
Innledning fra PROSAM 
Dette notatet er mottatt fra TØI som dokumentasjon av revektingens konsekvenser for resultatene i 
PRSOAM-rapport 242. Det gir en god oversikt over de viktigste endringene pga. revektingen. Derfor 
publiserer vi dette som et vedlegg til den opprinnelige rapporten, og til de oppdaterte regnearkene 
som er tilgjengelig sammen med rapporten.  

Dette notatet anbefaler også en gjennomgang og endring av hele rapport 242. PROSAM har vurdert 
dette for kostnadskrevende i forhold til nytten. PROSAM mener at dette notatet sammen med 
publisering av oppdaterte regneark er tilstrekkelig for videre bruk av RVU 2018/19. 

Nedenfor gjengis TØIs notat mottatt 22.12.2021 

På vegne av PROSAMs modellgruppe, 25.01.2022 
Truls Angell, ansvarlig for rapport 242. 

Prosam-rapport 242 
Endringer i RVU-datasett 2018/19 gir behov for oppdaterte analyser 
RVU 2018-19 består av et landsdekkende nasjonalt utvalg ca 5000 intervjuer, og flere lokale 
tilleggsutvalg, med varierende start- og sluttidspunkt i løpet av året. Til sammen består 
datagrunnlaget av 88.548 intervjuer. 

Høsten 2020 gjorde Urbanet Analyse en analyse av reisevaner i Oslo og Viken basert på RVU-data for 
2018 og 2019. Resultatene fra analysen er publisert i Prosam-rapport 242 (Prosam 20201), med 
medfølgende Excel-ark for resultater.  I forbindelse med utarbeiding av nøkkelrapport for den 
nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/2019 (Grue m.fl. 20212), har Transportøkonomisk institutt 
(TØI) kvalitetssikret dataene for RVU-2018/19. I prosessen ble det blant annet avdekket et behov for 
ny vekting av datasettet. Dataene som er levert PROSAM og Viken er derfor litt feil.  

Det opprinnelige oppdraget ble gjennomført med Ingunn Opheim Ellis som prosjektleder. Ellis jobber 
nå på TØI. TØI ved Ingunn Opheim Ellis har derfor fått i oppdrag å oppdatere regnearkene som ble 
levert PROSAM med de nye tallene for 2018/19, slik at resultatene blir riktigere. Under beskrives kort 
de endringene som er gjort i datasettet, og hvilke konsekvenser dette har på resultatene.  

Vekting 

Et RVU-materiale med store geografiske tilleggsutvalg med ulike start- og sluttidspunkt i løpet av 
året, kombinert med et relativt lite nasjonalt utvalg, stiller spesielle krav til vekting. De opprinnelige 
vektene i datasettet har ikke tatt tilstrekkelig høyde for dette. Nye vekter som i større grad tar høyde 
for store geografiske og sesongmessige skjevheter som følge av tilleggsutvalg, er derfor utarbeidet.  

1 Prosam 2020: Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/19. Prosam-
rapport 242  
2 Grue, Berit med flere 2021: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19 - nøkkelrapport. TØI-rapport 
1835/2021 



Det er beregnet en ny vekt som korrigerer både for de store styrte utvalgssskjevhetene på geografi 
og sesong, og for tilfeldige variasjoner når det gjelder fordeling av kjønn, alder og ukedag for 
reiseregistrering. Vektingen bygger på forskjellige geografiske soner som inneholder et tilstrekkelig 
antall intervjuer for å kunne korrigere for alder, kjønn og reisedag, og som følger grenser mellom 
områder og tider med store ulikheter i utvalgsprosent. Vektingen er gjort i tre trinn:  

1. Delvekt basert på utvalgsprosenter i grunnleggende sonestruktur inndelt etter geografi og 
sesong  

2. Delvekt som korrigerer alders- og kjønnsfordelingen på vektede data fra trinn 1  
3. Delvekt som korrigerer ukedagsfordelingen på vektede data fra trinn 2 

Endring i vekting påvirker resultatene av en rekke nøkkeltall. Effekten ser særlig ut til å påvirke 
resultater i Asker/Bærum og Moss, men også resultater i andre soner påvirkes av nye vekter. 
Endringer i resultatene som følge av nye vekter er relativt store for enkelte nøkkeltall, og opp mot 
hele 10 prosentpoeng for enkelte Prosam-soner for noen nøkkeltall. Endringene er såpass store at 
jeg anbefaler at Prosam-rapporten også skrives om.  

