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I forbindelse med gjennomføring av RVU 2013/14 var det et ønske om å få gjennomført en
eller flere tilleggsmoduler til RVUen, gjennomført som separate undersøkelser. Prosjektet
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retning av mindre bilbruk og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. I dette prosjektet
har vi kartlagt hvordan ulike virkemidler innen parkeringspolitikken virker inn på befolkningens
reisemiddelvalg, gjennom en omfattende markedsundersøkelse i de ti største byområdene
høsten 2014.
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Sammendrag

Stor verdsettingsundersøkelse om parkering
Parkering er et sentralt virkemiddel for å dempe veksten i biltrafikken
Bakgrunnen for prosjektet «Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike
parkeringsrestriksjoner» er målsettingen i NTP 2014-2023 om at persontransportveksten i de
største byområdene skal tas av kollektivtransport, sykling og gåing. Flere studier viser en klar
sammenheng mellom bilbruk og tilgang til parkering. Men vi vet lite om hvilken effekt ulike
måter å utforme en parkeringspolitikk har. Kunnskap om hvordan ulike parkeringsregulerende
tiltak påvirker bilbruk er nødvendig for å utforme en parkeringspolitikk som gir ønsket effekt.

Markedsundersøkelse i ti byområder
Urbanet Analyse har gjennomført en omfattende verdsettingsundersøkelse med fokus på
hvordan man kan bruke parkeringsrestriksjoner som virkemiddel for å redusere biltrafikken og
øke bruken av miljøvennlige transportmidler. Undersøkelsen er gjennomført blant nesten
5 000 personer i de ti største byområdene i Norge, og den er gjort som en tilleggsundersøkelse
til den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14.
I undersøkelsen har vi fokusert på tre ulike reiseformål: arbeidsreiser, private reiser til sentrum
og private reiser til et større handlesenter utenfor sentrum, og kartlagt følgende
parkeringsfaktorer: parkeringskostnader, letetid etter parkeringsplass, avstand fra
parkeringsplass til destinasjon, og type parkeringsplass (gateparkering, utendørs
parkeringsplass og parkeringshus).
Resultater fra markedsundersøkelsen er hovedfokus for denne rapporten, men også data fra
den norske reisevaneundersøkelsen i 2013/14 vil bli benyttet.

Parkeringsforhold i norske byområder
God tilgang til parkering ved bolig og på arbeidsplassen
Basert på data fra den norske reisevaneundersøkelsen har vi sett på tilgang til parkeringsplass
ved egen bolig og på arbeidsplassen. Resultatene viser at befolkningen i de største norske
byområdene har god tilgang til parkering. Nesten 90 prosent oppgir at de har egen p-plass i
nærheten av boligen. Andelen er noe lavere i Osloområdet (81 %) enn i Bergensområdet,
Nord-Jæren og Trondheimsområdet (89 %), og høyest i de seks mindre byområdene (95 %).
Et flertall (71 %) av de yrkesaktive i de ti største byområdene har gratis parkeringsplass hos
arbeidsgiver. Også her er andelen noe lavere i Osloområdet (66 %) og høyest i de seks mindre
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byområdene (77 %). Det er nær sammenheng mellom tilgang til parkeringsplass hos
arbeidsgiver og transportmiddelvalg på arbeidsreisen. Blant de som har gratis p–plass hos
arbeidsgiver kjører 64 prosent til jobben, mens 16 prosent reiser med kollektivtransport. Blant
de som kun har parkering langs veien eller i p-hus er det 22 prosent som kjører til jobb og 44
prosent som reiser med kollektivtransport.
64%
52%
45%

44%
Kollektivtransport
(eks drosje og fly)
Bilfører

27%
22%
16%

14%

Gratis p-plass hos Avgiftsbelagt p-plassParkering i vei/p-hus Ingen p-muligheter
arbeidsgiver
hos arbeidsgiver
mm
ved arbeid

Figur S1: Sammenheng mellom tilgang til parkering og transportmiddelvalg på arbeidsreisen. 10 største
byområder. Kilde: RVU 2013/14, egne kjøringer.

Det er vanskeligere å finne p-plass i sentrum enn på handlesenter
En kartlegging av parkeringstilgjengelighet på konkrete bilreiser viser at det er god tilgang til
parkering i byområdene, særlig når det gjelder arbeidsreiser og private reiser til
handlesenterreiser utenfor sentrum. Tilgjengelighet til parkeringsplasser er lavere på private
reiser til sentrum av byområdet. Dette gjelder særlig i Osloområdet. Resultater fra
markedsundersøkelsen viser:
-

Handlesenterreiser: 85 % oppga at de parkerte gratis, 84 % fant p-plass under fire
minutter unna, og 89 % fant plass uten å måtte lete.
Arbeidsreiser: 84 % oppga at de parkerte gratis, 87 % fant p-plass under fire minutter
unna, og 94 % fant plass uten å måtte lete.
Private sentrumsreiser: 44 % oppga at de parkerte gratis, 65 % fant p-plass under fire
minutter unna, og 76 % fant plass uten å måtte lete.

Alternativ til bil på ulike reiseformål
Størst bilavhengighet i de minste byene
Målgruppen i markedsundersøkelsen var personer som nylig har foretatt en bilreise, enten til
arbeid, et handlesenter utenfor sentrum eller til sentrum i forbindelse med privat ærend. En
indikasjon på «bilavhengigheten» i de ulike byene kan være tall på hvor ofte de benytter bil på
disse reisene. Flertallet oppgir at de alltid eller svært ofte benytter bil på denne typen reiser.
Dette gjelder særlig for reiser til et handlesenter utenfor sentrum, hvor over 80 prosent sier at
de alltid eller svært ofte benytter bil. På arbeidsreiser og private reiser til sentrum er andelen

II
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som alltid eller svært ofte benytter bil noe lavere, særlig i Osloområdet. Her oppgir litt under
halvparten (47 %) at de alltid eller svært ofte bruker bil på private reiser til sentrum, og litt
over halvparten oppgir at de alltid eller svært ofte bruker bil til arbeid (54 %).

Kollektivtransport er et alternativ til bil for mange
På arbeidsreisen oppgir om lag halvparten at de ville ha reist med kollektivtransport dersom de
ikke kunne ha reist med bil. Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike byområdene,
med høyest andel i Osloområdet (64 %) og lavest andel i de seks minste byområdene (35 %).
På private reiser til sentrum er også kollektivtransport et alternativ til bil for mange (41 %).
Også her er andelen som alternativt ville ha reist med kollektivtransport større i Osloområdet
(51 %) enn i de seks mindre byområdene (34 %).
På reiser til et handlesenter utenfor sentrum oppgir hele 42 prosent at de ikke ville ha reist
dersom de ikke kunne ha reist med bil. Denne andelen er lik for alle byområdene. 25 prosent
ville ha reist med kollektivtransport. Kollektivandelen er høyest i Osloområdet (30 %), og lavest
i de seks minste byområdene (16 %).
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Figur S2: Alternativt transportmiddel hvis man ikke kunne ha brukt bil på den aktuelle reisen.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Vektlegging av ulike parkeringstiltak
Verdsettingsundersøkelse som metode
Del to av undersøkelsen besto av en verdsettingsundersøkelse. Dette er en metode for å måle
trafikantenes vektlegging og verdsetting av ulike deler av en reise (for eksempel kjøretid, pavgift, gangtid fra parkering til bestemmelsessted mv.). Metoden baserer seg på en serie
hypotetiske valg mellom to alternative reiser. For å gjøre valgene mest mulig realistisk for de
som skal svare, tas det utgangspunkt i en konkret reise respondenten nylig har foretatt.
Deretter beskrives ulike «tilbudspakker» som den intervjuede skal velge mellom, hvor
egenskaper ved reisen varierer. Valget mellom de ulike tilbudspakkene danner grunnlaget for
analysene hvor vi beregner hvor mye de ulike delene av reisen betyr for valg av reise og
transportmiddel, målt i kroner. Dette gir oss såkalte verdsettinger av de ulike
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reiseegenskapene, som er et uttrykk for hvor mye man for eksempel er villig til å betale for å
slippe å bruke tid på å lete etter p-plass på reisen.

