidsreiser i Oslo er på hele 48 prosent noe som gjør kollektivtransport til det 
mest brukte transportmiddelet på denne typen reiser. I Akershus er kollektivandelen på arbeidsreiser 
på 31 prosent.  

Kollektivandelen blant beboere i Akershus er altså lavere enn blant beboere i Oslo for alle typer 
reiseformål. Differansen er størst på arbeidsreiser og fritids- og besøksreiser, og minst på skolereiser.  

Bilandel 
I 2012 var bilandelen blant beboere i Oslo på 35 prosent, mens den var på 61 prosent i Akershus. 
Bilandelen er høyest på følgereiser, med 64 prosent blant beboere i Oslo og hele 84 prosent blant 
beboere i Akershus. Det vil med andre ord si at bare 16 prosent av følgereisene i Akershus foretas med 
andre transportformer enn bil, først og fremst gange.  

Bilandelen er lavest på skolereiser, med 7 prosent blant beboere i Oslo og 12 prosent blant beboere i 
Akershus. På arbeidsreiser er bilandelen blant beboere i Oslo på 33 prosent, mens den er på 57 
prosent blant beboere i Akershus.  

Bilandelen er altså høyere blant beboere i Akershus enn i Oslo for alle reiseformål. Differansen er 
størst på innkjøps- og servicereiser. Der er bilandelen blant beboere i Oslo på 38 prosent, mens den er 
på 70 prosent blant beboere i Akershus.  

Sykkelandel 
Sykkelandelen blant beboere i Oslo er på 4 prosent i 2012, og på 3 prosent i Akershus. I Oslo er 
sykkelandelen høyest på arbeidsreiser, med 7 prosent. I Akershus er sykkelandelen høyest på 
skolereiser, også med 7 prosent. I Oslo er sykkelandelen på skolereiser 4 prosent. Sykkelandelen er 
lavest på tjenestereiser i begge fylker.   
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Gangandel 
Gangandelen blant beboere i Oslo var i 2012 på 29 prosent, mens den var på 18 prosent blant beboere 
i Akershus. På fritidsreiser er gangandelen på 50 prosent i Oslo og 47 prosent i Akershus, noe som gjør 
gange det mest brukte transportmiddelet på denne typen reiser.  

Gangandelen er lavest på arbeidsreiser, med 11 prosent i Oslo og 6 prosent i Akershus.  

Gangandelen er høyere i Oslo enn i Akershus på alle typer reiser, men differansen er størst for 
innkjøps- og servicereiser. Her er gangandelen på i Oslo på 38 prosent, den samme andelen som for 
bil, mens den er 18 prosent i Akershus.  
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Figur 19: Transportmiddelfordeling på ulike typer av reiseformål i Oslo og Akershus i 2012.  
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4.2.2 Kollektivandelen har økt for alle reisehensikter, men særlig for arbeidsreiser 

Det har skjedd relativt store endringer når det gjelder hvilket transportmiddel vi benytter på reiser til 
ulike formål. Kollektivandelen har økt, mens bilandelen har gått ned for alle reiseformål. Denne 
endringen har vært særlig sterk når det gjelder arbeidsreisen. Her vil vi kommentere de mest sentrale 
utviklingstrekkene. Figur 20 viser utvikling i kollektiv- og bilandeler for arbeidsreisen. I vedleggstabell 2 
og 3 vises utvikling av transportmiddelbruk for alle reiseformål.  

Arbeidsreiser 
Blant beboere i Oslo er det en økende kollektivandel på arbeidsreiser. I 2005 reiste 33 prosent med 
kollektivtransport til arbeid, en andel som er på 48 prosent i 2012. Samtidig har det skjedd en nedgang 
i bilandel på arbeidsreiser. Mens 45 prosent av beboerne i Oslo reiste med bil på arbeidsreisen i 2004, 
er denne andelen redusert til 32 prosent i 2012. Endringen er statistisk signifikant, og utviklingen har 
skjedd gradvis.  

Den samme trenden gjør seg gjeldende blant beboere i Akershus, men tendensen er ikke like sterk. 
Her har kollektivandelen på arbeidsreiser økt fra 23 prosent i 2006 til 32 prosent i 2012, mens 
bilandelen har gått ned fra 65 prosent til 57 prosent i samme periode. Endringen er statistisk 
signifikant, og utviklingen har skjedd gradvis.  

Følgereiser 
Også når det gjelder følgereiser har det skjedd en liten økning i andel kollektivreiser. Mens 68 prosent 
av følgereisene i Oslo ble foretatt med bil i 2004, er denne andelen på 64 prosent i 2012. I Akershus 
har bilandelen på følgereiser gått ned fra 89 prosent i 2006 til 85 prosent i 2012. Endringen er statistisk 
signifikant. 

Besøksreiser 
For besøksreiser har det blant beboere i Oslo skjedd en økning i kollektivandelen på 12 prosentpoeng 
fra 2004 til 2012, fra 20 prosent til 31 prosent. Det har skjedd en tilsvarende reduksjon i andel bilreiser, 
fra 48 prosent i 2004 til 39 prosent i 2012. Endringen er statistisk signifikant.  

Også blant beboere i Akershus har det skjedd en tilsvarende økning i kollektivandelen på besøksreiser: 
Andelen har økt fra 5 prosent i 2006 til 11 prosent i 2012. Økningen har gått på bekostning av 
gangandelen, som har gått ned fra 23 prosent i 2006 til 19 prosent i 2012.   
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Figur 20: Endring i kollektiv- og bilandel på arbeidsreiser i Oslo og Akershus 2005-2012. 
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5. Reisefrekvens og tilfredshet med kollektivsystemet 

Det er en målsetting om å vri transportmiddelfordelingen over mot kollektivtransport. Tilfredshet med 
kollektivtilbudet er en av faktorene som har stor betydning for etterspørsel etter kollektivreiser.  

I dette kapittelet fokuserer vi på hvor ofte man vanligvis reiser med kollektivtransport og tilfredshet 
med kollektivtilbudet. I tillegg analyserer vi sammenhengen mellom tilfredshet og etterspørsel etter 
kollektivreiser.  

5.1. Hvor ofte reiser du vanligvis med kollektivtransport?  

5.1.1 Nesten 80 prosent av befolkningen i Oslo reiser kollektivt minst en dag i uka 

Befolkningen i Oslo reiser oftere med kollektive transportmidler enn befolkningen i Akershus. Nesten 
80 prosent av befolkningen i Oslo reiser kollektivt minst en dag i uka, mens 30 prosent av befolkningen 
i Akershus reiser kollektivt sjeldnere enn en gang i måneden, eller aldri. Dette framgår av figur 21.  

 I 2012 reiste nesten halvparten av beboerne i Oslo med kollektivtransport 4-7 dager i uken, og 31 
prosent reiser inntil 3 dager i uken. Det vil si at nesten 80 prosent av befolkningen i Oslo reiser 
kollektivt minst en dag i uka. Bare 7 prosent av befolkningen i Oslo reiser kollektivt sjeldnere enn 
en gang i måneden.   

 Tilsvarende tall for Akershus er at 28 prosent reiser kollektivt 4-7 dager i uken, mens 18 prosent 
reiser inntil 3 dager i uken. Det vil si at litt under halvparten av befolkingen i Akershus reiser 
kollektivt minst en dag i uka. Nesten 1/3 av befolkningen i Akershus reiser kollektivt sjeldnere enn 
en gang i måneden, herunder 5 prosent som oppgir at de aldri reiser kollektivt. 

  

 

Figur 21: Befolkningens reisehyppighet kollektivt i Oslo og Akershus i 2012 
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Som en strategi for å øke kollektivandelen er det større sannsynlighet for å rekruttere de som allerede 
reiser noen ganger til å reise mer, enn å rekruttere de som så godt som aldri reiser kollektivt til å 
begynne å reise. Dette viser blant annet erfaringer fra evaluering av Tiltakspakker for kollektiv-
transport (Kjørstad og Norheim 2005).2 Det vil si at det er en kundegruppe på litt under 50 prosent i 
begge fylker som bør kunne ha potensial til å reise mer med kollektivtransport.  

5.1.2 Andelen som reiser kollektivt flere ganger i uken har økt i begge fylker 

Andelen som reiser kollektivt flere ganger i uken har økt i både Oslo og Akershus, jf. figur 22, som viser 
prosentandel som reiser kollektivt flere dager i uken og prosentandel som reiser kollektivt sjeldnere 
enn en gang i måneden eller aldri for perioden 2004-2012 for Oslo og 2006-2012 for Akershus.  

 I 2004-2005 var det under 1/3 av befolkningen i Oslo som reiste kollektivt flere ganger i uken, og 
andelen har vært gradvis stigende fra år til år. I 2012 var det 46 prosent som reiste kollektivt flere 
dager i uken. Samtidig har det vært en nedgang i både de som reiser noen få ganger i uken, noen 
ganger i måneden og sjelden/aldri.  