For analyser der Viken deles inn i mindre soner er endringene enda større enn for Prosam-sonene. 
Dette gjelder særlig for Moss sentrum, hvor endring i resultatene er opp mot hele 20 prosentpoeng.  

Under vises noen eksempler på konsekvenser av endring i vektene.   

Tilgang til bil:  

Nye vekter forandrer styrkeforholdet mellom andel som ikke har tilgang til bil eller har tilgang til en 
bil og andel som har tilgang til en bil. I all hovedsak fører nye vekter til at en større andel av 
befolkningen ikke har tilgang til bil, eller har tilgang til en bil, og at færre har tilgang til mer enn en bil. 
Endringene er størst i Moss, Asker/Bærum og Fredrikstad.  

- I Prosam-rapport 242 har 11 prosent av bosatte i Moss ikke tilgang til bil, 40 prosent har tilgang 
til en bil, og 49 prosent har tilgang til mer enn en bil. Med nye vekter er det 12 prosent som ikke 
har tilgang til bil, 46 prosent som har tilgang til en bil og 43 prosent som har tilgang til mer enn 
en bil.  

- I Prosam-rapport 242 har 7 prosent av bosatte i Asker og Bærum ikke tilgang til bil, 42 prosent 
har tilgang til en bil, og 51 prosent har tilgang til mer enn en bil. Med nye vekter er det 10 
prosent som ikke har tilgang til bil, 44 prosent som har tilgang til en bil og 46 prosent som har 
tilgang til mer enn en bil.  

- I Prosam-rapport 242 har 9 prosent av bosatte i Fredrikstad ikke tilgang til bil, 39 prosent har 
tilgang til en bil, og 52 prosent har tilgang til mer enn en bil. Med nye vekter er det 10 prosent 
som ikke har tilgang til bil, 43 prosent som har tilgang til en bil og 47 prosent som har tilgang til 
mer enn en bil.  



 

 

 

Konsekvensene av de nye vektene blir enda større når vi deler Viken inn i mindre soner. Endringene 
er særlig store for Moss sentrum og Lysaker/Fornebu.  

- I den opprinnelige analysen som ble gjort er det 11 prosent av bosatte i Moss sentrum som ikke 
har tilgang til bil, 41 prosent har tilgang til en bil og 43 prosent har tilgang til to biler. Med nye 
vekter er det 18 prosent som ikke har tilgang til bil, 54 prosent som har tilgang til en bil og 24 
prosent som har tilgang til to biler.  

- Endringene er også store på Lysaker/Fornebu, hvor det er 57 prosent som har tilgang til en bil og 
23 prosent som har tilgang til to biler i den opprinnelige analysen, mot 51 prosent som har 
tilgang til en bil og 28 prosent som har tilgang til to biler med nye vekter.  
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Transportmiddelfordeling:  

Nye vekter endrer transportmiddelfordelingen i enkelte soner. Det er ingen klart mønster i hvordan 
endringen skjer. I noen soner øker bilandelen med nye vekter, mens i andre soner går bilandelen 
ned. Endringene er størst i Asker/Bærum, Moss, Sarpsborg og Oslo Nord.  

• Bosatte i Asker/Bærum og Moss har lavere bilførerandel i korrigert datasett enn det som er 
rapportert i Prosam-rapport 242. For eksempel er det en bilandel på 57 prosent blant bosatte i 
Asker og Bærum i den opprinnelige analysen, mot 51 prosent med nye vekter, mens både gang- 
og kollektivandelen er høyere i korrigert datasett enn i den opprinnelige analysen.   

• Bosatte i Oslo Nordøst og Sarpsborg har høyere bilandel i korrigert datasett enn det som tidligere 
er rapportert. For eksempel er det en bilandel på 60 prosent blant bosatte i Sarpsborg i den 
opprinnelige analysen, mot 63 prosent i korrigert datasett med nye vekter.  
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Fra tilleggsanalysen hvor Viken er delt inn i mindre soner, slår korrigering av datasettet i form av ny 
vekting særlig voldsomt ut for transportmiddelfordelingen i Moss sentrum, men også i 
Fredrikstad/Sarpsborg sentrum og i Røyken/Hurum er utslagene relativt store.  

• Blant bosatte i Moss sentrum endres bilførerandelen fra 71 prosent til 49 prosent, mens 
gangandelen endres fra 14 prosent til 25 prosent.  

• I sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg endres bilførerandelen fra 48 prosent til 43 prosent, og i 
Røyen/Hurum endres bilførerandelen fra 68 prosent til 64.  