Letetid etter p-plass og gangtid fra p-plass er langt mer belastende enn reisetid
Undersøkelsen viser en betydelig motstand mot å bruke tid på å lete etter parkeringsplass.
Dette gjelder spesielt på reiser til handlesenter utenfor sentrum, hvor letetid etter p-plass
oppleves over sju ganger så belastende som selve reisetiden. På arbeidsreiser og
sentrumsreiser oppleves letetid hhv 4,9 og 3,6 ganger høyere enn reisetiden.
Gangavstand fra parkeringsplassen til bestemmelsesstedet er også en belastning. På reiser til
handlesenter oppleves gangtiden nesten fire ganger så belastende som reisetiden, mens på
arbeidsreiser og sentrumsreiser oppleves gangtid fra p-plass hhv 2,3 og 2,8 mer belastende
enn reisetiden.
Videre finner vi en viss betalingsvilje for å parkere i innendørs p-hus framfor på utendørs pplass (3-5 kr per reise). Betalingsviljen for å unngå gateparkering er en del høyere. Spesielt
gjelder dette på arbeidsreiser, hvor man i gjennomsnitt er villig til å betale 11,4 kr for å parkere
i innendørs p-hus framfor langs gaten, mot 5,7 kr på sentrumsreiser. Motstanden mot
gateparkering på arbeidsreiser kan skyldes at det er få som må parkere langs gaten i dag, eller
at tidsrommet bilen blir stående på gata er mye lengre for arbeidsreiser enn de andre reisene.
11,4

4,9
3,8

3,6
2,3

Arbeidsreise

2,8

Sentrumsreise

Reise til
handlesenter

Krone/reise

Relativt til verdseetting av reisetid

7,5

5,7

4,5
3

Arbeidsreise
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2,8

Reise til
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P-hus framfor utendørs p-plass

Gangtid fra p-plass
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Figur S3: Verdsetting av letetid etter p-plass og gangtid fra p-plass til bestemmelsessted (relativt til
verdsetting av reisetid), og verdsetting av parkeringstype (kr/reise). Kilde: Parkeringsundersøkelsen
2014.

Økt p-avgift har størst avvisningseffekt på arbeidsreiser
Også p-avgift er et viktig virkemiddel. Resultatene viser at økt p-avgift har større
avvisningseffekt på arbeidsreisen og handlesenterreisen enn på sentrumsreisen.1 En mulig
forklaring på dette er at p-avgift er mer vanlig på sentrumsreiser, og at det derfor er en viss
aksept for p-avgift på denne typen reiser.

1

Med avvisningseffekt mener vi at økt P-avgift gir færre bilreiser, enten ved at man gjennomfører færre
reiser eller gjennom overgang til andre transportmidler som kollektivt og sykkel.

IV
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I sentrum og på handlesenter oppleves 5 min økt gangtid verre enn 10 kr økt p-avgift
På arbeidsreisen har fem minutter økt gangtid omtrent samme avvisningseffekt som 10 kroner
økt p-avgift. På sentrumsreisen og ikke minst på handlesenterreisen ser vi imidlertid at fem
minutter økt gangtid har en betydelig større avvisningseffekt enn 10 kroner økt p-avgift. Dette
skyldes at ulempen ved gangtid fra parkeringsplass er høyere på sentrumsreiser og
handlesenterreiser enn på arbeidsreiser.

Parkering utgjør halvparten av reisebelastningen på private sentrumsreiser
Tidsverdier for ulike reiseegenskaper brukes blant annet til å beregne generaliserte kostnader
(GK) ved ulike deler av en reise og totalt for reisen (Balcombe mfl 2004). Kartlegging av
parkeringstilgjengelighet på en bilreise som deltakerne i undersøkelsen nylig hadde
gjennomført viser at det er god tilgang til parkering i de største byområdene i Norge, særlig når
det gjelder arbeidsreiser og handlesenterreiser. 9 av 10 parkerer gratis på en parkeringsplass
like i nærheten av dit de skal, uten å måtte lete etter plass. På private reiser til sentrum er
tilgangen noe lavere – her må over halvparten betale for parkeringen, og ca. 25 % må bruke tid
på å lete etter plass.
Blant annet fordi tilgjengelighet til parkering er lavere på sentrumsreiser enn på reiser til
arbeid og til handlesenter, er den totale belastningen ved bilreisen (målt i generaliserte
reisekostnader) høyest på sentrumsreisen (102 kr), etterfulgt av arbeidsreisen (68 kr) og
handlesenterreisen (44 kr). På sentrumsreisen utgjør de parkeringsrelaterte reisekostnadene
(letetid, gangtid, p-type, p-avgift) halvparten av den total reisebelastningen, mens på
arbeidsreisen og handlesenterreisen utgjør parkeringselementene hhv 24 prosent og 31
prosent.

Figur S4: Generalisert reisekostnad for gjennomsnittlig arbeids-, sentrums-, og handlesenterreise, totalt
og andeler for parkeringsrelaterte kostnader og øvrige kostnader. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.
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Parkeringstiltak kan gi stor overgang til kollektivtransport, spesielt på arbeidsreiser
En gjennomsnittlig bilreise er i mange tilfeller både raskere og billigere enn en tilsvarende
kollektivreise. Når vi beregner sannsynligheter for å velge mellom bil og kollektivt finner vi at
80-88 prosent av deltakerne ha valgt bilreisen i dagens situasjon.
Ved å gjøre bil- og kollektivreisen mer like ved økte p-kostnader, øke gangtiden fra p-plass til
bestemmelsessted og øke kjøretiden med bil, reduseres markedsandelen til bil betraktelig
blant bilister som ser på kollektivtransport som det mest aktuelle alternativet til bilen. På
arbeidsreiser ville mindretallet (41 %) ha valgt bil framfor kollektivtransport når bil- og
kollektivreisen framstår som like på de inkluderte reiseegenskapene. Dette til forskjell fra
sentrumsreisen og spesielt handlesenterreisen, hvor flertallet likevel ville ha valgt bil (hhv 59 %
og 64 %).
Parkeringsrestriksjoner og økt kjøretid på bilreisen har altså gjennomgående større effekter på
arbeidsreisen enn på sentrums- og handlesenterreisen gjennom overgang fra bil til kollektivt.
Beregnet sannsynlighet for å velge bil framfor kollektivtransport
88%
84%
80%
64%

59%
41%

Arbeidsreise

Sentrumsreise
Dagens situasjon

Reise til handlesenter

Samme pris og reisetid

Figur S5: Beregnet sannsynlighet for å velge bil framfor kollektivt ved ulike egenskaper/scenarier, blant
de som alternativt ville ha reist med kollektivtransport. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Eksempler på praktisk bruk
Med utgangspunkt i trafikantenes vektlegging av ulike p-restriksjoner har vi vi laget to
eksempler på hvordan slike resultater kan brukes i konkrete regnestykker. Begge eksemplene
tar utgangspunkt i trafikantenes generaliserte reisekostnader, både for bil og for
kollektivtransport, og viser hvordan konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport
påvirkes av ulike parkeringsrestriksjoner.
1. I det første eksemplet har vi sett på en privat reise til sentrum av Osloområdet og et av de
seks minste byområdene i undersøkelsen. Vi vil vise hvordan ulik parkeringspolitikk slår ut i
de opplevde kostnadene for en bilreise, samt hvordan dette påvirker
konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport.

VI
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2. I det andre eksemplet har vi sett på en arbeidsreise til Fornebu i Oslo, som i dag er et
område med god parkeringsdekning, og hvordan ulike parkeringstiltak kan påvirke
områdets transportmiddelfordeling.

