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Forord  

Denne rapporten er den andre, og del 2-rapport, av Bylivsregistreringer i Vestfold. 

Dette arbeidet ble påbegynt som en del av Statens Vegvesens arbeid med å følge 

opp Nasjonal gåstrategi i Region sør, Vestfold. Hovedformålene til Nasjonal 

gåstrategi er å legge til rette for at flere skal gå mer i hverdagen og at det skal være 

attraktivt for alle å gå. Formålet med denne rapporten er å supplere fjorårets 

rapport med mer kunnskap til hva som skal til for at flere skal oppleve det å gå som 

en innbydende aktivitet, og derfor ønske å gå mer.   

Rapportens del 1; Ingen mennesker-ingen by (2014), fokuserte på å kartlegge de 

myke trafikanter og deres bruk av byrom. Formålet med denne kartleggingen var å 

prøve å se sammenhenger mellom menneskers bruk av byrom og byrommenes 

utforming, noe som kan være viktig i videre byplanlegging og arbeid med å følge 

opp lokale og regionale gåstrategier. Slike studier kan gi forståelse for hvem som 

går, og i hvilke områder mennesker foretrekker å gå.  Rapporten ble basert på 

bakgrunn av fasaderegistreringer, kvantitative tellinger og registreringer av type 

opphold i byrom, og bevegelsesmønster.  

Fokuset i årets (2015) rapport har vært på de gående sitt perspektiv; hvorfor de går 

og hva som skal til for at de går mer.  Grunnlaget for å prøve å belyse disse temaene 

i denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse som er gjennomført i sentrum 

av Vestfoldbyene; henholdsvis Larvik, Sandefjord, Stokke, Teie, Tønsberg, Horten og 

Holmestrand. Tolkningene av disse spørreundersøkelsene har blitt supplert med 

aggregerte data fra Reisevaneundersøkelsen 2013/14.  

Rapporten er utarbeidet av sommerstudentene: Elena Olonkin Swahn, Oda 

Toresdatter Aas, Hanne Pauline og Aida Selimotic, med veiledning av Kristina 

Ellwood ved SVV Region Sør.  
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Sammendrag 
 

I perioden 21-27. juli 2015 ble det gjennomført spørreundersøkelser som skulle 

legge grunnlag for del 2 av rapporten «Ingen mennesker-ingen by» (2014). Formålet 

med disse undersøkelsene har vært å teste ut ulike metoder for hvordan best 

kartlegge gangaktivitet, kvalitet på gangforbindelser og generelt om det å velge 

gange som transportform. Målet er at disse rapportene skal kunne brukes som 

grunnlag for videre forskning, og de har derfor hatt som funksjon å teste ut ulike 

metoder.  

 

Årets undersøkelse (2015) har blitt gjennomført ved bruk av spørreundersøkelse 

hvor vi har valgt å kombinere bruken av kvantitative og kvalitative spørsmål. 

Utvalget for undersøkelsen har vært tilfeldige utvalgte personer som har oppholdt 

seg i de ulike sentra på tidspunkt for undersøkelsen. Spørreundersøkelsen inneholdt 

blant annet spørsmål om hva slags transportmiddel respondenten valgte på dagen 

for undersøkelsen, og om dette eventuelt hadde noe med formålet for 

sentrumsturen.  Andre temaer spørreundersøkelsen omhandlet var også hvordan 

respondentene opplevde atmosfæren i sentrum, hva slags tilrettelegging de anser 

som viktige for at flere skal velge gange som transportmiddel, både generelt, men 

også i de ulike sentra. Intervjuerne fikk også i oppgave å besvare spørsmål som 

angikk kjønn, omtrentlig alder og hvilke værforhold det var på dagen for utspørring.  

 

Valg av transportmiddel og formål i sentrum 

De fleste av respondentene valgte bilen som transportmiddel på dagen for 

utspørring. Svarene som respondentene gav kan likevel tolkes i retning av at kunne 

noen av sentra i større grad er tilrettelagt for miljøvennlige transportmiddel enn 

andre, og derfor at de opplevdes som bedre å oppholde seg i som myke trafikanter.  

Eksempelvis kan vi antyde at de små sentra, Teie og Stokke har en høyere 

prosentandel som velger bilen som transportmiddel, til sammenligning med de 

større sentra som viser større variasjon hos respondentene i valg av 

transportmiddel.  

 

Det er også en mulighet for at de store sentra, da hovedsakelig Tønsberg og 

Sandefjord tilbyr mer varierte aktiviteter for flere aldersgrupper. Til forskjell til de 
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mindre sentra, Teie og Stokke hvor de i all hovedsak blir benyttet til formål som 

handel og andre praktiske ærend. Dette underbygges også av at respondentenes 

alder varierer mer i de store sentra, enn i de små, hvor det var en overvekt av eldre 

personer som besvarte undersøkelsen.  

 

Tilrettelegging og atmosfære på gangarealene og i sentrum 

Her kommer det frem at det er viktig for respondentene at de går i tilrettelagte og 

hyggelige omgivelser. Flere grøntarealer, god belysning og variasjon i terrenget 

nevnes som gode tiltak for å skape innbydende gangarealer. I de ulike sentra har 

det også en positiv virkning på bymiljøet, og dermed også et økt ønske om å 

benytte seg av sentrumet, at de ulike torgområdene og gågatene oppleves som 

levende og attraktive.   

 

Et gjentagende tema er også at det er viktig for respondentene at man skaper større 

skiller mellom de gående og bilistene. Dette nevnes i forbindelse med både 

angående attraktive byrom og gangarealer, men også i forbindelse med en 

opplevelse av trygghet. Å opprette flere miljøgater bidrar til å skape både tryggere 

gangveger for de gående, men også å skape et bedre estetisk inntrykk. 

 

Funn og videre arbeid 

Mange av resultatene samsvarer med de funnene som har blitt gjort i 

Reisevaneundersøkelsen 2013/14. For eksempel er det slik at et stort flertall av 

respondentene benytter seg av bilen som transportmiddel, og handel er ofte et mål 

for reisen. 

 

Undersøkelsen viser tydelig at det er viktig for de gående med attraktive omgivelser 

og god tilrettelegging på gangarealene for at de skal oppleve det å gå som hyggelig, 

og derfor ønske å gå mer.  Dette burde derfor være et fokusområde for kommuner 

og fylkeskommuner som ønsker et mer levende bysentrum.  

Metodene i denne Bylivsundersøkelsen kan legge et godt grunnlag for videre arbeid 

med å samle inn kunnskap om gående, og burde videreutvikles.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Sommeren 2015 har det blitt gjennomført kartlegging av de myke trafikantene og 

deres bruk av byrommene i Vestfoldbyer. Oppdraget ble utført på vegne av 

Samfunnsseksjonen hos Statens vegvesen, Region sør. Målet med arbeidet har vært 

å danne et datagrunnlag på de myke trafikantene i byområdene, samtidig hvordan 

man kan følge opp arbeidet med Nasjonal gåstrategi. Denne undersøkelsen er et 

videre ledd av det påbegynte arbeidet som ble startet opp sommeren 2014. 

Oppdraget har blitt utført av fire sommerstudenter; Aida Selimotic, Oda Toresdatter 

Aas, Hanne Pauline Lie, og som prosjektleder; Elena Olonkin Swahn.  

Behovet for mer kunnskap om gående og myke trafikanter er utløsende for dette 

prosjektet.  Man har generelt lite, konkret kunnskap om de myke trafikantene i 

forhold til de andre trafikantgruppene.  Hovedformålet med dette arbeidet har 

derfor vært å danne et kunnskapsgrunnlag om gående og syklende, slik at disse 

rapportene kan fungere som utgangspunkt for videre forskning. Dette vil være 

nyttig til bruk for videre arbeid med å tilrettelegge for de myke trafikantgruppene, 

med hovedvekt på de gåendes perspektiv. Slik kan man bidra til at det blir mer 

attraktivt for flere å benytte seg av gange, sykkel og kollektivreise som 

transportmiddel. 

Arbeidet som har vært utført denne sommeren (2015) har hatt fokus på gående i 

bykjernene. Det har vært ønskelig å forme en oversikt over menneskers gåaktivitet 

og opplevelse av de å oppholde seg i gater og byrom i Vestfold. Dette er ifølge 

arkitekten Jan Gehl et sentralt mål i bylivsundersøkelser, nettopp å søke kunnskap 

om personers adferd og opplevelse av det å oppholde seg i et sentrum (Gehl, J. 

Svarre, B. 2013).  
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1.2 Nasjonal gåstrategi 

Nasjonal gåstrategi er en formulering av et mandat gitt av 

Samferdselsdepartementet. Det er et forslag for strategi for hvordan tilrettelegge for 

gående og for hvordan man skal få flere til å gå mer. Det fremlegges som et 

selvstendig dokument som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-

2023. Strategien er begrunnet i regjeringens mål om bedre helse gjennom fysisk 

aktivitet, mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer og tettsteder, og et 

universelt utformet samfunn. 

Strategien har to hovedformål; det skal være attraktivt å gå for alle, og flere skal gå 

mer. For å oppfylle disse målene har det blitt formulert seks innsatsområder; 

- Ansvar og samarbeid 

- Utforming av fysiske omgivelser 

- Drift og vedlikehold 

- Samspill i trafikken 

- Aktiv gåkultur 

- Kunnskap og formidling  

Disse innsatsområdene formidler hvordan man burde prioritere de gående som 

trafikantgruppe slik at man etter hvert kan få en økning andelen totalreiser til fots. 