 

 

 

Tilgang til kollektivtransport:  

I tillegg til endringer som følge av nye vekter, er også variabelen for tilgang til kollektivtransport 
kodet noe om, hvor mindre feilkodinger på den medfølgende variabelen i datasettet er rettet opp. 
Endringene har i all hovedsak medført at færre havner i kategorien god tilgang til kollektivtransport 
og flere havner i kategorien middels god og dårlig tilgang til kollektivtransport. Noen soner avviker fra 
dette mønsteret, f.eks Asker/Bærum. Endringene i tilgang til kollektivtransport er størst i 
Asker/Bærum, Moss og Drammen.  
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- I den opprinnelige analysen har 31 prosent av de bosatte i Asker og Bærum svært god tilgang til 
kollektivtransport, og 19 prosent har svært dårlig tilgang. I korrigert analyse har 43 prosent svært 
god tilgang, og 12 prosent som har svært dårlig tilgang.  

- Blant bosatte i Moss har for eksempel 5 prosent dårlig tilgang til kollektivtransport og 33 prosent 
svært dårlig tilgang i opprinnelig analyse, mot 15 prosent med dårlig og 23 prosent med svært 
dårlig i korrigert analyse. Også andelen som har  

- I Drammen endres andelen med god tilgang til kollektivtransport seg fra 46 prosent i opprinnelig 
analyse til 38 prosent i korrigert analyse, og andelen med middels god tilgang endres fra 13 
prosent til 21 prosent.  

 

Også for dette nøkkeltallet er utslagene særlig store for Moss sentrum, men også i andre soner 
endrer resultatet seg en god del:  

- I opprinnelig analyse har 55 prosent av bosatte i Moss sentrum god tilgang til kollektivtransport, 
16 prosent har middels god tilgang og 16 prosent har svært dårlig tilgang. I korrigert analyse har 
28 prosent god tilgang, 28 prosent middels god tilgang og 21 prosent svært dårlig tilgang.  

- I Kongsberg utenfor sentrum er det 23 prosent som dårlig tilgang til kollektivtransport i den 
opprinnelige analysen, mot 38 prosent i korrigert analyse.  

- I Lier er det 42 prosent som har god tilgang til kollektivtransport og 24 prosent som har middels 
god tilgang i den opprinnelige analysen, mot 32 prosent med god tilgang og 33 prosent med 
middels god tilgang i korrigert analyse.  
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Tilgang til parkering ved arbeidsplassen:  

Tilgang til parkering på arbeidsplassen endres særlig i sonene Oslo sentrum, Moss og Øvre Romerike. 
Mønsteret i endringen er ikke entydig. I noen områder øker andelen som har gratis p-plass hos 
arbeidsgiver på bekostning av andelen med parkeringsmuligheter andre steder enn hos arbeidsgiver. 
I andre områder går andelen uten parkeringsmuligheter på eller ved arbeidsplassen ned og andel 
som kun har parkeringsmuligheter andre steder enn hos arbeidsgiver øker.  

- I den opprinnelige analysen har 36 prosent av de med arbeidsplass i Oslo sentrum ingen 
parkeringsmuligheter på eller ved arbeidsplassen, og 30 prosent har kun parkeringsmuligheter 
andre steder enn hos arbeidsgiver. I korrigert datasett har 29 prosent ingen parkeringsmuligheter 
ved arbeidsplassen, og 33 prosent har kun parkeringsmuligheter andre steder enn hos 
arbeidsgiver.  

- I den opprinnelige analysen er det 73 prosent av de med arbeidsplass på Øvre Romerike som har 
gratis p-plass hos arbeidsgiver, mot 77 prosent i korrigert datasett. Samtidig går andelen som må 
betale for å parkere hos arbeidsgiver ned fra 24 prosent til 19 prosent.  

- I Moss endres andelen som har gratis p-plass hos arbeidsgiver fra 78 prosent til 85 prosent, og 
andel som kun har parkeringsmuligheter andre steder enn hos arbeidsgiver går ned fra 11 
prosent til 5 prosent.  

 

 

I analysen hvor Viken er delt inn i mindre soner er det for svært mange av sonene for få registrerte 
svar i hver enkelt sone.  
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Kvalitetssikring av reiselengde og reisetid 

Det er også gjort en kvalitetssikring av reiselengder og reisetider, noe som påvirker resultatene for 
disse nøkkeltallene.  