 I Akershus var det i 2006 21 prosent som reiste kollektivt flere ganger i uken. Også her har det vært 
en stigning i perioden, som har vært kraftigst fra 2010 til 2012. Da gikk andelen som reiser 
kollektivt flere dager i uken opp fra 23 prosent til 28 prosent. Det har vært en nedgang i andelen 
som reiser kollektivt noen ganger i måneden og sjeldnere enn dette. Størst nedgang har det vært 
blant de som reiser kollektivt sjeldnere enn en gang i måneden. Denne andelen har gått ned fra 34 
prosent i 2006 til 29 prosent i 2012.  

  

                                                
2
 Kjørstad, Katrine og Bård Norheim (2005): «Hva Tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss». TØI-rapport 810/2005.  
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Figur 22: Utvikling i reisehyppighet kollektivt i Oslo og Akershus 2004-2012. 
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5.2. Total tilfredshet med kollektivsystemet 

Kollektivtrafikantene slutter fort å reise kollektivt om de ikke finner tilbudet godt nok, med mindre de 
er ”tvungne trafikanter”, dvs. at de ikke har noen alternativ måte å reise på (Kjørstad og Norheim 
2005)3. For å beholde de kundene man har er det derfor viktig å utvikle tilbudet slik at de fortsetter å 
være tilfredse. 

5.2.1 80 prosent av befolkningen i Oslo er fornøyd med kollektivtilbudet alt i alt 

Tilfredsheten med kollektivtilbudet er høyere blant befolkningen i Oslo enn i Akershus (figur 23). I 
2012 var tilsammen 80 prosent av befolkningen i Oslo fornøyd med kollektivtilbudet der de bor eller 
ferdes: 33 prosent var meget fornøyd og 47 prosent var ganske fornøyd. 8 prosent var misfornøyde 
med tilbudet.  

Blant befolkningen i Akershus var 57 prosent fornøyd med kollektivtilbudet: 15 prosent var meget 
fornøyd og 42 prosent var ganske fornøyd. Samtidig var 1/4 av befolkningen i Akershus misfornøyde 
med kollektivtilbudet: 7 prosent var svært misfornøyde mens 16 prosent var ganske misfornøyde. I 
Oslo var 1 prosent svært misfornøyd med kollektivtilbudet, mens 7 prosent var ganske misfornøyde.  

 

Figur 23: ”Alt i alt: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kollektivtilbudet.” Oslo og Akershus 2012. 

5.2.2 Tilfredsheten med kollektivtilbudet har økt, og økningen er størst i Oslo 

Den totale tilfredsheten med kollektivtilbudet har økt i perioden 2004-2012, særlig blant beboere i 
Oslo (figur 24).  

Blant befolkningen i Oslo var det i 2004 62 prosent som var fornøyd med kollektivtilbudet: 7 prosent 
var meget fornøyd og 43 prosent var ganske fornøyd. Det er særlig andelen meget fornøyde i Oslo som 
har økt, fra 7 prosent i 2004 til hele 33 prosent i 2012. Samtidig har andelen nøytrale og ganske 
misfornøyde gått ned.  

                                                
3
 Kjørstad, Katrine og Bård Norheim (2005): «Hva Tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss». TØI-rapport 810/2005. 
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Den største endringen skjedde i perioden 2008-2010, hvor andelen meget fornøyde økte fra 15 
prosent i 2008 til 34 prosent i 2010. Ifølge Ruters årsmelding 2009 knyttes denne økningen til økt 
frekvens, flere nye T-banevogner, bedre utbygd Sanntidsinformasjon på holdeplasser og redusert pris 
på månedskortet, som ble innført 1. august 2008.  

I Akershus var andelen som er meget eller ganske fornøyde med kollektivtilbudet så vidt under 50 
prosent i 2006, altså noe lavere enn i 2012. Endringen skyldes hovedsakelig en økning i andel meget 
fornøyde, som har økt fra 8 prosent i 2006 til 15 prosent i 2012. Samtidig har andelen nøytrale gått 
ned.   

Det vil med andre ord si at gapet i andelen som er meget fornøyde mellom beboere i Oslo og i 
Akershus har økt i perioden. Forskjellen i andel meget fornøyde var på 4 prosentpoeng i 2006, og 17 
prosentpoeng i 2012.  

 

 

Figur 24: Tilfredshet med kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. 2004-2012. 
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5.2.3 Størst tilfredshet med kollektivtilbudet i bydel Gamle Oslo 

Figur 25 og 26 viser prosentandel som er meget med kollektivsystemet der de bor eller ferdes i 2012 
fordelt etter bydel i Oslo og kommuner i Akershus, samt endring i tilfredshet fra 2006-2012.  

 I 2012 er det flest som er fornøyde med kollektivtilbudet i bydel Gamle Oslo. Her er 45 prosent 
meget eller ganske fornøyde med kollektivtilbudet. Deretter følger bydel Sagene, Ullern, Frogner 
og Grünerløkka, hvor over 40 prosent av befolkningen er fornøyd med kollektivtilbudet. Samtidig 
er det i disse bydelene det har skjedd en størst økning i andel som er fornøyde med 
kollektivtilbudet. I bydel Gamle Oslo har for eksempel andelen som er fornøyde med 
kollektivtilbudet økt med over 30 prosentpoeng, fra 13 prosent i 2006 til 45 prosent i 2012.  

 Bydel Østensjø, Alna og Søndre Nordstrand har lavest andel av befolkningen som er fornøyd med 
kollektivtilbudet – om lag 20 prosent. I disse bydelene har det samtidig økningen i tilfredshet vært 
minst. I Bydel Østensjø har for eksempel andel som er fornøyde med kollektivtilbudet økt med 10 
prosentpoeng, fra 10 prosent i 2006 til 20 prosent i 2012. 

 I Akershus finner vi størst andel som er fornøyd med kollektivtilbudet på Nesodden. Her er nesten 
30 prosent av befolkningen meget eller ganske fornøyde med kollektivtilbudet. Deretter følger 
Oppegård, Frogn, Rælingen og Skedsmo, hvor litt over 20 prosent av befolkningen er fornøyd med 
kollektivtilbudet. Det er også i disse kommunene det har skjedd størst økning i andel som er 
fornøyde med kollektivtilbudet: I Oppegård kommune har for eksempel andel som er fornøyde 
med kollektivtilbudet økt med 12 prosentpoeng, fra 12 prosent i 2006 til 23 prosent i 2012. 

 Kommunene Vestby, Ås, Fet og Eidsvoll har lavest andel av befolkningen som er fornøyd med 
kollektivtilbudet – om lag 5 prosent.  
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Figur 25: Prosentandel som er meget fornøyd med kollektivtilbudet der de bor og ferdes, fordelt på bydel i Oslo 2012, samt endring 2006-2012. 
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Figur 26: Prosentandel som er meget fornøyd med kollektivtilbudet der de bor og ferdes, fordelt på kommuner i Akershus 2012, samt endring 2006-2012. 
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5.3. Tilfredshet med ulike sider ved kollektivtilbudet 

Total tilfredshet drives av befolkningens vurderinger av ulike sider ved kollektivtilbudet. I denne 
sammenheng er det noen forhold som betyr mer enn andre. Kunnskap om trafikantenes vurderinger 
av ulike sider ved kollektivtilbudet samt hvilke elementer som betyr mest for den totale tilfredsheten 
er derfor nyttig kunnskap for å utvikle kollektivtilbudet videre.  

I dette avsnittet ser vi på befolkningens tilfredshet med ulike sider ved kollektivsystemet, samt 
hvordan tilfredshet med de ulike elementene påvirker den totale tilfredsheten.  

5.3.1 Nesten 80 prosent er fornøyd med antall avganger i Oslo  

Figur 27 viser prosentandel som er hhv fornøyd (ganske og meget) og misfornøyd (ganske og meget) 
med de ulike sidene ved kollektivtilbudet. 

 I 2012 var ca. 90 prosent av befolkningen i Oslo og ca. 80 prosent av befolkningen i Akershus 
fornøyde med gangavstanden fra bosted til holdeplassen. Dette indikerer at flatedekningen i 
området er god.  

 Nesten 80 prosent av befolkningen i Oslo var fornøyde med antall avganger, mens dette gjelder 
bare litt over halvparten av befolkningen i Akershus.  

 Videre er det en god del færre som er fornøyd med beskyttelse mot vær og vind på holdeplassen i 
Akershus enn i Oslo - hhv 36 prosent og 53 prosent. Det samme gjelder ventetid ved bytte av 
kollektivt transportmiddel (45 prosent vs. 61 prosent).  

 CA 70 prosent av befolkningen i Oslo og 63 prosent av befolkningen i Akershus var fornøyde med 
punktligheten.   

 Det er færrest som er fornøyd med prisen på kollektivreisen - hhv 37 prosent i Akershus og 34 
prosent i Oslo.   

 Den eneste faktoren hvor befolkningen i Akershus er mer tilfredse enn befolkningen i Oslo, er 
mulighet for sitteplass - hhv 69 prosent og 61 prosent. 
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Figur 27: Tilfredshet med ulike sider ved kollektivtilbudet i Oslo og Akershus 2012.  
Fornøyd = meget + ganske fornøyd. Misfornøyd = meget + ganske misfornøyd. 