Gjennom godt vedlikeholdte gangarealer, bedre tilrettelegging og attraktive 

omgivelser kan man kanskje påvirke folk til å gå mer.  Det er for eksempel viktig å 

prioritere de gåendes behov ved utbygging av trafikkanlegg, slik at de gående 

opplever trygghet når de benytter seg av gangarealene. Gangarealer skal være 

tilpasset alle befolkningsgrupper gjennom universell utforming slik at alle har 

anledning til å gå mer i hverdagen. Gjennom Nasjonal gåstrategi skal både Statens 

vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og private aktører kunne gjennomføre tiltak 

som skal bidra til at det skal bli mer attraktivt å gå, og for å få flere til å gå mer i 

hverdagen. 
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1.3 Byen i dag   

På 1900-tallet og frem til ca. 1960-1965 var det i hovedsak nødvendige aktiviteter 

som dominerte bruken av gater og byrom i sentrumskjerner. Nødvendige aktiviteter 

vil si aktiviteter som ikke er frivillige, men som må skje uavhengig av tilrettelegging 

eller attraktive bykjerner. Dette kan være aktiviteter slik som arbeid, handel og 

transport. Med andre ord var andelen frivillige aktiviteter i byrommet liten på denne 

tiden (Gehl, J. Svarre, B. 2013).   

Dagens bybilde og bruk av sentrum, gågater og byrom er i stor kontrast til det den 

var på 1900-tallet. Vi finner store motsetninger i måten mennesker forholder seg til 

byen, og hvordan utforming og aktivitet henger sammen. I dag er det kun en liten 

andel av aktivitetene som foregår i sentrumskjernene som kan kategoriseres som 

rent nødvendige. I tillegg setter bilismen byrommets tradisjonelle funksjoner under 

press, da handel på torg er byttet ut med handel i dagligvarebutikker, som mange 

velger å kjøre til. Store deler av aktivitetene som foregår i byrom, gater og 

sentrumsområder er i dag frivillige aktiviteter, som altså knyttes til frivillig opphold 

og urban rekreasjon. Byplanlegging på generelt basis har ført til at bilens plass har 

gått på bekostning av de gående. Dette har resultert i gater som i mindre grad er 

egnet til sosiale aktiviteter, og dermed en endring av byens funksjon (Gehl, J. Svarre, 

B. 2013).    

I dag er det i større grad frivillige aktiviteter som tar plass i byrommet, dermed blir 

tilrettelegging for sosialisering og opphold svært viktig. Fysiske kvaliteter og 

utforming av innbydende byrom, gater og sentrum er en betingelse for et levende 

sentrum. Dermed henger adferd, bruk og kvalitet sammen. Uten fokus på kvalitet i 

utforming av byrom vil andelen frivillig aktiviteter i byen synke betraktelig. Om dette 

er tilfellet, vil kun de nødvendige aktivitetene i bysentrum foregå slik som på 1900-

tallet. I dagens bybilde er altså en svært liten del av aktivitetene nødvendig, dermed 

vil en mangel i kvalitet i utforming av dagens byrom føre til at kun et fåtall tar det i 

bruk (Gehl, J. Svarre, B. 2013).    
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2. Metode 

Dette prosjektet har vært ment som et testprosjekt hvor vi har hatt anledning til å 

prøve ut forskjellige metoder.  I fjor (2014) ble det utført tellinger, 

fasaderegistrering og registreringer av type opphold for å få frem kvantitative data 

på bruken av sentrumsområdene. For å utfylle den kvantitative data som ble 

innsamlet i fjor, har det blitt benyttet spørreundersøkelse med et kvantitativt og 

kvalitativt preg i år. Disse dataene i sammenheng kan gi oss en bredere forståelse 

for folks oppfatninger rundt det å bruke gange som transportmiddel. Det er likevel 

nødvendig å spesifisere at disse dataene kun kan tolkes kvalitativt og ikke som 

statistisk representative.  

Utvalgsmetodikk 

 

 

 

 

 

 

Ved utvelgelsen av respondenter måtte dette skje tilfeldig ut i fra hvem som 

oppholdt seg i byrommet på de tidspunktene vi foretok spørreundersøkelsen, et 

såkalt sannsynlighetsutvalg. En slik utvelgelse bidrar til at vi nærmer oss en 

fordeling lik den i vi også vil se i populasjonen og øker derfor representativiteten til 

analysen (Kvale, S. og Brinkmann, S., 2009). I denne undersøkelsen legger vi likevel 

større vekt på det kvalitative aspektet da vi er i hovedsak ute etter folks 

oppfatninger rundt det å være gående, og representativitet ut i fra prinsipper om 

normalfordeling i populasjonen er derfor mindre viktig (Thagaard, T.,2013). Da det 

også har vært begrenset med tid settes det naturlige grenser for hvor stort utvalg 

man har anledning til å prosessere, derfor satte vi et minimum på 240 besvarelser 

By: Respondenter: 

Larvik 67 

Sandefjord 54 

Stokke 43 

Teie 28 

Tønsberg 70 

Horten 36 

Holmestrand 28 

Totalt 326 

By: Innbyggertall:  

Larvik  23523 

Sandefjord 41934 

Stokke  3221 

Teie 3849 

Tønsberg 49735 

Horten  18907 

Holmestrand 6823 

Tab. 1 Tall per 1. Januar 2013, med 

unntak av Teie hvor det er per 1. 

Januar 2010.  

Tab. 2 Antall respondenter per by. 



 

9 

 

fordelt på alle de syv byene ut i fra størrelsen på byene etter innbyggertall. Teie er 

unntaket, her har vi bedt om færrest respondenter fordi her oppleves dette som et 

mindre sentralt sentrum da dette er såpass i geografisk nærhet til Tønsberg 

sentrum. Vi fordelte det slik at de største byene, Sandefjord og Tønsberg, måtte ha 

et minimum på 50 respondenter, de mellomstore byene måtte ha minimum 30 og 

Teie måtte ha minimum 20. Sluttresultatet ble at vi intervjuet hele 326 personer. 

Spørreundersøkelsene ble utført i perioden 21.-27. juli, i en kjernetid mellom 09:00 

og 14:00.   Dette kan ha påvirket utvalget vårt, da dette er en periode for ferie og 

man vil derfor treffe på en del turister. Dette er også innenfor vanlig arbeidstid slik 

at mange respondenter tilhører de eldre aldersgruppene som ikke er i arbeid. Dette 

er likevel ikke nødvendigvis et problem, da det er de eldre som har benyttet seg av 

byrommet på de tidspunktene vi har vært ute å foretatt undersøkelsen, og er derfor 

en relevant gruppe å henvende seg til.  

 

2.1 Spørreundersøkelsens utforming 

Spørreundersøkelsen kan grovt deles inn i 4 deler, hvor første del omhandler hvilke 

transportmiddel respondentene velger, og hvilket formål respondenten har med 

sentrumsturen den dagen utspørringen tok sted. Andre del går mer inn på hvordan 

sentrumet oppleves for respondentene, hvordan er det å orientere seg og om de 

oppfatter sentrumet de befinner seg i som hyggelig.  Tredje del består av spørsmål 

som går på generelle betraktninger, hvor ofte i gjennomsnitt går respondentene, og 

hva skal til for at de skal gå mer? Fjerde del utfylles av intervjuer, og disse 

spørsmålene går på omtrentlig alder og kjønn på respondent, og hvilke værforhold 

det er det aktuelle tidspunktet for utspørringen.  

Vi benyttet oss av nettbrett med Windows operativsystem og programmet Google 

Forms ved utførelsen av intervjuene. Der hadde vi et ferdig formulert intervju, slik at 

alle intervjuerne bare kunne taste inn svarene. Deretter kom alle intervjuene direkte 

inn i et Microsoft Excel skjema som vi senere kunne bearbeide.  
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2.1.1 Kvantitativ metode 

De kvantitative dataene består av variablene «hvor godt kjent i sentrum», «valg av 

transportmiddel», «reiste alene, eller sammen med andre», «formål med 

sentrumsturen», «orientering», «hvor lenge skal man oppholde seg i sentrum», 

«tilstrekkelig med sitteplasser i sentrum» «vedlikehold på sommer», «vedlikehold på 

vinteren», «atmosfære i sentrum», «gjennomsnittlig gåaktivitet», «gåformål», «alder» 

og «kjønn». Disse variablene redegjøres for under.  

Hvor godt kjent i sentrum 

Denne variabelen har vi verdiene «lokal kjent», «kjent», «lite kjent» og «første gang 

du er her». Her er vi ute etter hvor godt kjent respondentene er i de ulike sentrum. 

Valg av transportmiddel 

Denne variabelen har verdiene «gikk», «syklet», «reiste kollektiv», «kjørte bil», «ble 

kjørt» og «andre» om respondenten skulle brukt et annet transportmiddel enn de 

nevnte. Her er vi ute etter å finne ut hva slags transportmiddel respondenten valgt å 

benytte seg av i forbindelse med den aktuelle sentrumsturen. Denne variabelen er 

knyttet opp til det kvalitative spørsmålet om formålet for sentrumsturen hadde noe 

å si for valget av transportmiddel.  

Reiste alene, eller sammen med andre 

Denne variabelen har verdiene «alene» og «sammen med andre». Her er vi ute etter 

om respondentene reiser sammen med flere eller alene. Ut i fra dette spørsmålet vil 

vi se om det er mulig å se noen tendenser til om personer velger transportmiddel ut 

i fra hvor mange som reiser.  