P-restriksjoner i Oslo sentrum bidrar til gjøre kollektivtransporten attraktiv
Det stor forskjell i tilgjengelighet til parkering i sentrum av Osloområdet og i sentrum av de
mindre byområdene. I Osloområdet er andelen som må lete etter p-plass høyere, letetiden er
lengre og parkeringsavgiften høyere. Dette har betydning for hvor belastende det er å kjøre bil
til sentrum (målt i generaliserte reisekostnader) og for konkurranseforholdet mellom bil og
andre transportmidler.
Den generaliserte reisekostnaden for en privat bilreise til Oslo sentrum er på 139 kr/reise. Av
dette utgjør parkeringsrelaterte reisekostnader (letetid, gangtid, p-type, p-avgift) den største
andelen. Til sammenligning har en tilsvarende kollektivreise til Oslo sentrum en generalisert
reisekostnad på 126 kr/reise, altså noe lavere enn bilreisen. Kollektivtilbudet i Osloområdet er
bra, og i kombinasjon med en restriktiv parkeringspolitikk er kollektivtransport et
konkurransedyktig alternativ til bil.
For en tilsvarende bilreise til Kristiansand sentrum er den totale reisekostnaden på 81 kroner.
For det første er den generelle verdsettingen av tid lavere i Kristiansand enn i Oslo, både når
det gjelder både bil- og kollektivreiser (Ellis og Øvrum 2015, Ellis og Øvrum 2014). Videre utgjør
de parkeringsrelaterte kostnadene en vesentlig mindre andel av de totale reisekostnadene. En
tilsvarende kollektivreise på til Kristiansand sentrum har en generalisert reisekostnad på 107
kr, og kollektivtransport er dermed et lite konkurransedyktig alternativ til bilen. Ved å legge de
samme p-restriksjonene på en sentrumsreise i Kristiansand, som det man har i Oslo sentrum,
ser vi at GK for bil øker til 105 kr/reise, og kollektivreisen framstår nesten like attraktiv som
bilreisen.

Figur S6: Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig bilreise og en kollektivreise til sentrum av Oslo
og til Kristiansand sentrum.
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Færre biler på Fornebu ved parkeringstiltak og baneløsning
I eksempel nummer to ha vi sett på arbeidsreiser fra Majorstua i Oslo til Fornebu utenfor Oslo,
et stort utbyggingsområde med svært god parkeringsdekning. Den generaliserte kostnaden for
en bilreise mellom Majorstua og Fornebu er på 42 kr/reise. Av dette utgjør reisetid (inkludert
køkostnader) og reisetidsrelaterte bilkostnader over 90 % av kostnaden, og parkeringsrelaterte
reisetidskostnader utgjør under 10 %. Til sammenligning har vi beregnet at en kollektivreise på
samme strekning har en generalisert reisekostnad på 60 kroner/reise, inkludert ulemper
knyttet til trengsel og forsinkelser. GK for kollektivtransport er høyere enn GK for bil, og
kollektivtransport er ikke et konkurransedyktig alternativ til bilen slik situasjonen er i dag.

Figur S7: Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig arbeidsreise
med hhv bil og kollektivtransport fra Majorstua til Fornebu.

Ved å redusere parkeringsdekningen øker de generaliserte reisekostnadene for bil noe, men
bilen er fortsatt et mer attraktivt alternativ enn kollektivtransport. Det samme skjer ved økt pavgift. Som et siste ledd i analysen har vi lagt inn et forbedret kollektivtilbud i form av Fornebubanen, som gir redusert ombordtid, redusert ventetid og antall bytter, samt redusert
forsinkelse og trengsel. Med Fornebubanen blir de generaliserte reisekostnadene for
kollektivtransport på 52 kr/reise, og sammenlignet med scenarioet med p-avgift framstår bil og
kollektivtransport nå som likeverdige alternativer.

VIII
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål
Tilleggsmodul til RVU 2013/14
I forbindelse med gjennomføring av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 var det et
ønske om å få gjennomført en eller flere tilleggsmoduler til RVUen, gjennomført som separate
undersøkelser. Prosjektet «Parkering som virkemiddel, trafikantenes verdsetting av ulike
parkeringsrestriksjoner» er en slik tilleggsmodul, gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og transportetatene Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.
Bakgrunn for prosjektet er de transportutfordringene de største byområdene i Norge står
ovenfor. Stor befolkningsvekst betyr økt belastning på transportsystemet. Dette, sammen med
målsettingen i NTP om at veksten i persontransportveksten skal tas av kollektivtransport,
sykling og gåing, er beregnet til å kreve en to- til tredobling av antall kollektiv- og sykkelturer
(Kjørstad mfl 2014, Norheim mfl 2011).
De nye bymiljøavtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og
gange, tiltak for redusert bilbruk og arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport.
Analyser som Urbanet Analyse har gjennomført for Miljøverndepartementet viser at det er
fullt mulig å nå målsettingen i Klimaforliket (Kjørstad mfl 2012). En slik vridning i
transportmiddelfordeling gjør det blant annet nødvendig at byområdene iverksetter
målrettede tiltak, slik som mer målrettet arealplanlegging, et forbedret kollektivtilbud og
restriksjoner på bilbruken i form av bompenger, parkeringsrestriksjoner mv.

Parkering er et sentralt virkemiddel for å dempe veksten i biltrafikken
Flere analyser viser at en ensidig satsing på et bedre kollektivtilbud gir flere kollektivreiser,
men har liten effekt på bilbruken (Norheim mfl 2007, Norheim mfl 2008). Skal biltrafikkveksten
dempes og transportmiddelfordelingen endres, må det gjennomføres restriktive tiltak for bil.
Tiltak som begrenser tilgangen til parkering er av de mest sentrale virkemidlene, og mange av
grepene som kan tas innen parkeringspolitikken er det dessuten realistisk å gjøre noe med på
relativt kort sikt. Blant annet har tidligere analyser vist at 10 prosent redusert parkeringsdekning kan bety 1 prosent redusert bilbruk og 2 prosent økt kollektivbruk (Norheim 2006).
Selv om tilgang til parkering er sentral for valg av transportmiddel, er det etter det vi kjenner til
ikke tidligere gjort analyser av hvordan befolkningen tilpasser seg de ulike virkemidlene som
kan tas i bruk for å begrense parkeringstilgjengeligheten. For å kunne implementere en
parkeringspolitikk som både gir ønsket effekt og som i tilstrekkelig grad ses i sammenheng med
andre virkemidler knyttet til transportmiddelvalg, er dette sentrale faktorer å få mer kunnskap
om.
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1.2 Problemstillinger og rapportens innhold
Problemstillinger
Urbanet Analyse har gjennomført en omfattende markedsundersøkelse i de ti største
byområdene i Norge for å kartlegge hvordan befolkningen tilpasser seg ulike typer av
parkeringsrestriksjoner, og hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken som har størst
innvirkning på reisemiddelvalget. Prosjektet belyser følgende problemstillinger:
1. Hvor god tilgang til parkering har befolkningen i de største byområdene?

Vi har sett på tilgang til parkering både ved bolig og arbeidsplass, samt hvordan dette
påvirker transportmiddelbruken.

Vi har også sett på hvor lett eller vanskelig bilistene opplever at det er å finne
parkeringsplass på reiser til både arbeid, sentrum og handlesentre utenfor sentrum.
2. Hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken har størst innvirkning på valg av
transportmiddel?

Hva slags effekt vil et høyere avgiftsnivå på parkeringsplasser ha på ulike typer
reiser?

I hvilken grad vil usikkerheten knyttet til å få parkering en avvisningseffekt?

Hvor stor betydning har gangavstanden fra parkeringsplass til destinasjon?
3. Hvordan ulike parkeringsrestriksjoner påvirker endre transportmiddelfordelingen?

Hva skal til for å gjøre kollektivtransporten til et reelt alternativ til bil på reiser til ulike
formål?

Hvilke tilretteleggingstiltak for sykkelbruk bør prioriteres for å gjøre sykkelen til et
mer aktuelt alternativ, i kombinasjon med redusert tilgjengelighet til parkering?
Svaret på disse problemstillingene vil gi sentrale beslutningstagere viktig informasjon inn mot
prosessen med å utforme de forestående bymiljøavtalene, slik at man vil være i stand til å
utforme en parkeringspolitikk som gir ønsket effekt og som ses i sammenheng med andre
transportrelaterte virkemidler.