 

5.3.2 Hva driver den totale tilfredsheten?  

Vi har analysert hvilke faktorer som påvirker trafikantenes totale tilfredshet med kollektivsystemet 
(figur 28). Dette er en enkel lineær regresjon hvor vi ser på sammenhengen mellom tilfredshet for 
ulike egenskaper og total tilfredshet. Alle er omregnet til en skala fra 0 til 100 ”poeng”, hvor alle 
faktorer er omregnet til en skala fra 0 til 100 ”poeng”.  

Denne analysen viser at det i første rekke er antall avganger som påvirker denne tilfredsheten. 10 
poeng økt tilfredshet antall avganger vil øke den totale tilfredshet med 3,1 ”poeng”.  Deretter kommer 
tilfredshet med punktlighet, mulighet for å reise direkte og ventetid.  



Kapittel 5 - Reisefrekvens og tilfredshet med kollektivsystemet 
PROSAM Rapport 202, Reisevaner i Oslo og Akershus. Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) 

 
 
 
 
 

  43 

 

Figur 28: Sammenhengen mellom total tilfredshet med kollektivtilbudet og tilfredshet med ulike egenskaper 
ved tilbudet. N= 24 164. Adj R

2
=0,46. Data for hele perioden 2004-2012. Alle trafikanter i Oslo og Akershus.  

 

5.3.3 De som reiser ofte er mest tilfredse med tilbudet 

I det svenske KollektivBarometeret er det bygget opp en 
varemerkemodell, som tar utgangspunkt i 
befolkningens holdninger til egenskaper ved 
kollektivtransporten som er av en mer overgripende 
karakter.  

Ved hjelp av plassering på disse spørsmålene kartlegges 
det kollektivtrafikken oppfattes, i ulike områder, eller 
blant ulike grupper av befolkningen. Jo flere som har et 
positivt inntrykk av disse spørsmålene, jo sterkere står 
varemerket. 
 
MIS-undersøkelsen inneholder ikke de samme 
spørsmålene som det svenske kollektivbarometeret. 
Men vi har identifisert fire spørsmål som er av en mer 
overgripende karakter enn de øvrige spørsmålene. 
Dette gjelder hvor fornøyd man er med:  

- Antall avganger 
- Punktlighet 
- Mulighet for å reise direkte 
- Prisen på kollektivreisen 

Ved hjelp av plassering på disse spørsmålene har vi 
kartlagt hvordan ulike grupper ser på «varemerket Ruter».  

Erfaringsmessig er det forskjell i synet på kollektivtransport blant personer som har god erfaring med 
produktet og de som i liten grad benytter tilbudet. Vi har derfor sett på forskjeller i synet på 
kollektivtransport etter hvor ofte man reiser kollektivt (figur 29).  

Den svenske Kollektivtrafikbarometern er en 
nasjonal undersøkelse som drives og utvikles av 
Svensk Kollektivtrafik. Årlig gjennomføres det 
om lag 50 000 intervjuer på landsbasis. Det 
gjennomføres Formålet er å følge utviklingen av 
tilfredshet med kollektivsystemet.  

Faktorer som inngår i varemerkemodellen er:  

 Kunnskap om produktet: För de flesta resor 
jag gör, vet jag hur jag kan åka med <>  

 Om det er noen fordeler å reise med 
kollektivtransport: Det finns fördelar att åka 
med <> jämfört med att åka med bil 

 Produktets relevans: Jag kan använda <> för 
de flesta resor jag gör 

 Selve leveransen, dvs produktets 
pålitelighet: Jag kan lita på att jag kommer 
fram i tid om jag åker med <> 

 Produktets popularitet: Mina vänner och 
bekanta är generellt sett positiv till <> 

 Om produktet er verdt prisen: Det är 
prisvärt att resa med <?> 
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Blant befolkningen i Akershus er kollektivtransport som «merkevare» mer fremtredende blant de som 
reiser ofte med kollektivtransport. Blant befolkningen i Oslo er det mindre forskjeller i synet på Ruter 
som «merkevare». Selv blant de som reiser minst en dag i uka, er det en større andel av befolkingen 
som er tilfredse med de aktuelle faktorene blant befolkningen i Oslo enn i Akershus. 

Blant den lille gruppen som aldri reiser kollektivt er «varemerket Ruter» nesten helt fraværende. I 
Akershus er det kun rundt ¼ av befolkningen i denne gruppen som oppgir at de er tilfredse de aktuelle 
faktorene.   
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Figur 29: Prosentandel som er fornøyd med hhv antall avganger, punktlighet, mulighet for å reise direkte og 
prisen på kollektivreisen fordelt etter reisefrekvens.  
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5.4. Sammenhengen mellom tilfredshet og reiseaktivitet 

Vi har også foretatt en analyse av hvor mye økt tilfredshet kan påvirke bruken av kollektivtransport. 
Dette er et komplisert spørsmål som i utgangspunktet krever mer dyptgående analyser enn det vi har 
mulighet til her. Men samtidig gir datamaterialet i MIS reisevane- og kundetilfredshet et godt grunnlag 
for å belyse dette spørsmålet, siden det er et bredt utvalg med like spørsmål over en lengre periode. 
Når det samtidig er stilt spørsmål om rammebetingelser for bilbruk i tillegg til kjønn, alder med mer, gir 
det et godt grunnlag å kontrollere for mange faktorer som kan påvirke reisefrekvensen. I våre analyser 
har vi delt inn faktorene i 4 grupper: 

- Tilgang til bil (ikke bil, firmabil, førerkort og parkeringsdekning) 
- Reisemønster (Sentrum, indre by, sesong/vinter) 
- Kjennetegn ved personen (alder, kjønn, trygdet) 
- Tilfredshet med kollektivtilbudet 

Vi har omregnet spørsmålet om hvor ofte man vanligvis reiser kollektivt til en variabel for antall dager 
man reiser kollektivt per uke, og gjennomført en enkel lineær regresjonsanalyse. Analysene er 
gjennomført separat for befolkningen i hhv Oslo og Akershus.   

Hovedfunnene viser at de som arbeider i sentrum av Oslo og som ikke har tilgang til bil vil ha den 
høyeste kollektivbruken (figur 30). Det å ikke ha bil vil isolert sett føre til at man benytter 
kollektivtransport mer enn dobbelt så mye som resten av befolkningen. Når det gjelder arbeidsplass i 
sentrum er utslaget vesentlig sterkere i Akershus enn i Oslo. De som bor i Akershus og har arbeidsplass 
i sentrum av Oslo reiser om lag 200 prosent mer kollektivt enn resten av befolkningen.  

I den andre enden av skalaen vil folk med førerkort og god parkeringsdekning på arbeidsplassen. Dette 
er faktorer som reduserer kollektivbruken.  

Når vi tar hensyn til alle disse rammebetingelsene for bruk av kollektivtransport kan vi finne den 
isolerte effekten av økt tilfredshet med tilbudet. Analysene viser at de som er mest fornøyd med 
kollektivtilbudet reiser hhv 50 prosent mer kollektivt enn resten av befolkningen i Oslo, og 63 prosent 
mer i Akershus. Dette er relativt store utslag og kan bidra til å forklare en del av den økte 
etterspørselen etter kollektivreiser de siste årene.  
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Figur 30: Sammenhengen mellom hvor ofte de reiser kollektivt, og ulike rammebetingelser for trafikantene, 
fordelt etter beboere i hhv Oslo og Akershus. Adj R

2
 Oslo =023, Akershus = 0,38 
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6. Temaanalyser 

I forbindelse med prosjektet skulle det gjennomføres noen mer dyptgående analyser av datamaterialet 
som ligger i MIS reisevane og kundetilfredshet. I disse temaanalysene har vi konsentrert oss om to 
temaer som referansegruppen ønsket belyst: 

1. Arbeidsreiser foretatt med kollektivtransport arbeidsreisen, hvor følgende to 
problemstillinger er belyst:  

a. Hva er bytteandelen på arbeidsreiser som ender i sentrale Oslo?  
b. Hvilke faktorer kan forklare sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen?  

2. Sykkelreiser, med fokus på hvilke faktorer som har betydning for å velge å sykle 

I dette kapittelet presenteres resultatene fra disse temaanalysene. 

6.1. Bytteandeler på kollektive arbeidsreiser 

Bytte av transportmiddel underveis på en reise er en ulempe for trafikantene. Hvor stor ulempen er, vil 
imidlertid variere, og avhenger blant annet av frekvensen på de transportmidlene man bytter mellom, 
avstanden/gangavstanden på byttepunktet, regulariteten til rutene mv. Tidligere undersøkelser har 
også vist at kollektivandelen på arbeidsreiser faller når bytteandelen øker.  

I dette avsnittet vil vi derfor fokusere på hvor stor andel av kollektivtrafikantene som bytter 
transportmiddel underveis på reisen. Vi vil se på forskjeller mellom de som reiser til sentrum av Oslo 
(bydel sentrum) og de som reiser til andre sentrale deler av Oslo i forhold til de som har sitt endepunkt 
andre steder.  