Formål med sentrumsturen 

Denne variabelen har verdiene «handle/shopping», «café/restaurant», «besøke 

noen», «jobbreise», «fritid», «benytte kollektivknutepunkt», «ikke noe bestemt 

formål», «andre ærend». Her er vi ute etter å se hva slags formål respondentene har 

i sentrumsområdene. Denne variabelen er knyttet opp til det kvalitative spørsmålet 

om formålet for turen hadde noe å si for valg av transportmiddel. Den er også 

knyttet opp til hva de forskjellige sentra blir benyttet til.  

Orientering 
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Denne variabelen har verdiene «vanskelig å orientere seg», «greit å orientere seg» 

og «lett å orientere seg». Denne variabelen skal si noen om hvordan respondenten 

opplever at det er å orientere seg i sentrum. Er de oversiktlige, skiltet tilstrekkelig 

eller utfordrende å orientere seg i.  

Hvor lenge skal man oppholde seg i sentrum 

Denne variabelen har verdiene «opp til en halvtime», «halvtime-time», «1-2 timer», 

«2-4 timer» og «mer enn 4 timer». Denne variabelen skal fortelle oss om hvor lenge 

respondentene oppholder seg i sentrumsområdene.  

Tilstrekkelig med sitteplasser i sentrum 

Denne variabelen har verdiene «ja», «bare i noen områder» og «nei». Her er vi ute 

etter om respondentene opplever at det er tilstrekkelig med sitte- og hvileplasser i 

sentrum 

Vedlikehold på sommeren 

Denne variabelen har verdiene «Dårlig vedlikeholdt», «greit vedlikeholdt», «godt 

vedlikeholdt», «varierende vedlikeholdt» og «vet ikke». Her er vi ute etter hvordan 

respondentene opplever vedlikeholdet av gangarealene i de ulike årstidene.   

Vedlikehold på vinteren 

Denne variabelen har verdiene «Dårlig vedlikeholdt», «greit vedlikeholdt», «godt 

vedlikeholdt», «varierende vedlikeholdt» og «vet ikke». Her er vi ute etter hvordan 

respondentene opplever vedlikeholdet av gangarealene i de ulike årstidene.   

Atmosfære i sentrum 

Denne variabelen har verdiene «lite hyggelig», «hyggelig» og «veldig hyggelig». 

Denne variabelen forteller oss om hvordan respondentene opplever det å tilbringe 

tid i sentrum.  

Gjennomsnittlig gåaktivitet 

Denne variabelen har verdiene «færre enn en gang i uken», «1-2 ganger i uken», 

«3-5 ganger i uken» og «fler enn 5 ganger i uken». Denne variabelen skal si noe om 

hvor mye respondentene går i gjennomsnitt i løpet av en uke. 
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Gåformål  

Denne variabelen har verdiene «arbeid», «skole», «besøk», «handel», «trening», 

«fritid» og «følgereise (f. eks med barn til barnehage)». Denne variabelen vil fortelle 

oss noe om hvilket formål respondentene oftest går i forbindelse med.  

Alder  

Denne variabelen har verdiene «ungdom (opptil 20)», «ungvoksen (21-30)», «voksen 

(31-50)», «godt voksen (51-70)» og «eldre (71+)». Her er vi ute etter en omtrentlig 

alder på respondentene.  

Kjønn 

Denne variabelen har verdiene «mann» og «kvinne». Denne variabelen forteller oss 

hvilket kjønn respondenten har og hvilket kjønn som oppholder seg i sentrum på de 

tidspunktene vi var ute å spurte.  

Alle de kvantitative variablene ble omkodet til tallverdier, hvor hver verdi fikk et tall 

(1,2,3 også videre). Prosentandeler har deretter blitt beregnet ut i fra disse 

summerte tallene.  Ved de variablene det var anledning for å huke av på flere 

verdier, ble andelen høyere. For eksempel om én person svarte: «handle/shopping» 

og «café/restaurant» ble disse verdiene omkodet «1» og «2». Slik ble antall verdier 

flere enn ved de andre variablene, men de ble beregnet om til prosentandeler slik at 

de ble tilnærmet normalfordelt. Deretter ble vanlig stolpediagram produsert ut i fra 

disse prosentandelene.  

Dette er mange variabler som hadde egnet seg bedre for en multivariat analyse, men 

fordi våre hjelpemidler har bestått av dataprogrammet Microsoft Excel har vi hatt 

liten anledning til å foreta oss noen korrelasjonsanalyser. Likevel kan man muligens 

se noen tendenser ut i fra de tabellene og diagrammene som er produsert.  

  

2.1.2 Kvalitativ metode 

De kvalitative spørsmålene er utformet slik at man får en mer eksplorerende 

analyse, i tilføyelse til de kvantitative spørsmålene. Vi har valgt å stille både 

indirekte og direkte spørsmål. Slik har respondentene har anledning til å gi uttrykk 

for sine spontane oppfattelser og holdninger, samtidig som de kan gi uttrykk for 
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hvilke temaer som opptar dem selv (Kvale & Brinkmann, 2009). De kvalitative 

svarene ble kodet inn i kategorier slik at vi lettere kunne se hvilke temaer som ble 

hyppigst nevnt, og slik se hvilke temaer som opptar respondentene mest. Det er 

også lettere å foreta seg en sammenligning av svarene etter en slik omkoding. På 

bakgrunn av hvordan disse undersøkelsene ble foretatt, ute i de ulike sentra, var det 

også naturlig at man foretok seg en meningsfortetting av intervjuene mens de 

pågikk, man forkorter respondentenes svar.  Slik ble det mange korte formuleringer 

som uttrykker hovedpoengene til respondenten. Samtidige er det en fare for at noe 

av konteksten har forsvunnet på grunn av dette valget, men på grunn av ønsket om 

mange respondenter ble dette et nødvendig valg.  Spørsmålene ble formulert slik:  

Hadde formålet med turen noe å si for valg av transportmiddel? 

Dette spørsmålet var knyttet opp til flere av de kvantitative spørsmålene. 

Henholdsvis «valg av transportmiddel», «formål med sentrumsturen» og «alder». 

Disse variablene var viktige for å forstå sammenhengen mellom valg av 

transportmiddel og formål. «Alder» valgte vi fordi det kan være en variabel som har 

en innvirkning på valg av transportmiddel, kanskje spesielt for de som tilhører 

gruppen «eldre».  Her ble det naturlig å kategorisere inn i hvilket transportmiddel 

respondentene brukte, for så å se om det var noen likhetstrekk mellom de ulike 

formålene og valget av transportmiddel. Eksempelvis, er det slik at folk velger 

vanligvis bilen hvis formålet er «handle/shopping»?  

Hva mener du kan bidra til å få folk til å gå mer? 

Ved dette spørsmålet er vi ute etter respondentenes meninger og idéer for hva de 

oppfatter som fornuftige tiltak for å oppmuntre folk til å gå mer. Her valgte vi å 

kategorisere inn i «vedlikehold av gang-/sykkelveg», «opplevelser/atmosfære» og 

«holdningsendringer» da det var disse temaene som var de dominerende. 

Hva kunne bidratt til at du oftere hadde gått inn til sentrum? 

Her er vi ute etter hva enkeltrespondentene opplever som oppmuntrende for at de 

selv skal velge gange som et transportmiddel.  Her valgte vi å kategorisere inn i 

«vedlikehold av gang-/sykkelveg», «opplevelser/atmosfære» og 

«holdningsendringer» da det var disse temaene som var de dominerende. 
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3.Analyse 

Analysen som fremkommer her vil være delt inn i de ulike sentra. De presenteres 

separat med sine respektiv resultater. Her vil de kvantitative og kvalitative 

responsene fra spørreundersøkelsen bli tolket opp mot hverandre. Avslutningsvis vil 

det presenteres en tolkning og sammenligning av sentra, med utgangspunkt i de 

foregående analysene.  
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3.1 Larvik 
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I Larvik foregikk undersøkelsene 21.-22.juli, i gatene rundt i sentrum. Vi var også 

noe i de andre sentrumsdelene indre havn og Fritzøe brygge, da disse områdene 

også ble registrert med mye gåaktivitet i fjorårets rapport.  21. juli var det regnvær, 

men det virket ikke som om det hadde noen betydelig påvirkning på hvor mange 

som lot seg bli intervjuet. 22. juli var det oppholdsvær, og derfor meget lett å få tak 

i respondenter. Samlet fikk vi intervjuet 67 respondenter, hvor 52% av de spurte var 

lokal kjente.  Det opplevdes likevel som om mange av respondentene var turister. 

Den største andelen av respondenter i Larvik var i aldersgruppen «voksen (31-50)». 

De aller fleste i Larvik valgte å ta bilen inn til sentrum de dagene vi var ute og 

utførte undersøkelsene, henholdsvis 58%.  Det er riktignok rimelig å anta at det kan 

ha noe å si at det var dårlig vær første dag for undersøkelsen, og flere av den grunn 

tok bilen. De kvantitative besvarelsene forteller oss at de aller fleste som oppholdt 

seg i Larvik disse dagene hadde som formål å handle. Her kan vi muligens se en 

sammenheng mellom formål og valg av transportmiddel, og de kvalitative 

besvarelsene underbygger nettopp dette.  Det kan se ut som om de som tar bilen 

ofte velger dette som transportmiddel fordi formålet med sentrumsturen er å 

handle, og at det derfor oppleves som mest praktisk å ta bilen.  Det kan også virke 

som om det er mange av respondentene opplever det som for langt å gå inn til 

sentrum fra hjemsted, og at formål rundt i sentrumet fører til at det er lettere å 

benytte seg av bilen. Dette bekreftes av de kvalitative besvarelsene, også i 

sammenheng med at respondentene føler at på grunn av dårlig tid så må man ta 

bilen.  Det er også en del som svarer at de kjører i forbindelse med jobbreising, og 

dette kan nok ses i sammenheng med at de fleste respondentene som brukte bilen 

ligger i en typisk yrkesaktiv aldersgruppe, henholdsvis «voksen (31-50)». Flere 

nevner også at de velger bilen på bakgrunn av at de har barn, og bilen oppleves da 

som det mest praktiske transportmiddelet.   