Rapportens innhold
I neste kapittel (kapittel 2) beskrives markedsundersøkelsen som ligger til grunn for denne
rapporten, herunder rekruttering, utvalg, metode og undersøkelsesdesign for
verdsettingsdelen av undersøkelsen.
I kapittel 3 beskrives tilgjengelighet til parkering i de kartlagte byområdene, basert både på
data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/142, samt resultater fra den
gjennomførte markedsundersøkelsen. Videre gir vi en beskrivelse av hvordan bilistene ser på

2

Reisevaneundersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Data er tilrettelagt og stilt til
disposisjon i anonymisert form av Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste AS (NSD). Verken
Transportøkonomisk institutt eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er
gjort her.
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alternativer til bilen, og hvordan konkurranseflatene mellom bil og andre transportmidler
varierer etter reisens formål.
I kapittel 4 og 5 presenteres verdsettingene fra verdsettingsdelen av undersøkelsen. I kapittel 4
fokuserer vi på effekten av ulike parkeringsrestriksjoner, og hvordan dette varierer etter
reisens formål og i ulike typer byområder.
I undersøkelsen har vi kartlagt følgende tre ulike reiseformål: i) arbeidsreiser, ii) private reiser
til sentrum av byområdet og iii) private reiser til et handlesenter utenfor sentrum. Vi har delt
de ti største byområdene inn i tre ulike grupper: i) Osloområdet, ii) de tre nest største
byområdene: byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og iii) seks øvrige byområder:
Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiansandsregionen, Tromsø og
Tønsbergregionen.
I kapittel 5 fokuserer vi på hvordan ulike parkeringsrestriksjoner påvirker sannsynligheten for å
velge et annet transportmiddel enn bil på reiser til ulike reiseformål, hvor vi har sett på
forholdet mellom bil og kollektivtransport og bil vs. sykkel.
Innenfor rammene av prosjektet har vi konsentrert oss om å gi et overordnet bilde av
forskjeller i preferanser, fordelt etter ulike typer av reiseformål. Det er mange sammenhenger
vi ikke har hatt anledning til å analysere. Vi har for eksempel ikke hatt mulighet til å gå
nærmere inn på forskjeller i demografiske egenskaper som kjønn og alder. Det store
datamaterialet i undersøkelsen gir imidlertid mulighet til å analysere flere forskjeller i
preferanser mellom grupper enn det vi har hatt mulighet til å gjøre i denne omgang.
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2 Utvalg og metode

2.1 Utvalg og representativitet
For å kartlegge hvordan befolkningen tilpasser seg ulike typer av parkeringsrestriksjoner, og
hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken som har størst innvirkning på reisemiddelvalget
ble det gjennomført en omfattende markedsundersøkelse i de ti største byområdene i Norge.
Undersøkelsen er gjennomført som en verdsettingsundersøkelse, som er en
undersøkelsesmetode hvor vi tar utgangspunkt i en nylig gjennomført reise, og spør
trafikantene om hvordan de alternativt ville reist hvis egenskapene ved denne reisen varierer.

Pilot-undersøkelse
Det er gode erfaringer med bruk av verdsettingsundersøkelser for å finne trafikantenes
verdsetting av ulike standardfaktorer ved for eksempel et kollektivtilbud, men ikke for å
dokumentere effekter av parkeringstilbudet. Kvaliteten på resultatene fra slike undersøkelser
er avhengig av et godt design, både for å få realistiske valgalternativer og balanserte valg.
Vi valgte derfor å gjennomførte en større pilot-undersøkelse som en del av prosjektet.
Pilotundersøkelsen ble gjennomført våren 2014. Deltagerne til pilot-undersøkelsen ble
rekruttert fra en tidligere gjennomført markedsundersøkelse i følgende fire byområder:
Kristiansandsområdet, Stavangerområdet, Ålesundområdet og Tromsø.3
Blant om lag 5 000 respondenter var det 2 500 som sa seg villig til å delta i en slik pilotundersøkelse. Det ble aller først gjennomført en liten pre-pilot blant et lite utvalg på 300
personer. Etter noen justeringer i spørsmålsformuleringer ble hoved-piloten sendt ut. Det kom
inn 1 280 svar. Resultatene fra pilot-undersøkelsen ga et godt grunnlag for å utforme den
endelige undersøkelsen.

Hovedundersøkelsen høsten 2014
Hovedundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014, i perioden 10.-24. november. Målgruppen
for undersøkelsen var bosatte over 17 år i de ti største byområdene i Norge (jf. tabell 2.1), med
tilgang til førerkort og bil.

3

Denne undersøkelsen ble gjennomført som en del av det Transnova-finansierte prosjektet
«Klimaeffektiv kollektivsatsing». Resultater fra undersøkelsen er dokumentert i Ellis og Øvrum 2014.
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Tabell 2.1: Byområder som er kartlagt i undersøkelsen
Byområde

Kommuner som inngår

Oslo/Akershus

Oslo, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, AurskogHøland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal,
Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal

Bergensområdet

Bergen, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland,
Øygarden, Radøy, Lindås

Nord-Jæren

Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg

Trondheimsområdet

Trondheim, Rissa, Orkdal, Midtre Gausdal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik,
Stjørdal, Leksvik

Buskerudbyen

Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg

Kristiansandsregionen

Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Lillesand, Birkenes, Iveland

Nedre Glomma

Sarpsborg og Fredrikstad

Grenland

Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble

Tromsø

Tromsø

Tønsbergregionen

Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme

Undersøkelsen var internettbasert, For å rekruttere til undersøkelsen det ble sendt ut et brev i
posten til et representativt utvalg av befolkningen i de utvalgte kommunene. I
rekrutteringsbrevet ble det angitt en lenke for å gå inn på undersøkelsen, og et unikt passord
til hver enkelt respondent for å forhindre at andre enn de som ble rekruttert til undersøkelsen
kunne besvare den.
3 540 personer svarte på hovedundersøkelsen. I tillegg har vi valgt å inkludere svarene fra
pilot-undersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 for de spørsmålene hvor det ikke ble
foretatt omfattende endringer.4 Til sammen gir dette oss svar fra 4 830 respondenter.

Utvalgets representativitet
For å kartlegge eventuelle utvalgsskjevheter har vi sammenlignet kjønns-, alders- og
bostedsfordeling blant de som har svart på undersøkelsen med offentlig tilgjengelig
befolkningsstatistikk fra SSB. Resultatene fra frafallsanalysen viser følgende resultater:
-

-

-

Kjønn: Menn er noe overrepresentert i undersøkelsen. Dette henger trolig sammen
med at målgruppen i undersøkelsen er personer med førerkort og tilgang til bil.
Analyser fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 viser at det fortsatt er
slik at menn i større grad har førerkort og bil (Hjorthol mfl 2014).
Alder: De yngste aldersgruppene er noe underrepresentert, mens aldersgruppen 45-64
år er noe overrepresentert. En slik aldersskjevhet er svært vanlig i tilsvarende
markedsundersøkelser.
Bosted: Når det gjelder bosted er det ingen store utvalgsskjevheter.

4

Når det gjelder valgsekvensene for bil vs kollektivtransport og bil vs sykkel ble det gjort endringer i
undersøkelsen som gjør at vi ikke har inkludert svarene fra pilot-undersøkelsen.

Urbanet Analyse rapport 64/2015

5

Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike p-restriksjoner

2.2 Om markedsundersøkelsen
Markedsundersøkelsen består av to hoveddeler. Først en innledende del med demografi og
kartlegging av reisevaner og parkeringsforhold, og deretter en Stated Preferenceundersøkelse, eller verdsettingsundersøkelse.5 I dette avsnittet gir vi en nærmere beskrivelse
av hvordan markedsundersøkelsen er bygget opp, samt beskriver verdsettingsdelen av
undersøkelsen mer i detalj.