Dette kan gi en indikasjon på om det oppfattes som akseptabelt å bytte underveis, eller om det er 
viktig å ha direkte ruter. Hvor viktig er det for eksempel at busser kjører i pendel gjennom Oslo 
sentrum for å kunne være en reell konkurrent til bilen? 

I datamaterialet fra MIS er ikke reisene geografisk stedfestet. Det vil si at vi ikke har informasjon om 
hvor reisen starter og ender. Men arbeidssted og bosted er stedfestet på bydelsnivå. Vi har derfor 
valgt å fokusere på arbeidsreisen.  

Vi har gjennomført en analyse av hvor stor andel av de som reiser kollektivt på arbeidsreisen som 
bytter reisemiddel underveis på arbeidsreisen, og hvordan dette henger sammen med arbeidsplassens 
lokalisering. Vi har også sett på mellom hvilke kollektive transportmidler man bytter (buss-T-bane, 
buss-trikk osv.).  

For å få tilstrekkelig med reiser til å kunne fokusere på arbeidsreiser foretatt med kollektivtransport, 
har vi valgt å benytte data fra perioden 2010 til 2012. Dette gir et datamateriale på om lag 6 000 
kollektive arbeidsreiser.  

6.1.1 Høy kollektivandel på arbeidsreiser til Oslo sentrum 

18 prosent av de yrkesaktive i dette utvalget har sin arbeidsplass i bydel sentrum i Oslo, mens 17 
prosent arbeider i en av de sentrumsnære bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Frogner og St. 
Hanshaugen. 65 prosent arbeider andre steder, det vil si utenfor sentrale deler av Oslo eller i Akershus.  
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Figur 31: Prosentandel av de yrkesaktive som har sin arbeidsplass i ulike områder.  
Data fra 2010-2012. N = 12 043 personer.  

Arbeidsplassens beliggenhet legger store føringer på hvilke transportmiddel man benytter på 
arbeidsreisen.  Blant de som arbeider i bydel sentrum, er kollektivandelen på arbeidsreisen hele 67 
prosent, mens 33 prosent reiser med andre transportmidler. Blant de som arbeider i sentrumsnære 
bydeler i Oslo er kollektivandelen på arbeidsrensen på litt over 40 prosent, mens bare 25 prosent av de 
som arbeider andre steder reiser kollektivt til arbeid (figur 32).  

 

 

Figur 32: Prosentandel av de som arbeider i hhv Bydel Sentrum i Oslo, i sentrumsnære bydeler og andre 
steder, som reiser hhv kollektivt eller benytter andre transportmåter. Data fra 2010-2012. 

 
Tabellen nedenfor viser type kollektivt transportmiddel blant de som reiser kollektivt på arbeidsreisen. 
Andelene summerer seg til mer enn 100 fordi noen benytter flere kollektive transportmidler på reisen. 
Analysen viser at buss er det mest foretrukne kollektive transportmiddelet på reiser utenfor bydel 
sentrum av Oslo. Trikk er mer benyttet på reiser til sentrumsnære bydeler enn på reiser til selve 
sentrum og på reiser utenfor sentrale deler av Oslo.  
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 På arbeidsreisen til bydel sentrum av Oslo reiser i underkant av 40 prosent med buss og i 
underkant av 40 prosent med T-bane. 24 prosent reiser med tog og 13 prosent med trikk.  

 På reiser til sentrumsnære bydeler reiser om lag halvparten med buss, mens 42 prosent reiser md 
T-bane. 22 prosent benytter trikk, og 18 prosent reiser med tog.   

 Buss er det mest foretrukne kollektive transportmiddelet på reiser utenfor sentrum og 
sentrumsnære bydeler i Oslo. 60 prosent av de som reiser kollektivt på arbeidsreisen utenfor 
sentrum/sentrumsnære bydeler reiser med buss. 38 prosent reiser med T-bane, 24 prosent med 
tog og 11 prosent med trikk.  

Tabell 3: Type kollektivt transportmiddel på arbeidsreiser til ulike områder.  

Kollektivt 
transportmiddel 

Arbeider i bydel 
sentrum 

Arbeider i 
sentrumsnære 

bydeler 

Arbeider andre 
steder 

Buss 37% 49% 60% 

T-bane 37% 42% 38% 

Trikk 13% 22% 11% 

Tog 24% 18% 24% 

Antall reiser 2005 1207 2750 

 

6.1.2 Høyest bytteandel på kollektivreiser utenfor Oslo sentrum  

Resultatene fra analysen viser at 33 prosent av alle som reiste kollektivt på arbeidsreisen, byttet 
mellom flere kollektive transportmidler underveis på reisen. Dette gjelder uavhengig av hvor reisen 
ender.  

Men bytteandelen er svært forskjellig etter hvor arbeidsplassen er lokalisert (figur 33) Blant de som 
reiser med kollektivtransport på arbeidsreisen til bydel sentrum i Oslo, er det 17 prosent som bytter 
transportmiddel underveis, mens bytteandelen er på 37 prosent blant de som har sin arbeidsplass i 
sentrumsnære bydeler i Oslo. Blant de som reiser kollektivt til arbeidsplasser som ligger utenfor 
sentrale deler av Oslo og i Akershus er bytteandelen 43 prosent. 
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Figur 33: Prosentandel som bytter mellom ulike kollektivtransportmidler underveis på arbeidsreisene til 
hhv bydel Sentrum i Oslo, sentrumsnære bydeler og andre steder. 

 
Vi har også sett på hvilke transportmidler det byttes det mellom. Figuren nedenfor viser de mest 
benyttede kombinasjonene.  

 Om lag 1/3 bytter mellom buss og T-bane. Andelen er omtrent den samme uavhengig av 
arbeidssted. 

 Det er en større andel som bytter mellom ulike bussruter blant de som har sitt arbeidssted utenfor 
sentrum og sentrale deler av Oslo – 24 prosent vs. hhv 13 prosent blant de som arbeider i sentrum 
bydel og 18 prosent blant de som arbeider i sentrumsnære bydeler.  

 15 prosent av de som arbeider i sentrum, bytter mellom buss og tog, mens 7 prosent av de som 
arbeider i sentrumsnære bydeler bytter mellom buss og tog.  

 Til sammen er det om lag 70 prosent av de som bytter som benytter buss som ett av flere 
transportmidler.  

 

Figur 34: Bytte mellom ulike kollektive transportmåter underveis på arbeidsreisen etter arbeidssted. 
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I denne analysen har vi ikke hatt rom for å gå nærmer i detalj på forholdet mellom bosted, arbeidssted 
og bytteandeler. En mer detaljert analyse vil kunne gi bedre kunnskap om på hvilke reiserelasjoner 
bytteandelen er stor og hvor reisetrømmene er store. 

6.2. Sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen 

I denne delen av analysen har vi fokus på hvilke egenskaper som har betydning for sannsynligheten for 
å reise kollektivt på arbeidsreisen. Det er 40 prosent som reiser kollektivt på arbeidsreisen blant 
befolkningen i Oslo, og 27 prosent i Akershus (jf. avsnitt 4.1.3).  

For å få kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for å reise kollektivt på arbeidsreisen, har vi 
gjennomført en analyse av sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen, gitt ulike egenskaper 
både ved personene som reiser, og ved områdene disse bor i. Analysen er en binær multivariat 
logistisk regresjonsanalyse, noe som betyr at vi kan si noe om den isolerte effekten av de ulike 
faktorene som er inkludert i analysen. Følgende egenskaper er inkludert i analysen:  

 Individuelle egenskaper ved personen: kjønn, alder, bosted og tilgang til bil/førerkort. 

 Egenskaper ved kollektivtilbudet i området man bor i: om man bor i tilknytning til T-bane/tog.  

 Egenskaper ved arbeidsplassen: Lokalisering av arbeidsplassen, samt tilgang til parkeringsplass 

Figuren nedenfor (figur 35) viser resultatene fra analysen. Den viser sannsynligheten for å reise 
kollektivt på arbeidsreisen blant ulike grupper. Modellens totale forklaringskraft er på 0,27 
(Nagelkerke R2). Det betyr at de inkluderte faktorene kan forklare om lag ¼ av den totale variasjonen 
når det gjelder å reise kollektivt på arbeidsreisen. Dette er en relativt høy forklaringskraft når det er 
snakk om surveydata. Men det betyr likevel at det i tillegg til de egenskapene vi har med i analysen 
også er andre faktorer som har betydning for å reise kollektivt på arbeidsreisen. 
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Figur 35: Sannsynlighet for å reise kollektivt på arbeidsreisen (binær logistisk regresjon).  
Datakilde: MIS reisevaneundersøkelse, reisefil, data fra 2010-2012. N = 17474 reiser.  
Nagelkerke R2=0,27. is= ikke signifikant.  