Den neste største gruppen tilhører trafikantgruppen gående, da 27% av de spurte 

svarte at de hadde gått til sentrum på dagen for utspørringen. Dette korresponderer 

med Reisevaneundersøkelsen for 2013/14 da Larvik faktisk var den byen i Vestfold 

som benyttet seg mest av gange og andre miljøvennlige transportmidler i 

sentrumsområdet (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015).  Av 

respondentene var det flere som bodde relativt sentrumsnært, og opplevde det 

derfor som helt greit å gå inn til byen. Det var derimot noen som valgt beina fordi 

det var for dårlig kollektivtilbud fra hjemstedet deres, slik at å gå ble mer praktisk.  
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Noen av respondentene svarte også at de var på jobbreise, og at de gikk mellom 

arbeidsplass og møtelokaler innenfor sentrumsområdene i Larvik.  

Det var kun fire respondenter som benyttet seg av kollektivtilbudet i Larvik, og 

årsaken til valg av transportmiddel gikk på at det opplevdes for langt å gå inn til 

sentrumet.  I følge Reisevaneundersøkelsen for 2013/14 er det også slik at Larvik er 

den byen i Vestfold med høyest andel av svært lav frekvens på antall avganger i 

timen, det vil si avganger sjeldnere en gang i timen utenfor sentrumsområdene 

(Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015). Det kan derfor virke som om 

kollektivtilbudet kan ha noe å si for det lave antallet av respondenter som benyttet 

seg av det, at mangel på tilgjengelighet gjør det mindre tiltrekkende.  

I den andre delen av spørreundersøkelsen kommer det frem at de fleste 

respondentene opplever det som greit å orientere seg rundt i Larvik sentrum, og det 

virker som de er tilfreds med antall sitteplasser på gangarealene. I de kvalitative 

responsene ser vi at hovedtemaene som omtales angår vedlikehold av gang-

/sykkelveger, opplevelser/atmosfære og holdninger angående det å gå.  De fleste 

besvarelsen relateres til dette med vedlikehold, og da hovedsakelig at gangvegene 

trenger oppgradering og burde tilpasses til flere grupper i befolkningen. Slik 

oppleves Larvik også som en utfordrende by topografisk sett; bratte stigninger og 

bakker oppfattes som problematisk for blant annet eldre og andre med fysiske 

hemninger.  Noen nevnte også at de erfarte at det ikke var utbygget tilstrekkelig 

med gangveger inn til sentrum, henholdsvis fra Brunlanes og Nevlunghavn.  Når det 

kommer til generelt vedlikehold av gangarealene på de ulike årstidene virker det 

likevel som om de fleste opplever dette som tilstrekkelig. 

Av de 67 respondentene i Larvik var det 11 stykker som mente at sentrumet kunne 

tilbudt flere attraksjoner for å trekke folk. Flere serveringsteder og tilstelninger på 

torget er etterspurt. Det nevnes at byen burde bli mer levende, og ved å ha lengre 

åpningstider kan dette bidra til at flere oppholder seg i byrommet mer. Likevel 

opplever 78% av respondentene at Larvik er et hyggelig sentrum å tilbringe tid i. 

Når det kommer til spørsmålet om hva som skal til for å få folk til å gå mer, nevner 

respondentene at det viktigste er folkeopplysning rundt helsefordelen ved det å gå. 

Slik kan man bidra til en økt bevissthet og sunne holdninger rundt enkeltindividets 

helse. Disse holdningene gjenspeiles i at 60% av respondentene svarte at de gikk 

flere enn fem ganger i uken.  
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3.2 Sandefjord 
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Intervjuene i Sandefjord foregikk 23. og 24. juli. Her ble undersøkelsene i hovedsak 

utført i områdene rundt Hvaltorget, men også i Jernbanealléen og 

strandpromenaden. Jernbanealléen representerer et naturlig sted å utføre 

undersøkelsen, da denne gaten har funksjon som en hovedåre i byen fordi den 

knytter de ulike byrommene sammen og den ligger mellom to viktige 

kollektivknutepunkt.  Disse områdene ble det også registrert mengde gåaktivitet i 

fjorårets rapport. Begge dagene intervjuene fant sted var det oppholdsvær, og det 

var derfor mange respondenter å få tak i.  Samlet fikk vi tak i 54 respondenter hvor 

over halvparten var lokalkjente. Alderen på respondentene spredte seg relativt jevnt 

mellom aldersgruppene «ung voksen (21-30)» og «eldre (71+)».   

Den største andelen av respondentene valgte å ta bilen dagen utspørringen tok sted, 

henholdsvis 39%. Dette er ikke en overveldende stor andel, da 31% valgte å gå.  

Dette har nok noe med at respondentene i hovedsak hadde som formål fritidssysler, 

slik at det å gå ble en aktivitet de hadde tid og anledning til å foreta seg.  De eneste 

respondentene som valgte å ta bilen på grunn av et spesielt formål var fordi de følte 

at det var for langt for dem å gå fra hjemsted til sentrum, og at det derfor blir mer 

praktisk med bilen. Generelt scorer Sandefjord høyt på bruk av miljøvennlige 

transportmidler i sentrumsområdene ifølge Reisevaneundersøkelsen 2013/14, da 

spesielt mange gående (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015).  

Det var relativt få av respondentene som valgte å benytte seg av kollektivtilbudet. 

Her kan man med henhold til Reisevaneundersøkelsen 2013/14 antyde at årsaken er 

at Sandefjord kommune har en av de absolutt dårligste tilgangene til 

kollektivtransport. I likhet med Holmestrand og Stokke har Sandefjord en befolkning 

med over 20% eller mer dårlig eller svært dårlig kollektiv tilgang (Ellis, I.O., 

Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015).  Dette bekreftes i de kvalitative 

besvarelsene da mange opplever det som for vanskelig å gå til sentrum fra 

hjemstedet. En bedring i kollektivtilbud mener de hadde bidratt til at de hadde økt 

bruken av buss og gange som transportmiddel.  

I del to av undersøkelsen opplever de aller fleste at det er veldig greit å orientere 

seg i Sandefjord sentrum, og de er stort sett tilfredse med antall sitteplasser. I den 

kvalitative responsen ser vi at emnene oftest nevnt kan knyttes til vedlikehold av 

gang-/sykkelveger og holdninger. Det ble lagt vekt på at det var ønskelig med 

klarere skille mellom gangveger og sykkelveger slik at disse ikke kommer i konflikt 

og at begge trafikantgruppene kan føle seg tryggere på vegene. Trygghet er noe 
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som nevnes flere ganger, da også i forbindelse med at gangveger trenger bedre 

belysning. Også det at de trenger oppgraderinger slik at de blir tryggere for flere 

gående, da spesielt for de som har fysiske hemninger. Det at det er attraktive 

miljøer gangvegene blir lagt til er også viktig, mer grøntarealer og mykere underlag 

er tiltak som er ønskelige.   

Videre mener respondentene at det er holdningsendringer i befolkningen som skal 

til for å få folk til å gå mer. Det å opplyse om helsefordeler er viktig, og det å 

tilrettelegge for at folk skal oppleve det å gå som en sosial aktivitet. Eksempelvis 

nevnes det at det å arrangere organiserte turlag kan være et godt tiltak for dette. 

Det nevnes også at det er viktig med informasjon rundt hvor miljøskadelig bilkjøring 

er, fremfor de mer miljøvennlige alternativene. Likevel, som nevnt tidligere, scorer 

Sandefjord relativt høyt på bruken av miljøvennlige transportmidler.  
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3.3 Stokke 
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Intervjuene i Stokke ble utført den 27. juli. Her ble de utført rundt i hele sentrum, 

noe mer rundt de to kjøpesentrene. Registreringene i fjorårets rapport ble 

hovedsakelig gjort rundt kollektivknutepunktene Stokke togstasjon og Stokke 

Senter, men her opplevde vi i år at det var relativ få gående. Dagen for intervjuene 

hadde oppholdsvær, men kraftig vind kan ha bidratt til at det var færre ute og gikk. 

Samlet fikk vi 43 respondenter i Stokke, hvorav 65% befant seg mellom 

aldersgruppene «godt voksen (51-70)» og «eldre (71+)». Det er derfor en 

sannsynlighet for at dette er hovedsakelig personer som ikke lenger er aktive i 

arbeidslivet, slik at dette kan ha påvirket noen av resultatene. 

Over halvparten av respondentene valgte bilen som transportmiddel. De fleste av 

disse mente at dette valget hadde ingenting med formålet for sentrumsturen å gjøre 

da de reiste i forbindelse med jobb. Det ble likevel understreket at på grunn av 

mangel på tid, var det mer praktisk å ta bilen da det ville tatt for lang tid å gå inn til 

sentrum. Dette støttes av Reisevaneundersøkelsen 2013/14, da Stokke er den 

kommunen av alle i Vestfold med størst andel i befolkningen som har anledning til å 

bruke bil som transportmiddel (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015).  

37% av respondentene i Stokke valgt å gå inn til sentrum, hvorav de fleste tilhørte 

aldersgruppen «eldre (71+)». Av disse hadde de aller fleste som formål å handle, 

men det virket ikke som om formålet hadde noe å si for valg av transportmiddel. 