Innholdet i undersøkelsen
Markedsundersøkelsen besto av ulike deler:


Bakgrunnsspørsmål:
Første del av undersøkelsen besto av en kartlegging av bakgrunnsspørsmål (kjønn, alder,
hovedbeskjeftigelse mv) samt tilgang til førerkort og bil og tilgang til parkeringsplass ved
bosted og arbeidssted.



Enkel kartlegging av reisemønsteret og reisebehov:
Målgruppen i undersøkelsen var personer med tilgang til førerkort og bil som har
gjennomført minst en av tre ulike typer reiser i løpet av siste 14 dager. Dette er viktig for
verdsettingsdelen av undersøkelsen, som bygger på en konkret reise som nylig er
gjennomført. Undersøkelsen besto derfor av noen kartleggingsspørsmål for å avdekke
respondentenes reisemønster.



Detaljerte spørsmål om en konkret reise:
I denne delen av undersøkelsen skal respondenten beskrive en konkret reise som nylig er
foretatt. Hvordan respondentene ble fordelt på ulike reisetyper er nærmere beskrevet
nedenfor, i avsnittet «Fordeling av deltakere på ulike reisetyper». Den kartlagte
referansereisen danner grunnlag for verdsettingsdelen av analysen.



Verdsettingsdel:
Denne delen av undersøkelsen vil benyttes som grunnlag for å beregne trafikantenes
verdsetting av tid for ulike deler av reisen og for ulike transportmåter. Design av denne
delen av undersøkelsen er nærmere beskrevet i avsnittet «Design av valgsekvenser».



Kartlegging og vurdering av egenskaper ved ulike transporttilbud:
Helt til slutt i undersøkelsen ble respondentene bedt om å svare på noen konkrete
holdningsspørsmål om parkering.

Kort om verdsettingsundersøkelser
Verdsettingsundersøkelser benyttes for å måle trafikantenes vektlegging av ulike deler av en
reise (for eksempel kjøretid, p-avgift, gangtid fra parkering til bestemmelsessted mv.).
Metoden baserer seg på en serie hypotetiske valg mellom to eller flere alternative reiser. For å
gjøre valgene mest mulig realistisk for de som skal svare, tas det utgangspunkt i en konkret

5

Stated Preference-undersøkelser kalles også SP-undersøkelser, samvalgsundersøkelser eller
tidsverdiundersøkelser. Videre i rapporten vil vi bruke betegnelsen verdsettingsundersøkelse.
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reise respondenten nylig har foretatt og hvordan de alternativt ville ha reist dersom
egenskapene ved denne reisen varierte. Dette gjøres ved at trafikantene blir bedt om å velge
mellom konkrete reiser hvor ulike egenskaper ved reisene varierer. For eksempel kan kjøretid,
p-avgift og gangtid fra parkering variere i de ulike alternativene
Resultater fra verdsettingsundersøkelser gir grunnlag for å beregne verdsettinger for
reiseegenskaper hvor priser og effekter ikke kan observeres direkte i markedet, som for
eksempel letetid etter parkeringsplass.6 Tidsverdsettinger for ulike reiseegenskaper kan, i
tillegg til en del direkte spørsmål om trafikantenes prioriteringer og preferanser, gi kunnskap
både om hvordan trafikantene tilpasser seg endringer i ulike betingelser for reisen, og hvilke
kombinasjoner av virkemidler som er mest effektive.

Fordeling av deltakere på ulike reisetyper
I undersøkelsen ønsket vi å kartlegge hvordan trafikanter vurderer ulike egenskaper ved
parkering på ulike typer reiser, og vi har konsentrert oss om arbeidsreiser, reiser til sentrum av
et byområde i forbindelse med private ærend og private reiser til et handlesenter utenfor
sentrum. Fordi vi ønsker å kartlegge vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner, ønsket vi også
deltagere som nylig har gjennomført en slik type reise som bilfører, fordi vi i verdsettingsdelen
av undersøkelsen tar utgangspunkt i en konkret reise.
I første del av den gjennomførte undersøkelsen ble deltakerne derfor spurt om de hadde
gjennomført minst slik type reise i løpet av siste 14 dager som bilfører. Deltakerne ble deretter
tilfeldig fordelt mellom disse tre reisetypene og bedt om å kartlegge sin siste bilreise på tildelt
reisetype.7 Denne kartleggingen danner referansereisen for de senere valgsekvensene i
verdsettingsdelen av undersøkelsen.
Deltakerne gjennomførte med andre ord valgsekvenser for reise til arbeid eller til enten
sentrum eller handlesenter utenfor sentrum i forbindelse med private ærend private ærend.
Bakgrunnen for denne inndelingen er at det er relevant å kartlegge vektleggingen av ulike
deler av en reise ved hver av disse tre reisetypene, men at det er for krevende for hver
deltaker å gjøre dette på flere enn én reisetype. Tabell 2.2 viser hvordan deltakerne i
undersøkelsen fordeler seg på de ulike reisetypene og tilhørende valgsekvenser.

6

Verdsettinger basert på samvalgsundersøkelser kalles ofte tidsverdier dersom den aktuelle
reiseegenskapen er knyttet til tidsbruk (for eksempel letetid etter parkering). Det er viktig å bemerke at
verdsettinger og tidsverdier representerer belastninger knyttet til reisen, det vil si de representerer hva
trafikantene er villige til å betale for å for eksempel redusere tidsbruk knyttet til letetid etter parkering.
7
De som ikke hadde gjennomført noen av de aktuelle reisene gjennomførte ikke valgsekvensene. De
som ikke er yrkesaktive fikk ikke spørsmål om en arbeidsreise. Yrkesaktive som ikke hadde fast
oppmøtested på arbeid (mer enn halvparten av arbeidsdagene) og yrkesaktive som brukte firmabil og
lignende ifm. arbeidsoppgaver i løpet av arbeidsdagen var ikke aktuelle til å svare på spørsmål om en
arbeidsreise.
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Tabell 2.2: Fordeling av deltakere på ulike reisetyper

Arbeidsreise

1 214

Andel av
utvalget
25 %

Sentrumsreiser, private ærend

1 962

41 %

Reise til handlesenter utenfor sentrum

1 033

21 %

621

13 %

4 830

100 %

Antall svar

Ikke aktuelle for noen
Antall svar

Design av valgsekvenser
Det er vanskelig å velge mellom to alternative reiser hvis det er mer enn 4-5 egenskaper ved
alternativene som varierer. Vi har derfor valgt å dele opp valgene i ulike sekvenser, eller
såkalte spill. I denne undersøkelsen ble alle deltakerne som hadde gjennomført en av de tre
aktuelle reisene presentert for minst to spill, mens noen også ble presentert for et tredje spill. I
de to første spillene valgte deltakerne mellom ulike bilreiser. I det tredje spillet valgte
deltakerne mellom å kjøre bil eller med et alternativt transportmiddel på den aktuelle reisen
(kollektivt eller sykkel).
Valg mellom ulike bilreiser
I de to første spillene, som alle deltakerne gjennomførte, ble deltakerne bedt om å velge
mellom to bilreiser med ulike egenskaper. I begge disse spillene var det fire egenskaper ved de
to alternative reisene som varierte (såkalte attributter):
-

Spill 1: P-avgift, reisetid, sannsynlighet for å lete etter p-plass, ekstra letetid
Spill 1: P-avgift, reisetid, type p-plass, gangtid fra p-plass til bestemmelsessted

Valgsituasjonen var gjort mest mulig realistisk ved at nivåene på enkelte egenskaper var
skreddersydd ut fra informasjon om den konkrete referansereisen som ble kartlagt i forkant av
spillene. For eksempel tar vi utgangspunkt i respondentens oppgitte kjøretid og varierer
kjøretiden i de ulike valgsekvensene rundt denne.
Figur 2.1 viser et eksempel på valget mellom to alternative bilreiser til arbeid fra det første
spillet, hvor man må velge mellom en reise på 18 minutter hvor du kan parkere i innendørs phus, betale 20 kroner, men hvor det er 10 minutter å gå til arbeidsstedet, eller en reise på 15
minutter hvor det bare er 2 minutter å gå til arbeidsstedet, men hvor du må betale 30 kroner
og parkere på en utendørs p-plass.
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Figur 2.1: Eksempel på valg mellom ulike bilreiser til arbeid, hentet fra spillsekvens 2.