 

6.2.1 Å arbeide i sentrum har stor betydning for å reise kollektivt til arbeid  

Som det fremgår av figuren er det å ha arbeidsplass i sentrum den viktigste forklaringsfaktoren når det 
gjelder å reise kollektivt vs. med andre transportmidler på arbeidsreisen, når det er kontrollert for de 
andre forholdene som er inkludert i analysen.  

 Det å ha arbeidsplass i sentrum av Oslo øker sannsynligheten for å reise kollektivt med nesten 
300 prosent, sammenlignet med de som har sin arbeidsplass utenfor sentrum.  

 Det å arbeide i sentrumsnære bydeler, det vil si bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. 
Hanshaugen og Frogner, øker sannsynligheten for å reise kollektivt med 87 prosent. Det er 
altså nesten dobbelt så sannsynlig at en person med arbeidsplass i sentrumsnære bydeler 
reiser kollektivt på arbeidsreisen som at en person som arbeider utenfor Oslo sentrum gjør 
dette, alt annet likt.  

Videre har tilgang til gratis parkering på arbeidsplassen en negativ effekt på sannsynligheten for å reise 
kollektivt på arbeidsplassen.  

 Det er 62 prosent mindre sannsynlig at de med gratis parkeringsplass reiser kollektivt enn at 
de med gratis parkeringsplass gjør dette. Dette er den isolerte effekten av tilgang til gratis 
parkeringsplass, kontrollert for blant annet arbeidsplassens beliggenhet.  
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6.2.2 Fravær av førerkort og bil øker sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeid 

Ikke unaturlig vil fravær av bil og førerkort øke sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen. 

 Det å ikke ha førerkort øker sannsynligheten for å reise kollektivt med nesten 260 prosent, 
sammenlignet med de som har førerkort.  

 mens det å ikke ha tilgang til bil øker sannsynligheten for å reise kollektivt med nesten 150 
prosent sammenlignet med å ikke ha bil.  

Selv om disse resultatene er selvfølgelige, er det likevel viktig å ha disse variablene med som 
kontrollvariabler i forhold til de øvrige resultatene.  

6.2.3 Størst sannsynlighet for å reise kollektivt på arbeidsreisen i ytre bydeler i Oslo  

Vi har også inkludert bosted i denne analysen. Vi har delt Oslo og Akershus inn i følgende områder:  

- Bor i sentrumsnære bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner 
- Bor i Groruddalen: bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna.  
- Bor i Oslo NordVest: bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker 
- Bor i Oslo SørØst: bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand 
- Bor i den tette småhusbebyggelsen i Akershus: kommunene Oppegård, Bærum og Lørenskog 

(sjekke med mail fra Truls).  
- Bor på Øvre Romerike: kommunene Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal 
- Resten av Akershus som referansekategori, det vil si at de øvrige områdene sammenlignes 

med dette 
 
Resultatene viser at bosted har en viss, men ikke veldig stor, selvstendig betydning for sannsynligheten 
for å reise kollektivt på arbeidsreisen.  

 Det er 38 prosent mindre sannsynlig at de som bor på Øvre Romerike reiser kollektivt, 
sammenlignet med «Akershus rest».  

 Videre er det noe mindre sannsynlig at de som bor i Oslo Nord Vest og Akershus har noe 
mindre sannsynlighet for å reise kollektivt på arbeidsreisen., sammenliknet med ”Akershus 
rest” 

 Det å bo i Groruddalen og Oslo SørØst øker sannsynlighet for å reise kollektivt på 
arbeidsreisen, sammenlignet med det å bo i «Akershus rest».  

 Det er 24 prosent større sannsynlighet at de som bor i influensområdet til T-bane eller tog 
reiser kollektivt på arbeidsreisen sammenlignet med de som ikke bor i nærheten av dette, 
isolert sett.  

6.2.4 Aldersgruppen 35-50 år reiser oftest kollektivt på arbeidsreisen  

Alder har også en selvstendig betydning for sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen. Vi 
har satt aldersgruppen 36 - 50 år som referansekategori.  

 Resultatene fra analysen viser at sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen er 
høyere i alle de andre aldersgruppene, sammenlignet med aldersgruppen 35-50 år, bortsett fra 
blant de som er over 67 år – som ikke skiller seg signifikant ut fra aldersgruppen 36-50 år. Det 
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vil med andre ord si at aldersgruppen 35-50 år i mindre grad reiser kollektivt på arbeidsreisen 
enn andre aldersgrupper.  

Videre er det noe større sannsynlighet for at kvinner reiser kollektivt på arbeidsreisen enn at menn 
gjør det, alt annet likt. Men effekten er ikke stor, noe som betyr at kjønn i liten grad er en selvstendig 
forklaringsvariabel når det gjelder å reise kollektivt på arbeidsreisen.  

6.3. Temaanalyse - sykkel 

MIS-dataene gir til en viss grad grunnlag for å studere sykkelturer noe nærmere, men hva man kan 
fokusere på er noe begrenset. Det foreligger blant annet ikke data om reiselengde eller stedfesting av 
reisene, noe som gjør det umulig å analysere i hvor stor grad det er en sammenheng mellom 
reiselengde og sykkelandel, eller analyser av om sykkelturene i større grad er lokale reiser i 
nærområdet.  

6.3.1 Sannsynligheten for å sykle på reisen 

I dette avsnittet har vi fokusert på hvilke faktorer som har betydning for å velge å sykle på de daglige 
reisene man foretar. Dette er en tilsvarende analyse som vi har gjennomført for sannsynlighet for å 
reise kollektivt på arbeidsreisen. Vi har også her valgt å se på reiser foretatt i perioden 2010 til 2012, 
for å få tilstrekkelig med data.  

Vi har gjennomført en analyse som fokuserer på sannsynligheten for å reise med sykkel på reisen, gitt 
ulike egenskaper. Analysen er en binær multivariat logistisk regresjonsanalyse, noe som betyr at vi kan 
si noe om den isolerte effekten av de ulike faktorene som er inkludert i analysen. Følgende egenskaper 
er inkludert i analysen: 

 Individuelle egenskaper ved personen: kjønn, alder, tilgang til bil/førerkort og bosted  

 Egenskaper ved selve reisen: Her ser vi på formål med reisen.  

 Egenskaper ved kollektivtilbudet i området man bor i  

Resultatet fra analysen viser at de ulike egenskapene vi har sett på i liten grad kan forklare 
sannsynligheten for å sykle (figur 36). Modellens forklaringskraft er på bare 3 prosent, noe som er 
svært lite. Det betyr at det er mange andre forhold vi ikke har med i analysene som forklarer 
sannsynligheten for å sykle. Blant annet vet vi at både topografi, det vil si reiserutens stigningsforhold, 
og tilrettelegging for sykling i form av sykkelfelt spiller en rolle for sannsynligheten for å sykle (Ellis 
m.fl. 2012).4 Analysen gir likevel en indikasjon på i hvilke grupper sannsynligheten for å sykle er større 
enn i andre grupper.  

 Blant annet er sannsynligheten for å sykle 85 prosent høyere blant de som bor i sentrale 
bydeler enn de som bor andre steder, og nesten 15 prosent lavere blant bosatte i 
Groruddalen.  

 Videre er det høyere sannsynlighet for å sykle blant de som foretar en arbeidsreise enn blant 
øvrige typer reiser, og mindre blant de som foretar en handle/servicereiser og følgereise.  

                                                
4
 Ellis, Ingunn Opheim, Lisa Steine Nesse og Bård Norheim (2012): RVU Dybdeanalyse. Sammenheng mellom 

transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn. Urbanet Analyse rapport 30/2012. 
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Figur 36: Sannsynlighet for å sykle på reisen (binær logistisk regresjon).  
Datakilde: MIS reisevaneundersøkelse, reisefil, data fra 2010-2012. N = 71 242 reiser.  
Nagelkerke R

2
=0,03. is= ikke signifikant. 

 

6.3.2 Aldersgruppen 35-50 sykler minst  

Vi har sett på sannsynligheten for å sykle i ulike aldersgrupper, med aldersgruppen 35-50 år som 
referansekategori. Det vil si at vi måler sannsynligheten for å sykle på reisen i de ulike aldersgruppene 
opp mot referansekategorien.  

Resultatene fra analysen viser at: 

 det er mindre sannsynlighet for å sykle i alle aldersgruppene sammenlignet med 
aldersgruppen 35-50 år.  

 Minst sannsynlighet for å sykle er det blant personer i aldersgruppen over 67 år. 
Sannsynligheten for å sykle er om lag 50 prosent lavere blant de over 67 år sammenlignet med 
aldersgruppen 35-50 år. 

 I aldersgruppene opp til 35 år er det rundt 20 prosent mindre sannsynlighet for å sykle, mens 
det i aldersgruppen 50-66 år er 28 prosent mindre sannsynlighet for å sykle enn i 
aldersgruppen 35-50 år.  

Vi ser også at det er en noe mindre sannsynlighet for at kvinner sykler sammenlignet med menn.  
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6.3.3 Fravær av førerkort og bil øker sannsynligheten for å sykle til en viss grad 

Fravær av førerkort og bil har en viss betydning for sannsynligheten for å sykle. Men effekten er på 
langt nær så stor som det vi fant for sannsynligheten for å reise kollektivt på arbeidsreisen.  