Det var kun en person som valgte sykkelen for å slippe å bære tungt.  Det vår få 

respondenter som valgte å benytte seg av kollektivtilbudene på dagen for 

intervjuene. Dette kan ha sammenheng med at det, i likhet med Sandefjord, er i 

Stokke relativ dårlig tilgang til kollektivtransport ifølge Reisevaneundersøkelsen 

2013/14 (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015). Slike resultater kan 

indikere at Stokke Senter, som er plassert midt i sentrumet, derfor fungerer mindre 

bra som et kollektivknutepunkt. Denne påstanden underbygges av de kvalitative 

besvarelsene, da flere mener at kollektivtilbudet burde styrkes ytterligere i Stokke.  

I del to av undersøkelsen hvor vi ønsker å vite hva som kan bidra til at folk skal gå 

mer kan vi grovt dele inn respondentenes svar inn i tre temaer; holdninger, 

tilrettelegging og atmosfære/opplevelser. Respondentene i Stokke nevner opptil 

flere ganger at opplysning om helsefordelene ved å gå er et viktig tiltak, de er av 

den oppfatning at slike opplysningskampanjer er med på endre folks holdninger til 
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det å gå. De mener også at det kan ha en positiv effekt om folk opplever det å gå 

som en sosial aktivitet, for eksempel ved at det arrangeres organiserte gåturer. 

Noen nevner at kanskje man hadde gått oftere hvis man hadde hatt noen å gå 

sammen med.  

Dette å oppleve det å gå som en sosial aktivitet virker som om det henger sammen 

med at Stokke sentrum tilbyr få områder hvor det er rom for sosial utfoldelse. 

Respondentene nevner at det er mer fristende å gå inn til et sentrum som oppfattes 

som mer levende enn det Stokke gjør. Et sentrum burde kunne tilby flere caféer og 

flere sosiale aktiviteter for personer i alle aldre. Et hinder for å danne en god 

atmosfære i Stokke sentrum virker som om er at sentrumet deles av en veg og et 

jernbanespor, flere nevner at det burde reduseres med trafikk inn i sentrumet.  Det 

kan nok ha innvirkning på at Stokke virker som et mindre fristende sentrum å 

oppholde seg i og gå til. Det er nok også derfor vi kan, ut ifra resultatene, se en 

tendens til at sentrumet hovedsakelig blir benyttet til formålet «handel/shopping» 

og i mindre grad som et rom for sosiale aktiviteter som «fritid», «café/restaurant» 

og «besøke noen». Denne antagelsen bekreftes av respondentene da de nevner at 

det oppleves som om det eksisterer gangveger fra hjemsted og helt inn til sentrum. 

Men fordi Stokke virker som om det har mer en funksjon som et handelsområde enn 

et sosialt rom, blir det mest naturlig å benytte seg av bilen inn til sentrumet. Dette 

fordi man da som regel skal utføre praktiske ærend i Stokke.  

Når det kommer til tilrettelegging av gangarealene går dette også inn på at det 

burde være trivelig omgivelser rundt gangvegene, med flere grøntarealer og variert 

underlag på gangarealene og flere sitte- og hvileplasser.  30% av respondentene 

mente at Stokke sentrum tilbyr for lite sitteplasser. Det er også viktig for 

respondentene at det oppleves som trygt å benytte seg av gangvegene og sentrumet 

ved for eksempel ved at områdene blir bedre belyst. Til tross for disse 

kommentarene er det likevel slik at respondentene svarer at de går oftere enn 5 

ganger i uka. 
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3.4 Teie 
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Intervjuene på Teie ble gjennomført 21. og 23. juli. De ble utført rundt hele 

sentrum, noe mer på torget og utenfor Bellevue senteret. Det var i gatene som førte 

ut fra torget hvor det i fjorårets registreringer ble foretatt tellinger, men i år 

opplevde vi ikke at alle disse gatene var like aktuelle å foreta utspørringene i da det 

ikke var noe særlig med gående der.  Den 21. var det regnvær som medført at vi 

valgte å avbryte undersøkelsen den dagen da været medførte at det på Teie ble for 

utfordrende å komme i kontakt med respondenter. 23. juli var det oppholdsvær, 

denne dagen tilbragte vi hele dagen på Teie og det var betrakteligere lettere å få tak 

i respondenter.  Samlet fikk vi 28 respondenter på Teie, hvorav 75% ligger i 

aldersgruppene «godt voksen (51-70)» og «eldre (71+)». Det at respondentene 

ligger i de øvre aldersgruppene kan ha påvirket resultatene, samtidig som om det 

virker som om det er disse gruppene som er kjernegruppene som benytter seg av 

sentrum, da det etter lunsjtider (14-tiden) ble tømt for gående på Teie.  

68% av respondentene valgte bilen som transportmiddel på dagen, og i de 

kvalitative analysene kom det frem at en overvekt av disse hadde som formål 

handel.  Her forklares dette med at det oppleves som mer praktisk å ta bilen, gjerne 

fordi man bærer tunge varer. Samtidig nevnes det av noen at respondenten ikke 

opplever at det er godt nok kollektivtilbud fra hjemsted til sentrumet slik at det ikke 

blir et aktuelt alternativ. Noen nevner også at det å gå ikke er så lett, da de bor for 

langt unna sentrumet til at man kan gå.  

De av respondentene som var gående på dagen for utspørringen hadde stort sett 

som formål å handle, disse respondentene mente at de valgte gange som 

fremkomstmiddel fordi det var det de vanligvis gjorde. Hvis de skulle ha lenger 

reiseveg ville de antagelig også ha benyttet seg av kollektivtilbudet, i stedet for å ta 

bilen. Dette kan ha sammenheng med at Teie/Nøtterøy oppleves som en av de 

kommunene med størst økning på avgangsfrekvens på kollektivtilbudene ifølge 

Reisevaneundersøkelsen 2013/14 (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 

2015). De som benytter seg av kollektivtilbudet inn til sentrumet har også som stort 

sett som formål å handle, men her nevnes det at man ville valgt bilen hvis man 

skulle ha båret tungt. Dette gjelder også for syklistene, man velger bilen når man 

handler mye. Disse trafikantgruppene utgjør 29% av respondentene.  

De kvalitative besvarelsene kan deles inn i temaene tilrettelegging og 

atmosfære/opplevelser.  Mange av responsene på Teie omhandler det at folk ikke 

opplever som godt nok tilpasset trafikantgruppen gående. Sentrumet bærer preg av 
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å være svært trafikkert, både av personbiler og tungtrafikk. I tillegg til dette sies det 

å være for få fotgjengerfelt og gågater i byrommet som er adskilt fra sykkelvegene. 

Det nevnes her derfor at trafikksikkerheten i sentrumet ikke oppleves som godt nok 

til at det er fristende å gå der. Ved å redusere biltrafikken vil dette vært betraktelig 

bedre.   

Dette kommer også frem når respondentene snakker om opplevelsen av det å 

tilbringe tid i sentrum. Det nevnes at det burde være mer tiltrekkende å tilbringe tid 

der, for eksempel med mer aktiviteter på torget, flere grøntarealer, flere hvileplasser 

og koseligere gågater. Det nevnes at et torg i et sentrum har en veldig viktig 

funksjon som et sosialt møteplass. Det virker som om respondentene mener at Teie 

torg ikke oppfyller en slik funksjon, spesielt da fordi torget i dag er en fungerende 

parkeringsplass. Torget burde heller fylles med sitteplasser og salgsboder.  

Det oppfattes at det på Teie ikke er noen klare «ruter» for gående, da begge 

sentrene og de større butikken har tilhørende parkeringsplasser, slik at det blir 

mindre attraktivt å gå i sentrumet. Teie bærer preg av å være et sentrum for 

kjørende og ikke gående. Dette bekreftes av respondentene da de gjerne skulle sett 

at det ble gjort mindre attraktivt å benytte seg av bilen inn til sentrumet ved å sette 

opp priser på parkeringer, eller legge de utenfor sentrumet slik at færre biler må 

oppholde seg i byrommet.  

På grunn av disse utfordringene respondentene opplever at Teie har, virker det som 

om det er flere av respondentene som heller velger å reise inn til Tønsberg sentrum, 

da dette er nærme og det tilbyr flere butikker og flere sosiale aktiviteter.  
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3.5 Tønsberg 
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Undersøkelsene ble gjennomført i Tønsberg 21.,22. og 24. juli. De ble utført i hele 

sentrum. Det ble lagt hovedvekt på Tønsberg torg og Farmandstorget og gatene 

Rådhusgaten, Storgaten og Torvgaten. Disse gatene var naturlige valg da disse har 

funksjon som bindeledd mellom henholdsvis Brygga, torget og Farmandstredet 

kjøpesenter, og det var i disse gatene det i fjorårets rapport ble registrert mest 

gangaktivitet.  21. Juli var det regnvær, og meningen denne dagen var egentlig å 

tilbringe hele dagen på Teie. Da dette ikke virket hensiktsmessig valgte vi heller å 

tilbringe halve dagen i Tønsberg da det opplevdes som mye lettere å få tak i 

respondenter her. 22. og 24. juli var det oppholdsvær og det var ingen problemer 

med å få tak i respondenter.  Samlet fikk vi 70 respondenter i Tønsberg, og det var 

relativt jevnt fordelt på aldersgruppene «ungvoksen 21-30» opp til gruppen «eldre 

(71+)». Tønsberg er betraktet som en veldig aktuell sommerby, så mange av 

respondentene er turister.  