Tabell 2.3 og 2.4 viser hvilke faktorer deltakerne ble presentert for i de to første spillene, og
hvordan nivåene ble variert.
Tabell 2.3: Reiseelementer og nivåer i spill 1: Valg mellom to bilreiser

SPILL 1
Faktorer
P-avgift på reisen1)

Gratis

Kjøretid fra bosted til p-plass

-20 %

Sannsynlighet for å måtte
lete etter p-plass
Ekstra letetid parkering

Aldri lete
0 min

1/3 av
beregnet
Oppgitt
kjøretid
2 av 10
ganger
2 min

Nivåer
2/3 av
beregnet

Beregnet pavgift

4/3 av
beregnet

+20 %
5 av 10
ganger
5 min

8 av 10
ganger
7 min

1) P-avgift er en funksjon av reisetype og oppgitt parkeringstid på den aktuelle reisen. Eksempler:
Arbeidsreise, parkert 5-8 timer: p-nivåer 0, 10, 20, 30 og 40 kr
Sentrumsreise, parkert 1 time: p-nivåer 0, 7, 13, 20 og 27 kr
Handlesenter utenfor sentrum, parkert 1 time: p-nivåer 0, 5, 10, 15 og 20 kr

Tabell 2.4: Reiseelementer og nivåer i spill 2: Valg mellom to bilreiser

SPILL 2
Faktorer
P-avgift på reisen1)

Gratis

Kjøretid fra bosted til p-plass

-20 %

P-type

Phus

1/3 av
beregnet
Oppgitt
kjøretid
P-plass ute

Gangtid p-plass til
bestemmelsessted

1 min

2 min

Nivåer
2/3 av
beregnet

Beregnet
p-avgift

4/3 av
beregnet

7 min3)

10 min3)

+20 %
Gateparkering2)
5 min

1) Se

kommentar i tabell 2.3 om p-nivåer.
ble ikke brukt på reiser til handlesenter utenfor sentrum
3) 7 minutter og 10 minutter gangtid ble ikke brukt på handlesenter utenfor sentrum
2) Gateparkering
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Hvert av spillene består av seks «tilbudspakker», det vil si at respondentene gjennomfører seks
valg i hvert spill. Begrunnelsen for dette er at det kreves flere valg for å kunne isolere
preferansen for hver enkelt egenskap ved den aktuelle reisen.
Valg mellom bil og alternativt transportmiddel
I det tredje spillet ble deltakerne bedt om å velge mellom å kjøre bil eller med et alternativt
transportmiddel på den aktuelle reisen. I kartleggingen av den aktuelle reisen i forkant av
spillene ble deltakerne bedt om å oppgi hvordan de mest sannsynlig ville reist dersom de ikke
skulle kjørt bil på den aktuelle reisen. De som her oppga kollektivt eller sykkel fikk dette som
alternativt transportmiddel i det tredje spillet. Deltakere som ikke oppga kollektivt eller sykkel
som alternativt transportmiddel gjennomførte ikke det tredje spillet.
Tabell 2.5 og 2.6 viser hvilke faktorer deltakerne ble presentert for i hhv bil-kollektivt-spillet og
bil-sykkel-spillet, og hvordan nivåene ble variert.
Tabell 2.5: Reiseelementer og nivåer i spill 3a: Valg mellom bil og kollektivtransport

SPILL 3a: Bil-Kollektivtransport
Faktorer
Bil: P-avgift på reisen1)
Bil: Kjøretid bosted til pplass
Bil: Gangtid fra p-plass til
bestemmelsessted
Kollektivt: Billettpris
Kollektivt: Reisetid eget
bosted til holdeplass
Kollektivt: Gangtid fra hp til
bestemmelsessted
1) Se

Gratis
-20 %

1/3 av
beregnet
Oppgitt
kjøretid

Nivåer
2/3 av
beregnet

4/3 av
beregnet

10 min2)

+20 %

1 min

2 min

5 min

7 min2)

10 kr

20 kr
Oppgitt
kjøretid bil

30 kr

40 kr

-20 %
1 min

2 min

+20 %
5 min

kommentar i tabell 2.3 om p-nivåer.
bil ble ikke 7 og 10 minutter gangtid brukt på handlesenter utenfor sentrum

2) For

10

Beregnet
p-avgift
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Tabell 2.6: Reiseelementer og nivåer i spill 3b: Valg mellom bil og sykkel

SPILL 3b: Bil-Sykkel
Faktorer Spill 3B
Bil: P-avgift på reisen1)
Bil: Kjøretid bosted til pplass
Bil: Gangtid p-plass til
bestemmelsessted
Sykkel: Reisetid eget bosted
til bestemmelsessted
Sykkel: Grad av
tilrettelegging for sykling
Sykkel: Trafikkmengde langs
strekningen

Gratis
-20 %

1/3 av
beregnet
Oppgitt
kjøretid

1 min

2 min

80 %

90 %

Ingen til
rettelegging
Mye
trafikk

Tilrettelagt
på ¼ av
strekning
Middels
trafikk

Nivåer
2/3 av
beregnet

Beregnet pavgift

4/3 av
beregnet

7 min2)

10 min2)

+20 %
5 min

Oppgitt
120 %
sykkeltid
Tilrettelagt på Tilrettelagt
halve
på hele
strekningen strekningen
Lite trafikk

1) Se
2) 7

kommentar i tabell 2.3 om p-nivåer.
og 10 minutter gangtid ble ikke brukt på handlesenter utenfor sentrum

Analyser av spillene
Trafikantens valg mellom de ulike reisealternativene danner grunnlaget for beregninger av
hvor mye for eksempel kjøretid, p-avgift og gangtid fra parkering betyr for reisevalg.8 Valgene
som foretas gir altså grunnlag for å tallfeste hvilke prioriteringer – eller verdsettinger – den
enkelte har. For å kunne sammenligne trafikantenes preferanser er de estimerte parameterne
fra statistiske modeller omregnet til verdsettinger målt i kroner. Verdsettinger kalles ofte
tidsverdier dersom den aktuelle reiseegenskapen er knyttet til tidsbruk (for eksempel letetid
etter parkering).
Verdsettinger beregnes ved å veie den estimerte parameteren for den aktuelle egenskapen
(for eksempel p-type) mot parameteren for pris eller kostnad, som i vårt tilfelle er p-avgift på
reisen. Som det framgår av tabellene er derfor p-avgift med i alle tre spillsekvensene. Vi er
også interessert i å sammenligne de relative verdsettingene for ulike reiseegenskaper på tvers
av spillsekvensene. Derfor er også kjøretid med i alle spillsekvensene. Dermed kan vi måle de
relative verdsettingene av ulike parkeringsegenskaper mot verdsettingen av kjøretid.

8

Beregningene foretas ved bruk av statistiske metoder (logistisk regresjon). Dersom ikke annet er nevnt
er alle estimerte verdsettinger i rapporten statistisk signifikante (P-verdi < 0,05). Innenfor rammene av
prosjektet har vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre statistiske tester på hvorvidt forskjeller i
verdsettinger mellom de ulike gruppene vi ser på (for eksempel ulike byområder) er signifikante. Men
generelt gjelder at jo større forskjeller det er i verdsettinger mellom ulike grupper, jo mer sannsynlig er
det at disse forskjellene er signifikante.
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3 Reisevaner med fokus på parkering

I dette kapitlet gis det en beskrivelse av tilgjengelighet til parkering i de kartlagte byområdene,
samt parkeringssituasjonen på den konkrete reisen som er beskrevet i undersøkelsen.
Formålet med beskrivelsen er å danne et bilde av hvor lett eller vanskelig det er å finne
parkeringsplass i norske byområder i dag, samt om det er forskjeller mellom ulike byområder
og ulike reiseformål. Videre ser vi på hvordan bilistene ser på alternativer til bilen, og hvordan
konkurranseflatene mellom bil og andre transportmidler varierer etter reisens formål.