 Sannsynligheten for å sykle er om lag 40 prosent høyere blant de som ikke har førerkort og bil 
enn blant de som har tilgang.  

6.3.4 Bosted legger føringer på valget om å sykle 

Hvor man bor legger føringer på om man velger å sykle eller ikke. Vi har gruppert bosted på samme 
måte som i analysen av arbeidsreiser (jf. avsnitt 6.2.3). 

 Sannsynligheten for å sykle er omtrent dobbelt så høy blant personer bosatt sentralt i Oslo og i 
Oslo Nord Vest sammenlignet med «Akershus rest».  

 Videre er det noe høyere sannsynlighet for å sykle blant bosatte i den tette 
småhusbebyggelsen i Akershus sammenliknet med «Akershus rest».  

 Bosatte i Groruddalen i Oslo har en noe lavere sannsynlighet for å sykle på arbeidsreisen, 
sammenlignet med beboere i «Akershus rest». Det vil si at vi finner den laveste 
sannsynligheten for å sykle blant beboere i Groruddalen, gitt de faktorene som er inkludert i 
vår analyse.  

6.3.5 Størst sannsynlighet for å sykle på arbeidsreiser og fritidsreiser 

Resultatene fra analysen viser at det er om lag 80 prosent større sannsynlighet for å sykle på 
arbeidsreiser og fritidsreiser enn på øvrige reiseformål. Videre viser resultatene at sannsynligheten for 
å sykle er omtrent den samme for både servicereiser og følgereiser som for øvrige typer reiser.  
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6.4. Videre analyser av MIS-data 

Innenfor dette prosjektet har vi gjort analyser av utvikling av transportmiddelfordeling, reisehensikt og 
tilfredshet med kollektivsystemet. I tillegg har vi gjennomført to temaanalyser; kollektivbruk på 
arbeidsreisen og faktorer som har betydning for sykling 

Datamaterialet som er samlet inn i forbindelse med i Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) består 
av en lang tidsserie og et stort utvalg. Datamaterialet gir dermed rom for en rekke analysemuligheter 
utover hva det har vært mulig å gjennomføre innenfor rammene av dette prosjektet.  

For eksempel vil det være mulig å gjennomføre analyser av bytteandeler på kollektive arbeidsreiser. 
Gjennom å benytte data om stedfesting både av bosted og arbeidssted, vil man kunne analysere på 
hvilke reiserelasjoner det er nødvendig å bytte samt hvor mange bytter som må foretas. Man kan lage 
en form for byttematrise, hvor man ser på bytteandeler og antall bytter på reiser mellom ulike 
områder. Dette vil gi en indikasjon på hvilke reiserelasjoner man kan forvente å ha en viss 
kollektivandel. Sammen med en oversikt over hvor arbeidsreisene gjennomføres (OD matrise for 
arbeidsreiser) vil man dermed kunne identifisere reiserelasjoner der man ved å forbedre den kollektive 
reiseforbindelsen kan forvente å få en økning i antall kollektive arbeidsreiser. 

Videre gir materialet muligheter til å produsere geografiske temakart over f eksempel holdninger til 
ulike faktorer/egenskaper ved kollektivtilbudet i regionen. Selv om datamaterialet inneholder et 
begrenset antall enheter i hver kommune/bydel per år vil man ved å slå sammen data for to tre år 
kunne vise geografiske variasjoner. På et grovere geografisk nivå vil man kunne vise endring over tid. 

Datamaterialet vil sammen med enkelte påkodinger som f eks kvaliteten på det faktiske 
transporttilbudet gi en god oversikt over rammebetingelsene for transportmiddelvalg, samt muliggjør 
analyser av sammenhengen mellom rammebetingelsene og valgt transportmåte. 

Videre vil en utvikling av MIS ved f eks stedfesting av reiser, som et minimum på bydels/kommunenivå, 
gi muligheter for å analysere faktorer som påvirker reisemiddelvalg på en bedre måte. F eks ved å 
trekke inn avstand, antall bytter, tidsbruk mv. 
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VEDLEGGSTABELLER 
 
Vedleggstabell 1: Geografisk variasjon i reisehensikt, 2012 

  Arbeidsreise Skolereise 
Tjeneste- 

reise 

Innkjøp, 
Service, 

Medisinske 
tjenester 

Følgereiser Fritid Besøk Annet 
Antall  
reiser 

Gamle Oslo 26% 2% 4% 29% 6% 21% 9% 4% 818 

Grünerløkka 25% 4% 4% 30% 6% 24% 6% 2% 768 

Sagene 28% 3% 4% 25% 8% 18% 9% 4% 609 

St. Hanshaugen 27% 6% 2% 29% 5% 20% 8% 3% 602 

Frogner 25% 3% 5% 31% 4% 20% 7% 5% 725 

Ullern 23% 3% 3% 28% 12% 21% 5% 4% 618 

Vestre Aker 23% 3% 4% 29% 10% 19% 9% 2% 729 

Nordre Aker 25% 5% 4% 26% 13% 17% 8% 3% 939 

Bjerke 21% 2% 2% 27% 13% 20% 7% 7% 498 

Grorud 26% 2% 4% 27% 8% 21% 7% 5% 498 

Stovner 23% 5% 2% 33% 7% 19% 8% 3% 440 

Alna 23% 6% 4% 31% 6% 17% 9% 3% 749 

Østensjø 25% 3% 3% 27% 9% 19% 9% 4% 837 

Nordstrand 20% 3% 4% 33% 10% 17% 8% 4% 919 

Søndre Nordstrand 28% 4% 2% 26% 10% 19% 5% 6% 533 

Vestby 22% 1% 4% 33% 13% 16% 7% 4% 268 

Ski 25% 3% 3% 30% 11% 16% 9% 5% 609 

Ås 27% 3% 4% 23% 15% 21% 5% 3% 291 

Frogn 25% 2% 4% 31% 13% 16% 8% 3% 314 

Nesodden 27% 2% 4% 28% 16% 14% 7% 3% 257 

Oppegård 22% 4% 5% 22% 13% 20% 10% 3% 527 

Bærum 24% 4% 4% 27% 12% 17% 9% 3% 2346 

Asker 22% 4% 5% 26% 11% 17% 9% 5% 1095 

Aurskog 17% 2% 2% 37% 10% 15% 12% 5% 287 

Sørum 28% 5% 3% 30% 6% 12% 6% 10% 280 

Fet 29% 5% 5% 22% 14% 14% 6% 6% 196 

Rælingen 32% 2% 2% 24% 9% 18% 10% 4% 359 

Enebakk 20% 2% 3% 32% 17% 10% 13% 4% 194 

Lørenskog 25% 4% 3% 26% 14% 16% 9% 4% 734 

Skedsmo 25% 3% 4% 30% 13% 15% 7% 3% 987 

Nittedal 24% 2% 4% 29% 14% 18% 8% 2% 461 

Gjerdrum 26% 0% 3% 28% 13% 14% 16% 0% 88 

235 22% 2% 3% 36% 13% 14% 8% 2% 625 

236 26% 3% 4% 28% 12% 12% 11% 4% 427 

Eidsvoll 20% 2% 3% 37% 13% 17% 8% 2% 399 

Nannestad 30% 7% 2% 28% 12% 10% 6% 5% 149 

Hurdal 24% 4% 2% 29% 4% 14% 10% 14% 51 
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Vedleggstabell 2: Transportmiddelfordeling fordelt etter reisehensikt 2004-2012. Oslo  