Halvparten av respondentene i Tønsberg valgte bil som transportmiddel på dagen 

for intervjuene. De fleste av de som valgte bilen hadde som formål å handle og 

andre ærend, og sa derfor at det er grunnen til at de valgte dette transportmiddelet, 

da dette var mest praktisk med tanke på å bære tungt. Noen nevner også at bilen er 

mest tidseffektiv da man skal hente barn og ha med barnevogn, og med bil 

oppleves disse ærendene enklere. Dette bekreftes av de kvalitative responsene da 

mangel på tid ofte omtales som en av grunnene til at man sjeldent går inn til 

sentrum. Avstand virker også som et gjentagende tema, da flere av respondentene 

opplever det som for langt å gå inn til sentrum fra hjemsted.  

De av respondentene som gikk til sentrum valgte dette fordi de hadde kort avstand 

inn, og opplevde derfor dette som helt greit. Når det kommer til andre alternative 

transportmidler (sykkel, kollektivt og båt), svarte respondentene at formålet for 

sentrumsturen stort sett var fritid, og av den grunn hang dette sammen med valg av 

transportmiddel. Flere av disse var turister på ferie, og nevnte derfor at de hadde 

god tid slik at de valgt vekk bilen. Interessant nok nevner ingen av respondentene at 

kollektivtilbudet inn til sentrumet trengs å forbedres. Dette underbygges i 

Reisevaneundersøkelsen 2013/14 som viser at Tønsberg kommune har en av de 

største økninger innen avgangsfrekvenser i kollektivtilbudet og har det desidert 

beste kollektivtilbudet i hele fylket (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 

2015). Det virker som om respondentene er relativt fornøyde med dette tilbudet.  



 

29 

 

De kvalitative responsene kan grovt deles inn i temaene opplevelser/atmosfære og 

holdninger. Det som kom mest tydelig frem var viktigheten av å øke trivsel i de 

områdene folk ønsker å gå. Det at man har områder som parker, byrom og gågater 

som er bilfrie i sentrum anses som viktig. Slik vil opplevelsen av det å gå i hyggelige 

omgivelser stimulere til at folk ønsker å gå oftere. Noen av respondentene mener 

også at man burde øke andel butikker, restauranter og caféer utenfor kjøpesentrene 

da dette kan bidra til økt aktivitet i sentrum. Likevel svarer en stor del av 

respondentene at de synes Tønsberg er et veldig hyggelig sentrum å tilbringe tid i.  

Det nevnes at det oppleves som viktig at et sentrumsområde burde være for gående, 

og at bilistene ikke burde prioriteres i sentrum. Dette nevnes også i forbindelse med 

at flere av respondentene mener at statusen på det å gå burde øke. Det burde settes 

mer fokus på slik at dette prioriteres fremfor andre trafikantgrupper. Det å opplyse 

om helsefordeler ved det å gå er også et tiltak som burde benyttes for å oppmuntre 

folk til å gå mer.  Ved for eksempel å organisere turlag menes det å kunne bidra til 

både et økt fokus på helsefordeler, men også at gående får økt status.   
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3.6 Horten 
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Undersøkelsene i Horten ble gjennomført 21. juli. Denne dagen var det regnvær og 

vi sto derfor på samme sted hele dagen, da i Apotekergata som er en gågate som 

leder fra torget ned til Sjøsiden kjøpesenter. Det var i denne gaten det ble registrert 

mest gåaktivitet i fjorårets rapport. Vi opplevde ikke været som et problem når det 

angår det å få tak i respondenter. Totalt fikk vi 36 respondenter i Horten, og over 

halvparten av respondentene var i aldersgruppen «godt voksen (51-70)». Det var 

hovedsakelig lokalkjente som ble intervjuet.  

Været kan ha påvirket utvalget vårt, da 58% av respondentene tok bilen eller ble 

kjørt inn til sentrum, dette bekreftes også av de kvalitative responsene. Formålene 

denne dagen er stort sett handel og andre ærend.  Likevel svarer respondentene at 

det ikke nødvendigvis derfor de har valgt bilen, derimot opplevde respondentene 

dette som mest praktisk fordi kollektivtilbudet ikke var tilstrekkelig nok og fordi 

man hadde for lange avstander til å gå. Det nevnes at det ikke er mange nok 

bussavganger fra hjemstedet deres, og at hvis de skulle valgt kollektiv hadde det 

også vært et problem at kollektivtilbudene ikke korresponderer med hverandre slik 

at det blir for tungvint for dem å velge å reise kollektivt. Dette bekreftes av 

Reisevaneundersøkelsen 2013/14 der Horten er en av Vestfoldkommunene som 

opplever at over 20% av befolkningen har dårlig eller svært dårlig tilgang til 

kollektivtrafikk (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015).  Noen av 

respondenten valgte derfor bilen fordi de var på vei til arbeid, og det tar for lang tid 

med kollektivtrafikken. Det var én av respondentene som valgte kollektivtilbudet i 

Horten.  

Av de som gikk var formålet stort sett å handle, og mente at valg av transportmiddel 

ikke hadde noe å si for hvilket formål de var i sentrum for. Aldersgruppen på de 

gående er hovedsakelig rundt «godt voksen (51-70)».  

Når det kommer til spørsmålene om hva respondentene mente om hva som kan få 

folk til å gå mer er hovedtemaene tilrettelegging, vedlikehold av gang- og sykkelveg 

og atmosfære/opplevelser.  Det virker som om det viktigste temaet er at det må 

tilrettelegges for gående i sentrum. Det må være bedre fremkommelighet for 

gående, da for eksempel mindre reklameskilt som står midt i gangarealet da disse 

kan oppleves som vanskelige å bevege seg rundt for svaksynte. Det nevnes at det 

også burde gjøres lettere for gående ved å tilby flere sitteplasser i sentrum til tross 

for at 68% av respondentene svarer at de synes det er tilstrekkelig med sitte- og 
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hvileplasser. Valg av brostein som underlagsmaterialet nevnes som utfordrende å 

bevege seg på, da spesielt for personer med funksjonshemninger. Det nevnes også 

at det burde være bredere gågater, og skape et klarer skille mellom gående og 

syklende slik at disse to trafikantgruppene ikke forstyrrer hverandre. Her nevnes det 

også at dette er nødvendig å gjøre mellom bilistene og de gående også, med flere 

over- og underganger for de gående og flere fotgjengerfelt. Biltrafikk bør også 

begrenses, da er det hovedsakelig Torggata og Storgaten som blir nevnt da disse 

gatene ligger såpass nært til det som oppfattes som sentrumskjernen.  Et tiltak som 

nevnes for å begrense bilbruken i sentrum er å gjøre det mindre tiltrekkende å 

bruke bilen, for eksempel ved å sette opp priser på parkeringer og styrke 

kollektivtilbudet.  

Når det kommer til vedlikehold henger dette sammen med opplevelsen av 

atmosfæren i sentrum. Det er veldig spredte meninger rundt hvor godt 

vedlikeholdet i Horten sentrum er, det som nevnes er at strøing av gangarealene på 

vinterstid og søppelplukkingene ikke er godt nok. Noen respondenter mener også at 

Horten burde tilby flere serveringsteder, også på kvelder slik at man kan tilbringe 

tid i sentrumet også på kveldstid.  
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3.7 Holmestrand 
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Undersøkelsene i Holmestrand ble gjennomført den 22. juli. Denne dagen var det 

oppholdsvær, været burde derfor ikke ha noe å si for utvalget vårt. Vi startet 

undersøkelsene ved bryggeområdet, langs Havnegaten, men her var det utfordrende 

å møte på respondenter, til tross for at det var i denne gaten det i fjor ble registrert 

mest gangaktivitet.  Vi valgte derfor å forflytte oss opp i Langgata, her var det noe 

lettere å få tak i respondenter. Totalt fikk vi tak i 28 respondenter, hvorav 64% var 

lokalkjente. Over halvparten av respondentene var i aldersgruppen «godt voksen 

(51-70)».   

43% av respondentene valgte bilen som fremkomstmiddel på dagen for 

utspørringene, hvorav de fleste har som formål å handle. Noen valgte bilen på grunn 

av dette formålet for å slippe å bære tungt og bilen derfor oppfattes som mest 

praktisk. Det er likevel flere av bilistene som valgte bilen fordi de opplever at 

kollektivtilbudet fra hjemsted til sentrum ikke er godt nok. Det er også noen av 

respondentene som bor såpass langt unna at det er lettere å ta bilen inn til sentrum, 

for så å parkere bilen og heller å gå rundt i sentrumskjernen.  

Av de gående svarer flertallet at de velger å gå fordi de bor i kort avstand fra 

sentrum.  Dette utgjør 36% av respondentene, generelt består denne gruppen av 

yngre personer, da yngre definert som under 50 år.  Flesteparten av disse har som 

formål å gå på café, og mener derfor at formålet ikke har noe å si for valg av 

transportmiddel. To personer i de eldre aldersgruppene «godt voksen (51-70)» og 

«Eldre (71+)» har ulike oppfatninger av det å gå i Holmestrand sentrum.  Én velger 

gange fordi personen ser helsefordelene ved det å gå, og den andre velger å benytte 

seg av kollektivtilbudet fordi det oppleves som for vanskelig å gå i sentrum. I den 

forbindelse nevnes det at gangarealene ned til sentrum er for bratte og lite tilpasset 

de med funksjonshemninger. Utover det er det få av respondentene som har 

benyttet seg av kollektivtilbudet. Dette kan ha sammenheng med at befolkningen i 

Holmestrand har en av de lavest andelene av personer som bor nærmere enn 500 

meter til nærmeste holdeplass ifølge Reisevaneundersøkelsen 2013/14, 

sammenlignet med de andre Vestfoldbyene (Ellis, I.O., Haugsbø, M.S. og Johansson, 

M., 2015).  