3.1 Parkeringsforhold i byområdene
I dette avsnittet på parkeringsforholdene ved egen bolig og ved arbeidssted, med
utgangspunkt i data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU 2013/14).

God tilgang til p-plasser ved egen bolig
I RVU 2013/14 er det spurt om tilgang til egen parkeringsplass på eller ved egen bolig.9
Resultatene viser at befolkningen i byer og tettsteder har god tilgang til parkeringsplass ved
egen bolig. Totalt er det 89 prosent som sier at de har en egen parkeringsplass på eller i
nærheten av boligen (Hjorthol mfl 2014).
Dersom vi ser på bosatte i de ti største byområdene, er andelen på 87 prosent. Vi ser også at
det forskjeller i andelen som har tilgang til egen parkeringsplass ved boligen etter størrelsen på
byområdet – I Osloområdet er det 81 prosent som oppgir at de har dette, mens andelen er på
95 prosent i de seks mindre byområdene (figur 3.1).
Andelen med egen p-plass i nærheten av bolig er lavere i bykommunene enn i
omegnskommunene. Dersom vi kun ser på de fire største bykommunene, er andelen som har
egen p-plass i nærheten av bolig på 71 prosent i Oslo, 84 prosent i Bergen, 89 prosent i
Trondheim og 91 prosent i Stavanger.

9

Spørsmålet er stilt til bosatte i byer og tettsteder (definert som kommuner med mer enn 20 000
innbyggere) (Hjorthol mfl 2014).
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87%

10 største
byområder samlet

Osloområdet

95%

89%

81%

Byområdene
Bergen, Nord-Jæren
og Trondheim

Seks mindre
byområder

Figur 3.1: Prosentandel som har egen parkeringsplass i nærheten av boligen.
Bosatte i de ti største byområdene. Kilde: RVU 2013/14, eget datauttak.

Av de som har egen parkeringsplass i nærheten av boligen har 8 av 10 parkeringsplass på
tomta, 16 prosent har den under 100 meter unna, og de resterende tre prosentene over 100
meter unna. Også her er det forskjeller etter størrelsen på byområdet – I Osloområdet er det
75 prosent som har egen parkeringsplass på tomta, mens andelen er på 89 prosent i de seks
mindre byområdene.
3%
16%

5%
19%

3%
16%

1%
10%

81%

75%

82%

89%

10 største
byområder samlet

Osloområdet

Byområdene
Bergen, Nord-Jæren
og Trondheim

Seks øvrige
byområder

På tomta

Under 100 meter

Over 100 meter

Figur 3.2: Avstand fra bolig til egen p-plass – blant de som har egen p-plass ved boligen.
Bosatte i de ti største byområdene. Kilde: RVU 2013/14, eget datauttak.

Flertallet parkerer gratis hos arbeidsgiver
I RVU 2013/14 er det også spurt om parkeringsmuligheter på og ved arbeidsstedet.
Resultatene viser at det er god tilgjengelighet til parkeringsplasser, også ved arbeidsplassen.
Blant de yrkesaktive i de ti største byområdene er det hele 71 prosent som oppgir at de har
gratis p-plass hos arbeidsgiver. Et flertall av disse sier også at det er godt med plass. Kun 9
prosent har avgiftsbelagt parkeringsplass hos arbeidsgiver. 16 prosent har ikke p-plass hos
arbeidsgiver, men har andre parkeringsmuligheter på vei/p-hus mm, og kun 3 prosent oppgir
at de ikke har noen parkeringsmulighet på eller ved arbeidsplassen overhode. Også her er det
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forskjeller etter størrelsen på byområdet – I Osloområdet er det 66 prosent som har gratis pplass hos arbeidsgiver, mens andelen er på 77 prosent i de seks mindre byområdene.
Tilgjengelighet til parkering ved arbeidsplassen er lavere i bykommunene enn i
omegnskommunene. Dersom vi kun ser på de fire største bykommunene, er andelen som har
gratis p-plass hos arbeidsgiver på 59 prosent i Oslo, 65 prosent i Bergen, 65 prosent i
Trondheim og 78 prosent i Stavanger.

71%

9%

77%

74%

66%

20%

16%
3%

10 største byområder
samlet

9%

5%

Osloområdet

Gratis p-plass hos arbeidsgiver
Parkering i vei/p-hus mm

9%

15%

10% 11%

2%

Byområdene Bergen,
Nord-Jæren og
Trondheim

2%
Seks mindre
byområder

Avgiftsbelagt p-plass hos arbeidsgiver
Ingen p-muligheter ved arbeid

Figur 3.3: Parkeringsforhold ved arbeidsplassen. Blant yrkesaktive bosatte i de ti største byområdene.
Kilde: RVU 2013/14, eget datauttak.

Sterk sammenheng mellom p-tilgang og transportmiddelvalg på arbeidsreisen
Videre viser analysene at det er en sterk sammenheng mellom tilgang til parkering ved
arbeidsplassen og transportmiddelvalg på arbeidsreisen. Blant de som har gratis p–plass hos
arbeidsgiver er det 64 prosent som reiser til jobb som bilfører og 16 prosent med
kollektivtransport. Bilførerandelen synker til 45 prosent blant de som har avgiftsbelagt p-plass
hos arbeidsgiver, mens kollektivandelen øker til 27 prosent. Blant de få som oppgir at de ikke
har noen parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen er det 52 prosent som reiser med
kollektivtransport på arbeidsreisen og 14 prosent som reiser med bil.
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64%
52%
45%

44%
Kollektivtransport
(eks drosje og fly)

27%

Bilfører

22%
16%

14%

Gratis p-plass hos Avgiftsbelagt p-plass Parkering i vei/p-hus Ingen p-muligheter
arbeidsgiver
hos arbeidsgiver
mm
ved arbeid

Figur 3.4: Sammenheng mellom tilgang til parkering ved arbeidsplassen og transportmiddelvalg på
arbeidsreisen. Blant yrkesaktive bosatte i de ti største byområdene. Kilde: RVU 2013/14, eget datauttak.

3.2 Parkeringsforhold på den kartlagte reisen
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen har en god kartlegging av p-forhold ved bolig og
arbeidssted, men har i liten grad knyttet tilgjengelighet til parkering til andre typer reiseformål.
I vår undersøkelse har vi kartlagt tilgjengelighet til parkering for de tre reiseformålene vi har
sett på.

God tilgang til parkering på arbeidsplass og handlesentre
Kartleggingen av parkeringstilgjengelighet på den konkrete referansereisen som
respondentene har beskrevet, viser at det generelt er god tilgang til parkering i byområdene,
særlig når det gjelder arbeidsreiser og handlesenterreiser. 84 prosent av de som beskrev
arbeidsreise oppgir at de parkerte gratis, og over 90 prosent fant p-plass uten å måtte lete. 87
prosent fant p-plass under fire minutter unna bestemmelsesstedet. Blant de som ble spurt om
en reise til et handlesenter utenfor sentrum er det 85 prosent som parkerte gratis, og 89
prosent som ikke måtte lete etter p-plass. Her er det hele 94 prosent som fant p-plass under
fire minutter unna.
De som måtte lete oppgir en gjennomsnittlig letetid på 5 minutter for både arbeidsreisen og
handlesenterreisen, mens gjennomsnittlig gangtid fra parkeringsplass til bestemmelsessted er
på 2 minutter.
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94%
84% 85%

89%

87%

94%

76%
65%
44%

Gratis parkering
Arbeidsreise

Måtte ikke lete etter pplass
Reise til handlesenter

Gangtid på 3 minutter
eller mindre
Sentrumsreise

Figur 3.5: Tilgjengelighet ti parkering på en konkret reise som er foretatt med bil i løpet av siste 14
dager. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Dårligere tilgang til parkering i sentrum enn på arbeidsplass og handlesentre
Når det gjelder sentrumsreiser er parkeringstilgjengeligheten noe dårligere enn på arbeidsreisen og handlesenterreisen. På en reise til sentrum av byområdet i forbindelse med private
ærend oppgir litt under halvparten at de parkerte gratis, og 76 prosent fant parkeringsplass
uten å måtte ikke lete. De som måtte lete oppgir en gjennomsnittlig letetid på 8 minutter. 65
prosent parkerte 3 minutter eller kortere unna dit de skulle, og gjennomsnittlig gangtid er på 4
minutter.