I opprinnelig mottatt datasett finnes variabler for reiseavstand og –tid som i stor grad er basert på 
Google-beregninger, i tillegg variabler for egen-rapportert reiseavstand og -tid. Google-beregninger 
er blant annet påvirket av lokaliseringsfeil. For eksempel er det registrert en svært høy andel hjem-
hjem-reiser, dvs. at bosted er registrert som både start- og endepunkt for reisen i stedet for et faktisk 
reisemål. I TØIs arbeid med nøkkelrapport for RVU 2018/19 er det valgt å benytte data for egen-
rapportert reiseavstand- og tid framfor Google-beregningene. Reiselengde og evt. -tid er justert der 
hastigheten er urimelig høy i forhold til transportmiddelet som er brukt. Dermed har man variabler 
som tilsvarer de som er brukt i tidligere RVU-nøkkeltall.  

Dette medfører endringer i gjennomsnittlig reiselengde og –tid for nøkkeltallene som er hentet ut til 
Prosam-rapport 242, og i alle variabler som bygger på disse. For eksempel er gjennomsnittlig 
reiselengde per reise med korrigert datasett på 15,6 kilometer og den tar 25 minutter for hele Norge 
sett under ett, mens det forrige datasettet ga en gjennomsnittlig reiselengde per reise på 19 
kilometer og 27 minutter.  

 
Gjennomsnittlig 

lengde per reise (km), 
korrigert datasett 

Gjennomsnittlig 
lengde per reise 

(km), Prosam 242 

Diff Minutter per 
reise, korrigert 

datasett 

Minutter per 
reise,  

Prosam 242 

Diff 

Hele landet 15,6 19,0 -3,4 25,4 26,5 -1,1 

Viken fylke 16,9 19,0 -2,2 26,9 26,4 0,5 

Oslo kommune  11,9 13,6 -1,7 25,1 25,1 0,0 
       

Tidligere Østfold fylke 15,3 17,6 -2,3 24,7 23,7 1,0 

Tidligere Akershus fylke  17,7 19,6 -1,9 27,3 27,2 0,1 

Tidligere Buskerud fylke  16,6 19,3 -2,7 28,3 27,3 1,0 
       

Indre Oslo 10,8 11,9 -1,0 23,8 24,6 -0,9 

Oslo vest 11,9 14,7 -2,8 24,6 24,3 0,3 

Oslo nordøst 13,4 14,6 -1,2 27,4 26,1 1,3 

Oslo sør 12,6 15,0 -2,4 26,5 25,9 0,6 

Asker og Bærum 15,8 19,3 -3,5 26,6 26,7 0,0 

Nedre Romerike 16,2 20,8 -4,6 26,5 25,9 0,5 

Øvre Romerike 27,9 22,4 5,6 29,4 28,3 1,2 

Follo 15,3 17,9 -2,6 28,1 29,0 -0,9 

Sarpsborg 15,5 20,8 -5,3 23,4 24,1 -0,7 

Fredrikstad 14,3 16,2 -1,9 24,9 22,7 2,3 

Moss 15,2 18,2 -3,0 25,7 25,7 0,0 

Drammen  16,7 17,6 -0,9 28,9 26,2 2,7 

Kongsberg 17,6 17,5 0,0 28,7 23,5 5,2 

Resten av Buskerudbyen 15,4 17,9 -2,5 26,2 25,6 0,7 

Ringerike og Hole 15,7 19,1 -3,4 25,4 26,4 -1,0 

 

  



Kvalitetssikring av stedfesting 

Av personvernhensyn er grunnkretser hvor det bor færre enn 100 personer trunkert fra opprinnelig 
åtte siffer til sekssifret delområdenummer. I TØIs kvalitetssikring av RVU-datasettet ble det gjort en 
kvalitetssikring av stedfesting, slik at flere trunkerte grunnkretser har blitt tilegnet en sone enn i den 
opprinnelige analysen. Dette medfører blant annet at vi har fått stedfestet flere sentrumsrettede 
reiser.  

Dette endrer blant annet hvor stor andel av reisene som ender i ulike soner. Disse endringene 
skyldes trolig en kombinasjon av bedre stedfesting og korrigerte vekter.  

• I Prosam-rapport 242 ender prosent av alle reisene med endepunkt i Oslo og Viken i Oslo 
sentrum, mot 3 prosent i korrigert datasett. Endringene er størst for kollektivreiser, hvor 6 
prosent av kollektivreisene ender i Oslo sentrum jf. Prosam-rapport 242, mot 10 prosent i 
korrigert datasett.  
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