I de kvalitative responsene kan vi se at hovedtemaene som respondentene uttaler 

seg om handler om tilrettelegging og atmosfære/opplevelser. Det temaet som 

gjentar seg oftest er dette med tilrettelegging. Sentrumsområdene burde 
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tilrettelegges bedre for gående med flere og bredere gangveger og flere 

fotgjengerfelt slik at det oppleves som tryggere å gå i sentrumskjernen.  

Når det kommer til atmosfæren, er det viktig for respondentene at de omgir seg i 

trivelige omgivelser når de er ute og går. Mer beplantning og færre trafikkerte veger 

bidrar til å skape hyggelige gangarealer, og respondentene mener at dette er et 

viktig tiltak for å få folk til å få lyst til å gå mer. Det nevnes også at det kunne vært 

tilbudt å ta del i arrangerte gåturer, da det å gå burde oppleves som en sosial 

aktivitet.  Det oppfattes også at sentrumet kan tilby flere spennende forretninger, 

og at det kan arrangeres flere sosiale tilstelninger slik at sentrumet blir et 

innbydende område å tilbringe tid i.  
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3.8 Tolkninger av analyseresultatene 

Med utgangspunkt i disse analysene kan vi se noen indikasjoner på hva folk ønsker 

og trenger av tilrettelegginger for å benytte seg av gange som transportmiddel.  Det 

er viktig å merke seg at dette ikke er et representativt utvalg av befolkningen, og at 

resultatene derfor kun kan tolkes kvalitativt og ikke som statistisk representative. 

Men fordi dette er et testprosjekt med sikte på å se noen tendenser, og tolke noen 

temaer for videre forskning har vi valgt å illustrere funnene med noen figurer for 

lettere kunne sammenligne.  For eksempel; kan vi tyde noen likheter eller ulikheter 

mellom sentra?   

Ut i fra dataen om gangaktiviteten til respondentene kan vi muligens se noen 

tendenser til sammenhenger mellom hvilken funksjon de ulike sentra har, hvor godt 

sentrumet er koblet på kollektivtilbudet og hvilke insentiver som kan tenkes å 

benyttes for å få folk til å gå mer.  I utgangspunktet kan man se at de aller fleste 

valgte bilen som transportmiddelet på dagene for utspørring, dette samsvarer for 

øvrig med Reisevaneundersøkelsen 2013/14 da den uttrykker at majoriteten av 

befolkningen i Vestfold har anledning til å bruke bil, det vil si at de har førerkort og 

tilgjengelig bil. Andelen reiser med bil har også økt fra 2009 til 2013/14, da det er 

beregnet at 60% av alle reiser i Vestfoldbyene foretas som bilfører (Ellis, I.O., 

Haugsbø, M.S. og Johansson, M., 2015).  Men man kan likevel ane noen tendenser til 

Figur 3: Hvordan respondentene reiste til sentrum den dagen de ble 

intervjuet, fremstilt i prosent.  
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forskjeller i de ulike sentra. Hvilke sentra er mer tilgjengelig for gående, og hvilke er 

mer tilgjengelige for kollektivtrafikk, og hvilke er da mer bilbaserte.  

I første omgang kan vi se en tendens til at man i de mindre sentra som Stokke og 

Teie, benytter man seg mer av bil inn til sentrum. Larvik skiller seg ut fra dette 

mønsteret, da flere valgte bil inn til sentrum på dagen for intervjuene på bakgrunn 

av at det var dårlig vær.  Respondentenes svar viser at tendensen vi ser kan ha noe 

med at disse sentra har en funksjon mer som et område kun for handel, enn som et 

bysentrum for sosiale aktiviteter. Disse små sentrum har relativ kort avstand til to 

andre stor sentrum, Tønsberg og Sandefjord, slik at Teie og Stokke ikke i like stor 

grad blir benyttet til noe annet enn handel. En annen sammenheng som kan forklare 

at de små sentra primært blir brukt til handel er at selv om Teie og Stokke oppfattes 

av respondentene som hyggelige, oppleves begge sentra likevel som meget 

trafikkerte da store veger krysser begge sentra. Dette har mye å si for opplevelsen 

og atmosfæren for sentrumet, videre er det rimelig å anta at Teie og Stokke derfor 

oppleves som mindre tiltrekkende destinasjon for gående. Samtidig må det tas i 

betrakting at respondentene i Stokke og på Teie i hovedsak var i de eldre 

aldersgruppene. Forklaringen på dette kan være satt sammen av tidspunktet for 

utspørringen, men kan kanskje også forklares med at disse sentra ikke tilbyr nok 

attraktive aktiviteter for yngre mennesker.   

De to største sentra, Tønsberg og Sandefjord viser stor variasjon hos respondentene 

i valg av transportmiddel i større grad enn de andre sentra. De fleste velger også her 

bilen, men likevel kan man se at byene innbyr til bruk av forskjellige transportmidler 

da folk har gått, reist kollektivt, syklet og benyttet andre transportmidler (det er 

stort sett turister som har tatt båt). Dette kan antyde at disse sentrum har mye å 

tilby de forskjellige trafikantgruppene, noe som delvis bekreftes i figur 4. Her kan 

man se at Tønsberg og Sandefjord benyttes til mange formål, i motsetning til de 

mindre sentra i Vestfold. 
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De mindre sentra Teie og Stokke, blir i all hovedsak benyttet til handel.  I forhold til 

tidsbruk i de ulike sentra, er det henholdsvis også Tønsberg og Sandefjord 

respondentene tilbringer mest tid i. Her har vi eksempler på to sentrum som i større 

grad har klart å skape byrom som er tilpasset en stor del av befolkningen. Da de har 

relativt gode kollektivtilbud kombinert med mindre trafikkerte sentrum utgjør dette 

at disse sentra blir mer attraktive oppholdssteder og tilgjengelige reisemål. Det står 

i tråd med Jan Gehls utsagn om at byrom og byliv ikke oppstår av seg selv, men i 

aller høyeste grad påvirkes av de fysiske rammene som omgir byrommet (Gehl, J. 

Svarre, B. 2013). Dette underbygges også i rapportens del 1 (2014), hvor det kom 

frem at Tønsberg og Sandefjord er de to sentra med flest aktive og vennlige fasader 

innad i bykjernene.  Trafikkerte byrom gjør at de gående i sentrumet oppfattes som 

nedprioriterte, dette medfører at sentrumet oppleves av de gående som mindre 

tilfredsstillende. Mennesker liker å omgi seg i en behagelig og hyggelig atmosfære, 

og biler vil ofte oppleves som et forstyrrende element for de gående. 

 

Man kan se ut i fra figur 4 at respondentene i Tønsberg og Sandefjord svarer i stor 

grad med formålene «arbeid» og «fritid» på spørsmål om i hvilket formål 

respondentene går oftest i forbindelse med. Dette kan indikere at disse sentra 

oppfyller flere funksjoner for befolkningen. Det vil si at de tilbyr både arbeidsplasser 

og innbydende fritidsområder, noe som er med på å skape et levende sentrum. 

Figur 4: Formålet med sentrumsturen den dagen respondentene ble 

intervjuet, fremstilt i prosent.  
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Disse sentra tilbyr begge store grøntarealer, relativt sentraliserte bykjerner og store 

luftige torg. Dette bidrar til å skape gode gangarealer for de myke trafikantene da 

de adskilles fra bilistene, samtidig som områdene er innbydende for sosiale 

aktiviteter.  I motsetning ser man i figur 4 at de mindre sentra, Teie og Stokke, 

svarer respondentene oftest at formålet er «handel». Her er det rimelig å anta at 

Teie og Stokke har i større grad en funksjon som et handelsområde, enn som et 

sosialt byrom. Dette kan støttes opp av fjorårets rapport, hvor man kan se at Stokke 

sentrum har mange inaktive fasader og lite gåaktivitet i bykjernen. 

 

Som tidligere nevnt har vårt utvalg vært preget av tidspunktet vi har hatt anledning 

til å være ut å intervjue. Likevel er det interessant at vi ser en forskjell i at de større 

byene har flere respondenter i kategorien «ung voksen (21-30)», enn i de mindre 

sentra. Dette kan ha noe med at de større sentra, Sandefjord og Tønsberg kanskje 

har mer å tilby av attraksjoner og aktiviteter som er tilpasset de yngre 

respondentene.   
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De kvantitative resultatene gjenspeiles i respondentenes kvalitative svar. Vi kan 

tydelig se at det viktigste insentivet for å få folk til å gå mer er at det tilrettelegges 

for trafikantgruppen. Det er viktige for de gående å føle seg trygge når de er ute og 

går, samtidig må det være attraktive omgivelser de omgir seg med. Det nevnes i alle 

bysentrum vi har foretatt spørreundersøkelsen at det er ønskelige med flere 

grøntarealer, og flere og bedre tilpassede gangarealer som er adskilte fra bilistene, 

også kalt miljøgater. Miljøgater er med på å skape tryggere rammer for de myke 

trafikantene, samtidig som de skaper estetiske hyggeligere oppholdsområder. De 

fysiske forholdene rundt de gående kan ha mye påvirkning på om man faktisk får et 

ønske om å gå.  Likevel ser vi at de fleste av respondentene opplever at 

vedlikeholdet på gangarealene er bra, og at atmosfæren i de ulike sentra er veldig 

hyggelige. Et gjentagende tema er også at det er viktig at aktiviteten å gå oppleves 

som sosialt. For eksempel nevnes det ved flere anledninger at det burde eksistere et 

tilbud av organiserte gåturer.  
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5. Erfaringer og videre arbeid 

Hensikten med disse Bylivsundersøkelsene har vært å teste ut ulike metoder for 

hvordan best innhente kunnskap om de gående som trafikantgruppe. Studier som 

angår mennesker vil alltid innby til flere komplikasjoner, og i dette kapittelet ønsker 

vi derfor å komme med noen erfaringer fra årets undersøkelser og forslag til videre 

arbeid. Forhåpentligvis kan dette bidra til at man ved en senere anledning kan foreta 

større og mer krevende studier på en fornuftig og systematisk måte.  