Oslo   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arbeidsreise 

Kollektiv 31% 33% 37% 39% 42% 41% 46% 44% 48% 

Bil 44% 45% 43% 39% 36% 36% 34% 35% 33% 

Sykkel 10% 8% 6% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 

Gange 12% 13% 12% 13% 14% 13% 12% 13% 11% 

Annet 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 

  Totalt antall reiser 2494 3075 2781 2733 2754 2624 2593 3447 2527 

Skolereise 

Kollektiv 53% 60% 62% 53% 63% 63% 71% 71% 66% 

Bil 17% 17% 9% 11% 10% 10% 8% 6% 7% 

Sykkel 11% 8% 8% 4% 5% 6% 1% 6% 4% 

Gange 16% 12% 19% 30% 23% 22% 18% 16% 21% 

Annet 2% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 

  Totalt antall reiser 264 220 274 348 315 240 289 371 374 

Tjenestereise 

Kollektiv 16% 18% 20% 21% 26% 28% 25% 28% 26% 

Bil 67% 64% 53% 58% 52% 51% 55% 47% 52% 

Sykkel 3% 2% 4% 2% 4% 4% 9% 2% 1% 

Gange 10% 10% 16% 13% 14% 10% 6% 17% 15% 

Annet 5% 7% 7% 6% 5% 8% 4% 7% 5% 

  Totalt antall reiser 374 420 303 306 355 360 326 379 355 

Innkjøp/  
Service 

Kollektiv 16% 16% 17% 17% 18% 19% 21% 20% 21% 

Bil 40% 46% 39% 40% 38% 37% 34% 36% 38% 

Sykkel 6% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 2% 

Gange 37% 32% 39% 39% 38% 38% 40% 39% 38% 

Annet 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

  Totalt antall reiser 2862 3538 3568 3109 2996 3048 2954 3874 2969 

Følgereiser 

Kollektiv 7.0% 5.2% 7.4% 8.1% 10.3% 9.2% 7.2% 10.8% 8.9% 

Bil 68.4% 66.9% 67.3% 61.5% 63.0% 56.0% 54.3% 54.3% 64.1% 

Sykkel 3.9% 2.9% 2.5% 3.2% 4.0% 3.5% 5.6% 3.6% 4.2% 

Gange 19.8% 24.7% 22.6% 26.9% 22.1% 30.6% 32.6% 31.2% 22.5% 

Annet .9% .3% .1% .3% .6% .7% .2% .1% .3% 

  Totalt antall reiser 788 1221 1029 930 868 769 856 1072 880 

Fritid 

Kollektiv 17% 18% 20% 19% 21% 22% 21% 21% 23% 

Bil 25% 27% 21% 23% 21% 21% 22% 19% 19% 

Sykkel 9% 6% 7% 5% 8% 7% 5% 5% 6% 

Gange 46% 46% 50% 50% 48% 48% 50% 53% 50% 

Annet 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 

  Totalt antall reiser 1727 1887 2000 1625 1710 2005 1776 2444 1999 

Besøk 

Kollektiv 20% 19% 20% 20% 24% 25% 31% 30% 31% 

Bil 48% 49% 44% 48% 45% 43% 42% 41% 39% 

Sykkel 5% 4% 5% 3% 3% 2% 3% 5% 4% 

Gange 24% 25% 28% 25% 25% 28% 22% 23% 24% 

Annet 3% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 

  Totalt antall reiser 903 969 905 862 755 766 721 939 789 
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Vedleggstabell 3: Transportmiddelfordeling fordelt etter reisehensikt 2006-2012. Akershus 

Akershus   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arbeidsreise 

Kollektiv 
  

23% 24% 24% 29% 27% 29% 31% 

Bil 
  

65% 64% 64% 60% 61% 60% 57% 

Sykkel 
  

3% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 

Gange 
  

7% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 

Annet 
  

2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 

  Totalt antall reiser 
  

3029 2779 2917 2777 2738 3535 2634 

Skolereise 

Kollektiv 
  

53% 56% 54% 53% 60% 63% 61% 

Bil 
  

23% 19% 20% 23% 19% 13% 12% 

Sykkel 
  

9% 8% 6% 7% 6% 7% 7% 

Gange 
  

13% 13% 18% 16% 14% 15% 17% 

Annet 
  

2% 3% 1% 1% 2% 2% 3% 

  Totalt antall reiser 
  

262 314 354 255 329 418 346 

Tjenestereise 

Kollektiv 
  

11% 10% 10% 15% 9% 16% 17% 

Bil 
  

76% 77% 76% 74% 83% 72% 72% 

Sykkel 
  

2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

Gange 
  

6% 8% 8% 8% 5% 6% 5% 

Annet 
  

5% 5% 4% 3% 4% 5% 6% 

  Totalt antall reiser 
  

370 365 368 436 329 515 416 

Innkjøp/  
Service 

Kollektiv 
  

7% 5% 6% 7% 8% 9% 8% 

Bil 
  

74% 76% 75% 73% 71% 71% 70% 

Sykkel 
  

3% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 

Gange 
  

16% 15% 16% 17% 18% 17% 18% 

Annet 
  

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

  Totalt antall reiser 
  

3789 3261 3161 3132 3153 4115 3111 

Følgereiser 

Kollektiv 
  

2% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 

Bil 
  

89% 86% 86% 86% 86% 84% 84% 

Sykkel 
  

1% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 

Gange 
  

8% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 

Annet 
  

0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

  Totalt antall reiser 
  

1612 1496 1530 1351 1335 1821 1337 

Fritid 

Kollektiv 
  

6% 7% 7% 8% 9% 11% 10% 

Bil 
  

38% 43% 42% 41% 37% 34% 37% 

Sykkel 
  

5% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 

Gange 
  

49% 43% 44% 43% 46% 49% 47% 

Annet 
  

2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 

  Totalt antall reiser 
  

1959 1611 1665 1801 1813 2472 1759 

Besøk 

Kollektiv 
  

5% 7% 9% 9% 8% 11% 11% 

Bil 
  

67% 65% 66% 64% 66% 66% 66% 

Sykkel 
  

4% 4% 3% 2% 5% 2% 4% 

Gange 
  

23% 22% 20% 25% 19% 20% 18% 

Annet 
  

2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 

  Totalt antall reiser 
  

1105 971 920 852 886 1140 939 
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49 Trafikktall 1996 Riksveger Fylkesveger SVA Mai 1997 

50 Bygrensetellingen høsten 1996. Kollektivttrafikk SL Mai 1997 



 

 

NR Tittel Utgiver Utgitt 

51 Trafikkundersøkelse i Oslo 1996;  
Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1966-1996 

SVO Mai 1997 

52 Bompengeringen – holdningsundersøkelse 1989-1997 SVO Desember 1997 

53 Plan for trafikktellinger i Oslo 1998 - 2001 SE Desember 1997 

54 Sykkeltellinger i Oslo 1994 - 1997 PBE Mars 1998 

55 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1995,96 og 97 SE Mai 1998 

56 Markedsandeler - særlig rushtrafikken OS Mai 1998 

57 Trafikkundersøkelse i Oslo 1997   

 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1997 SVO September 1998 

58 Busstreikundersøkelsen - analyse av resultater SVA Desember 1998 

59 Bompengeringen - holdningsundersøkelse 1989-1998 SVO Januar 1999 

60 Forundersøkelse transport Gardermoen, Hovedrapport SVO Mars 1999 

61 Forundersøkelse transport Gardermoen, Sammenstilling av temarapporter SVO Mars 1999 

62 Arbeidsplassdata Oslo og Akershus 1997 PBE Mars 1999 

63 Trafikktall 1998, Riksveger, Fylkesveger SVA Mars 1999 

64 Sykkeltellinger i Oslo 1998 PBE April 1999 

65 Elevplassdata Oslo og Akershus 1997 PBE Juni 1999 

66 Bilbeleggstellinger Oslo SAM Des 1999 

67 Bompengeringen – Holdningsundersøkelse 1989 – 1999 SVO Des 1999 

68 Brukerbeskrivelse KOMODE med tilhørende programvare SAM Feb 2000 

69 Bygrensetellingen 1998 SL Jan 2000 

70 Etterundesøkelse Gardermoen – Hovedrapport SVA Mai 2000 

71 Etterundersøkelse Gardermoen – Tilleggsrapport SVA Mai 2000 

72 Trafikkundersøkelse i Oslo 1999 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1999 SVO Juni 2000 

73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997,98 og 99 SAM Juni 2000 

74 Trafikktall 1999, Riksveger, Fylkesveger SVA Juli 2000 

75 Metodikk for registrering av fotgjengere SAM Sep 2000 

76 Samferdselsdata for Oslo og Akershus SAM Sep 2000 

77 FREDRIKTRIPS SAM Okt 2000 

78 Fremkommeligehetsmåling kollektivtrafikk GPS SL Okt 2000 

79 Arealdata transportmodell Oslo/Akershus PBE Okt 2000 

80 Brukerundersøkelsen PROSAM AFK Okt 2000 

81 Sykkeltellinger i Oslo 1999 og 2000 PBE Okt 2000 

82 Bompengeringen – holdningsundersøkelse 1989-2000 SVO Jan 2001 

83 Analyse av framkommelighetsregistreringer på veier i Oslo og  Akershus 1990-
1999  

SAM Feb 2001 

84 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus SAM Feb 2001 

85 Grunnlag for nye volum/hastighets-funksjoner til transportmodellen for Oslo og 
Akershus 

SVO Mai 2001 

86 Bygrensetellingen 2000 SL Juni 2001 

87 Trafikktall 2000 Akershus, riks- og fylkesveger SVA Nov 2001 

88 Utnyttelse av styrings- og overvåkningssystemer - forprosjekt SAM Aug 2001 

89 Sykkeltellinger i Oslo 2001 PBE Nov 2001 

90 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2000 SAM Des 2001 

91 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2001 SVO Jan 2002 

92 Utnyttelse av styrings- og overvåkningssystemer – test av datakvalitet fra ulike 
detektorer 

SAM Jan 2002 

93 Plan for trafikktellinger i Oslo 2002-2005 SvO Mars 2002 

94 Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2000 OS Okt 2002 

95 RVU Rikshospitalet - før og etter flytting VD Okt 2002 

96 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2002 SVO Des 2002 

97 Sykkeltellinger i Oslo 2002 SAM Jan 2003 

98 Forprosjekt Bruk av GPS i fremkommelighetsmålinger for bil  SAM Jan 2003 

99 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2001 SAM Jan 2003 

100 Reisevaner i Oslo og Akershus 2001 
Oppsummering av PROSAMs reisevaneundersøkelse 2001/2002 

OS Mars 2003 

101 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2000–2002 SAM Mars 2003 

102 Fremkommelighetsregistrering regionbusser Oslo og Akershus 2002/03 SVRØ Mars 2003 

103 Turproduksjonsfaktorer for kontor og kjøpesenter SVRØ Mars 2003 

104 Kollektivtilbudet i Osloregionen Trafikantenes verdsetting av tid  OS April 2003 



 