Jan Gehl hevder at tiden er en vesentlig faktor i aktivitetsstudier (Gehl, J. Svarre, B. 

2013). Tiden vil alltid være en utfordrende komponent i studier om menneskelig 

aktivitet, men det finnes likevel metoder som kan bidra til å minimere dette som et 

problem. I slike studier vi har foretatt oss her, vil vi anbefale at tidspunktene for 

intervjuene burde foregå over et lenger tidsrom, slik at man får et mer variert 

utvalg, men også fordi byens funksjoner endrer seg i løpet av en dag. Vi merket 

dette da det var tydelig at flere av respondentene var på vei til arbeid tidlig på 

formiddagen, mens på ettermiddagen ble de ulike sentra i større grad brukt til å 

utføre handel, andre praktiske ærend og sosiale aktiviteter. Vi opplevde også at det 

hovedsakelig var de eldre aldersgruppene som oppholdt seg i byrommet på 

formiddagen, antagelig fordi de arbeidsføre som regel da vil være på arbeid. Det er 

mulig å tenke seg at man hadde fått flere respondenter i de yngre aldersgruppene 

hvis man også hadde foretatt undersøkelsene etter normal arbeidstid. Det ville også 

vært hensiktsmessig å foreta en slik undersøkelse på andre årstider, kanskje da 

hovedsakelig vinterstid. Da fordi det er denne årstiden kanskje færrest går fordi det 

oppleves som utfordrende å gå på noen gangarealer, for eksempel på grunn av 

manglende vedlikehold eller for dårlig belysning. Dette er problematikk som er 

vanskeligere å belyse på sommerstid, men som er viktige faktorer som påvirker 

variabel som sier noe om den gjennomsnittlige gangaktivteten i utvalget.  

Samtidig vil det påvirke utvalget vårt at disse undersøkelsene ble utført på 

sommeren, i fellesferien. I Vestfoldbyene er det generelt mye turister på sommertid, 

og dette vil si at mange av respondentene ikke er lokalkjente og derfor heller ikke 

har noen respons på blant annet hvordan de opplever vedlikeholdet på vinteren. 

Dette er vesentlige variabler som kan ha stor innvirkning på resultatene, da blant 

annet fordi det kan bli vanskelig å analysere resultatene ut ifra de ulike sentra når 
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det er en sannsynlighet for at respondentene ikke svarer med utgangspunkt i det 

sentrumet vi befinner oss i.  

Valg av metode avhenger av hvilke avgrensninger man tar i forhold til studieobjekt. I 

vårt tilfelle valgte vi syv bysentrum i Vestfold. Dette har vist seg å være utfordrende, 

for eksempel fordi Teie ikke alltid oppfattes som et sentrum av respondentene da de 

reiser inn til Tønsberg hvis de er ute etter noe annet enn dagligvarer.  Det kan virke 

som om Teie bare oppfattes som et handelsområde og ikke et sentrum som tilbyr 

sosiale aktiviteter. Det viste seg også å være utfordrende å vite hvor grensene for de 

ulike sentra går, og dersom man tar utgangspunkt i torgområdene er ikke dette 

nødvendigvis tilstrekkelig for å få et variert datamateriale. Hvilken utstrekning har 

de ulike sentra, og hadde det for eksempel vært hensiktsmessig å inkludere 

byparkene som fornuftige områder å foreta undersøkelsene i?  

Det opplevdes til tider også som utfordrende å foreta kvalitative spørsmål «på gata», 

da respondenter som regel ikke har tid eller ønske å bli oppholdt i noe særlig mer 

enn 5 minutter. Man kan også miste mye informasjon når man gjennomfører 

intervjuene på en slik måte, da man ofte forkorter og noterer respondentenes 

besvarelser ned i stikkordsform. Her er det fort gjort å miste noen av konteksten.  

Samtidig som det er viktig å få tak i kunnskapen som disse respondentene sitter 

inne med som brukere av byrommet. Kanskje det hadde vært en idé og gjennomføre 

rene kvantitative undersøkelser på flere respondenter i de ulike sentra, for så å 

supplere med data fra kvalitative dybde intervjuer. Disse kunne for eksempel vært 

med interesseorganisasjoner, velforeninger og representanter fra handelsstanden. 

De ulike variablene vi har operert med har også til tider vist seg å være 

problematiske. For eksempel har verdiene på variablene som angår vedlikehold, 

orientering og atmosfære vært noe uklare da de kan oppfattes som ganske like. 

Verdier som «greit» og «godt», «greit» og «lett» og «hyggelig» og «veldig hyggelig» 

forståes av respondentene som om de har samme vekting. De vil derfor i denne 

dataen ikke fremstå som ulike, og vil da heller ikke være mulige å sammenligne på 

en fornuftig måte.   

Det kunne også vært en idé inkludere observasjon som en del av metoden for 

undersøkelsen. Dette kan være kilde til informasjon rundt intervjusituasjonen, og vil 

således være et supplement til datamaterialet som samles inn av intervjuet. Slik kan 
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man fange opp noe av konteksten rundt intervjuobjektet. Dette kan for eksempel 

besvare hvor i sentra folk oppholder seg, og hvor har vi fått tak i respondentene.  
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5. Vedlegg 

Vedlegg 1 

Intervjuguide 

Spørsmål 1: Hvor godt kjent i sentrum er du? 

 Lokal kjent 

 Kjent 

 Lite kjent 

 Første gang du er her 

Spørsmål 2: Hvordan reiste du til sentrum i dag? 

 Gikk 

 Syklet 

 Reiste kollektivt  

 Kjørte bil 

 Ble kjørt 

 Andre 

Spørsmål 3: Reiste du alene eller sammen med noen inn til sentrum? 

 Alene 

 Sammen med andre 

Spørsmål 4: Hva er formålet med sentrumsturen? 

 Handle/shoppe 

 Cafe/restaurant 

 Besøke noen 

 Jobbreise (til/fra jobb eller tjenestereise) 

 Fritid (parken, gåtur o.l.) 

 Benytte kollektivknutepunkt (ta tog/buss videre) 

 Ikke noe bestemt formål 

 Andre ærend 

 Andre 
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Spørsmål 5: Hadde formålet med turen noe å si for valg av transportmiddel? 

Spørsmål 6: Hvordan opplever du det å orientere seg i sentrum for gående? 

 Vanskelig å orientere seg 

 Greit å orientere seg 

 Lett å orientere seg 

 Andre 

Spørsmål 7: Synes du det er tilstrekkelig med sitte/hvileplasser i sentrum? 

 Ja 

 Bare i noen områder 

 Nei 

 Andre 

Spørsmål 8: Ca hvor lang tid vil du bruke i sentrum i dag? 

 Opp til en halvtime 

 Halvtime-time 

 1-2 timer 

 2-4 timer 

 Mer enn 4 timer 

 Andre 

Spørsmål 9: Hvordan synes du vedlikeholdet av gangarealer er nå på sommeren? 

 Dårlig vedlikeholdt 

 Greit vedlikeholdt 

 Godt vedlikeholdt 

 Varierende vedlikeholdt 

 Vet ikke 

 Andre 

Spørsmål 10: Hvordan synes du vedlikeholdet av gangarealer er på vinteren? 

 Dårlig vedlikeholdt 

 Greit vedlikeholdt 

 Godt vedlikeholdt 

 Varierende vedlikeholdt 
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 Vet ikke 

 Andre 

Spørsmål 11: Hvordan synes du det er å være i sentrum på dagtid? 

 Lite hyggelig 

 Hyggelig 

 Veldig hyggelig 

 Andre 

Spørsmål 12: Hvor ofte går du i snitt i løpet av en uke? 

 Færre enn en gang i uken 

 1-2 ganger i uken 

 3-5 ganger i uken 

 Flere enn 5 ganger i uken 

 Andre 

Spørsmål 13: Hvilket formål går du oftest til/i forbindelse med? 

 Arbeid 

 Skole 

 Besøk 

 Handel 

 Trening 

 Fritid (tur o.l.) 

 Følgereise (barn til barnehage og lignende) 

 Andre 

Spørsmål 1 til utfyller: Hvor? 

 Larvik 

 Sandefjord 

 Stokke 

 Teie 

 Tønsberg 

 Horten 

 Holmestrand 
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Spørsmål 2 til utfyller: Værforhold?  

 Regn 

 Lett regn 

 Overskyet 

 Delvis skyet 

 Sol 

 Andre 

Spørsmål 3 til utfyller: Kjønn på intervjuede? 

 Mann 

 Kvinne 

Spørsmål 4 til utfyller: Hvilken aldersgruppe tilhører den intervjuede? 

 Ungdom (opptil 20) 

 Ung voksen (21-30) 

 Voksen (31-50) 

 Godt voksen (51-70) 

 Eldre (71+) 

 Andre 
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