 

NR Tittel Utgiver Utgitt 

105 Fremkommelighet på utvalgte Buss- og trikkelinjer til AS Oslo Sporveier OS Juni 2003 

106 Hovedresultater framkommelighet buss og trikk i Oslo og Akershus 2002/03 SVRØ Juni 2003 

107 SPOT i Kvadraturen – Før/etterundersøkelse SAM Okt 2003 

108 Bygrensetellingen 2002 SL Des 2003 

109 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2003 SVRØ Jan 2004 

110 Telleplan sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2005-2009 SAM Feb 2004 

111 Sykkeltellinger i Oslo 2003 PBE Feb 2004 

112 Metode for nyttekostnadsanalyser av knutepunkter og stasjoner SVRØ/OP2 Mai 2005 

113 Nye volum/delay-funksjoner til bruk i transportmodeller SVRØ Okt 2004 

114 Bytte mellom kollektive transportmidler i Oslo og Akershus SVRØ Sept 2004 

115 Trafikkundersøkelser i Oslo 2000 - 2002  SVRØ Juni 2004 

116 Reisematriser for det sentrale østlandsområdet – basert på RVU og tellinger 
2001  

VD Okt 2004 

117 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2002  SVRØ Okt 2004 

118 Trafikkundersøkelser i Akershus 2001 - 2003 SAM Nov 2004 

119 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2003  SAM Nov 2004 

120 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 SVRØ Des 2004 

121 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker SVRØ Feb 2005 

122 Tilrettelegging basismatriser OS Mai 2005 

123 Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2003 OS Mai 2005 

124 Fakta om kollektivtransport i Oslo og Akershus SVRØ Juli 2005 

125 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2003 og 2004 SVRØ/SAM Juli 2005 

126 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus - Registreringsdata fra 
SIS og Regbase 

SVRØ Sept 2005 

127 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus - Kartpresentasjon SVRØ Okt 2005 

128 Bygrensetellingen 2004 - Bil- og kollektivtellinger 19.oktober 2004 SL Nov 2005 

129 Utforming av kollektivknutepunkt og byttesteder SVRØ Nov 2005 

130 Trafikkundersøkelser i Oslo og Akershus 2004 SVRØ Des 2005 

131 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2004 SAM Des 2005 

132 T-bane til Nydalen-Storo. Før- og etterundersøkelser. SAM Jan 2006 

133 Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2005 SVRØ Jan 2006 

134 Bruk av ATP-modellen i kollektivplanlegging. Busslinje 21 i Oslo SAM Feb 2006 

135 Omlegging av fylkeskryssende busstraseer i Oslo sentrum. Før- og 
etterundersøkelser 

SAM Apr 2006 

136 Telleplan 2006-2009 SAM Juli 2006 

137 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus SVRØ Juli 2006 

138 Før- og etterundersøkelser av kollektivtiltak - metodeveileder SVRØ Okt 2006 

139 Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2006 SVRØ Des 2006 

140 Inndata til FREDRIK – oppdatering fra reisevaneundersøkelser 2001 OS Des 2006 

141 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2005 SVRØ Des 2006 

142 Arbeidsplasser og bosatte i Oslo og Akershus 2003 OG 2025 SVRØ/PBE Des 2006 

143 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2005 SAM Des 2006 

144 Testing og implementering av nye volume/delay-funksjoner i EMMA/Fredrik SVRØ Jan 2007 

145 Sykkeltellinger i Oslo 2006 SAM Jan 2007 

146  Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2005 og 2006 SAM Jan 2007 

147 Evaluering av Frem 2005 SVRØ Des 2006 

148 Uttak av data fra SIS SAM Jan 2007 

149 Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23+). Sammenstilling av resultater 
fra Fredrik, PRVU01 og RTM23+ 

SVRØ April 2007 

150 Fremkommelighet for trikk og buss SVRØ Mai 2007 

151 Kollektivtrafikantenes byttemønster i Oslo og Akershus SL Juli 2007 

152 Reisevaner i Oslo og Akershus AFK Okt 2007 

153 Bruk at ATP-modellen til vurdering av busstrase og holdeplassmønster" SL Des 2007 

154 Effekter av høystandard holdeplasser SVRØ Des 2007 

155 Evaluering av T-baneringen. Før- og etterundersøkelser Nydalen, Storo og 
Sinsen 

SAM Des 2007 

156 Samferdselsdata Oslo og Akershus 2006 SAM Des 2007 

157 Bruk av ATP-modellen i kollektivplanleggingen SAM Des 2007 

158 Holdningsundersøkelse om bomringen i Oslo 1989-2007 SVRØ Des 2007 



 

 

NR Tittel Utgiver Utgitt 

159 Sykkeltelleplan PBE Jan 2008 

160 Sykkeltellinger i Oslo 2007 PBE Jan 2008 

161 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2007 SVRØ Mar 2008 

162 Bygrensetellingen 2006 Ruter Mar 2008 

163 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2007 SVRØ April 2008 

164 Reisevaner for ansatte i CIENS-bedriftene før og etter samlokalisering i 
Forskningsparken 

TØI Des 2008 

165 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus i 2007 og 2008 SAM Des 2008 

166 RTM23+  Regional modell for Oslo-området - Dokumentasjon av utviklingsarbeid 
og teknisk innføring i anvendelse 

SVRØ Nov 2008 

167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter PBE Jan 2009 

168 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. 
Holdningsundersøkelse 1989-2008 

SVRØ Jan 2009 

169 Skolereiser i RTM23+ og Fredrik SVRØ Feb 2009 

170 Visualisering av modellresultater - Forbedret kartpresentasjon av modelldata 
med Emme 3 og ArcGIS 

SAM Feb 2009 

171 Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mars 2009 

172 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mars 2009 

173 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mai 2009 

174 Bygrensetellingen 2008 Ruter Des 2009 

175 Forprosjekt om influensområder til kollektivtransportens innfartsparkeringer JBV Des 2009 

176 TRAFIKK I KOLLEKTIVFELT - Kapasitet og avvikling. Elbilens rolle. VD Des 2009 

177 Verifisering av RTM 23+ Ruter Des 2009 

178 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 
1989-2009 

SVRØ Jan 2010 

179 Vurdering av Cube Voyager som alternativ til EMMA - med fokus på modellering 
av kollektivtransport 

JBV Jan 2010 

180 Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2009 SVRØ Feb 2010 

181 Sammenligning av RTM23+ og tellinger - Modellberegnete trafikktall vurdert mot 
observasjoner på tellesnitt i Akershus og Oslo 

Ruter Feb 2010 

182 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2008 AFK Mars 2010 

183 Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2009 SVRØ April 2010 

184 Metode for å evaluere effekter av fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken SVRØ April 2010 

185 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2009 SVRØ April 2010 

186 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2010 SVRØ Nov 2010 

187 Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper  
ved tilbudet i Oslo og Akershus 

Ruter Des 2010 

188 Evaluering av oppgradering av Jernbanetorget knutepunkt SVRØ Des 2010 

189 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 
1989-2010 

SVRØ Feb 2011 

190 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2009-2010 
 

SAM Mars 2011 

191 Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2010 SVRØ Mars 2011 

192 Fremkommelighetsundersøkelse for sykkel - pilotprosjekt 2011 BYM Juni 2011 

193 Bygrensetellingen 2010 Ruter Sept 2011 

194 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011 SVRØ Des 2011 

195 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2010-2011 AFK Jan 2012 

196 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 
1989-2011 

SVRØ Feb 2012 

197 Ny skolemodell til RTM23+ Ruter Sept 2012 

198 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2012 SVRØ Des 2012 

199 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 
1989-2012 

SVRØ Des 2012 

200 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2011-2012 BYM Des 2012 

201 Fremkommelighetsundersøkelse for sykkel 2012 – rute Ring 3 PBE Des 2012 

202 Reisevaner i Oslo og Akershus. Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem 
(MIS) 
 

BYM Mars 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROSAM - RAPPORTER 
Over 180 fagrapporter om trafikk i Osloområdet kan lastes ned fritt på www.prosam.org. 
Rapportene dekker mange tema innen samferdsel som trafikktall, prognoser, 
framkommelighet, holdningsundersøkelser og transportmodeller. Det gis ut 10-15 nye 
rapporter hvert år. 
 
PROSAM NYHETSBREV 
sett deg på PROSAM mailingliste og bli oppdatert om nytt fra PROSAM (rapporter, kurs)  
 