Dårligere tilgang til parkering i de største byområdene enn i de mindre
For sentrumsreisen er det et tydelig mønster at det er dårligere parkeringstilgjengelighet jo
større byområdet er. For eksempel oppgir 28 prosent at de måtte lete etter parkeringsplass i
Osloområdet, mens 18 prosent oppgir det samme i de mindre byområdene. Samtidig er
gjennomsnittlig letetid noe lenger i Osloområdet (9 minutter) enn i de mindre byområdene (6
minutter).
Også når det gjelder arbeidsreisen er det en noe høyere andel som oppgir at de må lete etter
parkeringsplass i Osloområdet enn i de mindre byområdene (8 % vs 4 %). I tillegg er
parkeringsavgiften høyere i Osloområdet enn i de mindre byområdene.
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28%
20%

18%
10%

Sentrumsreise

12%

9%

8%

Reise til handlesenter

5% 4%

Arbeidsreise

Osloområdet
Byområdene Bergen, Nord-Jæren, Trondheim
Øvrige byområder
Figur 3.6: Prosentandel som oppgir at de må lete etter parkeringsplass, blant de som foretatt med
bilreise i løpet av siste 14 dager. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Om lag lik andel som oppgir at de må betale for å parkere i de ulike typer byområder. Men
p-avgiften er høyest i Osloområdet og lavest i de seks minste byområdene. Figuren viser
gjennomsnittlig p-avgift (pga. noen høye ekstremverdier har vi valgt å presentere
medianverdien) blant de som må betale for å parkere, omregnet til kr/time for sentrumsreiser
og handlesenterreiser, og kr/dag for arbeidsreiser.

79
60
47
30

36

30

40
27

15

Sentrumsreise (kr per time) Handlesenter (kr per time)

Arbeidsreise (kr per dag)

Osloområdet
Byområdene Bergen, Nord-Jæren, Trondheim
Øvrige byområder

Figur 3.7: Gjennomsnittlig p-avgift (median verdi) blant de som oppgir at de må betale for å parkere.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

3.3 Alternativ til bil på ulike reiseformål
I tillegg til å kartlegge tilgjengelighet til parkering, inneholdt undersøkelsen spørsmål for å
kartlegge omfang av bilbruk og alternativ til bil på de aktuelle reisene. Disse spørsmålene gir
kunnskap om det er et alternativt til bil på disse reisene, samt hvor stor konkurranseflate det
er mellom bil og andre transportmidler.
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Et flertall bruker så godt som alltid bil på den aktuelle reisen
Vi spurte respondentene om hvor ofte de vanligvis bruker bil på den reisetypen eller -formålet
de ble bedt om å kartlegge (arbeid, sentrum, handlesenter). Resultatene viser at bilen er et
førstevalg blant svært mange av trafikantene i undersøkelsen.
Figur 3.8 viser at et flertall oppgir at de alltid eller svært ofte bruker bil på reiser til det aktuelle
formålet.10 Videre ser vi at det er en høyere andel som sier at de alltid eller svært ofte bruker
bil blant de som kartla en reise til et handlesenter utenfor sentrum enn blant de som kartla en
reise til arbeid eller sentrum. 59 prosent sier at de alltid eller svært ofte bruker bil blant de
som beskrev en privat reise til sentrum, 65 prosent blant de som beskrev en arbeidsreise, og
hele 82 prosent blant de som beskrev en privat reise til et handlesenter utenfor sentrum.

69%

65%

82% 80% 82% 85%

73%

54%

Arbeidsreise

70%
59%

56%
47%

Sentrumsreise

Reise til handlesenter

10 største byområder samlet

Osloområdet

Byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim

Seks mindre byområder

Figur 3.8: Prosentandel som svarer at de alltid/svært ofte bruker bil til et bestemt reiseformål, fordelt
etter type byområde. Svar blant de som nylig har foretatt en slik type reise med bil.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014

Vi ser også at det en lavere andel som sier at de alltid eller svært ofte bruker bil blant de som
bor i Osloområdet en i de andre byområdene. For eksempel er det litt under halvparten som
sier at de alltid eller svært ofte bruker bil blant de som beskrev en sentrumsreise i
Osloområdet, mot 70 prosent i de seks minste byområdene som er kartlagt. Vi ser også at det
er relativt små forskjeller mellom byområdene når det gjelder tilbøyelighet til å bruke bil på en
reise til et handlesenter utenfor sentrum.
De som alltid/svært ofte bruker bilen ofte oppgir som hovedårsaker til dette at det å kjøre bil
tar kortest tid (68 %), at kollektivtilbudet er for dårlig (49 %) og at det tar for lang tid å reise
med kollektivtransport (44 %). De som ikke alltid bruker bilen oppgir i hovedsak at de
foretrekker å gå eller sykle når vær og føre tillater dette (58 %), at andre transportmidler er
mer miljøvennlige (29 %), at det er enkelt å reise med kollektivtransport (24 %) og at det er
billigere å reiser med andre transportmidler enn bil (24 %).

10

Alltid eller svært ble i undersøkelsen definert som minst 9 av 10 ganger.
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Kollektivtransport er det viktigste alternativet til bil
Respondentene ble også spurt om hvilket transportmiddel man ville ha reist med dersom de
ikke kunne ha kjørt bil selv på den aktuelle reisen. Svarfordeling på spørsmålet vises i figur 3.9,
mens tabell 3.1 viser svarfordeling fordelt etter type byområde. Resultatene viser at
kollektivtransport er et alternativ til bil for mange, særlig på arbeidsreisen, og særlig i
Osloområdet.
47%
42%

41%

25%

21%
16%

14% 14%
8% 7%

Kollektivtransport

Syklet
Arbeidsreise

9% 10%

16%

7%

Gått
Sentrumsreise

5%

Sittet på med andre

Ville ikke ha reist

Reise til handlesenter

Figur 3.9: Alternativt transportmiddel på den kartlagte bilreisen (som bilfører), etter reisetype.
Svar blant de som nylig har foretatt en slik type reise med bil. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Arbeidsreisen:
 Om lag halvparten av respondentene som har en arbeidsreise som referansereise oppgir at
de alternativt ville ha reist med kollektivtransport. Det er store forskjeller mellom de ulike
typene byområder, og andelen er høyest i Osloområdet (64 %), og lavest i de minste
byområdene (35 %).
 16 prosent ville ha syklet, og 9 prosent gått. Når det gjelder gange og sykkel er det en
høyere andel som oppgir dette som alternativ i de minste byområdene enn i Osloområdet.
20 prosent ville ha syklet i de minste byområdene, mot 10 prosent i Osloområdet. 11
Private reiser til sentrum:
 Også her er kollektivtransport det viktigste alternativet til bil – 41 prosent oppgir at de
alternativt ville har reist med kollektivtransport. Også her er andelen som alternativt ville
ha reist med kollektivtransport større i Osloområdet enn i de mindre byområdene (hhv 51
% i Osloområdet, 42 % i byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og 34 % i de
øvrige byområdene).
 10 prosent ville ha gått og 8 prosent ville ha syklet. Andelen som oppgir sykkel som
alternativ til bil er høyest i de mindre byområdene og lavest i Osloområdet (hhv 5 % i
11

Undersøkelsen ble gjennomført i november 2014. For alle reisetypene (arbeid, sentrum,
handlesenter) kan det tenkes at andelen som alternativt ville ha valgt å sykle og gå ville vært høyere
dersom undersøkelsen hadde blitt gjennomført løpende gjennom kalenderåret, som den nasjonale
reisevaneundersøkelsen.
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Osloområdet, 7 % i byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og 10 % i de øvrige
byområdene.
Det er også en god del (21 %) som ikke ville ha gjennomført reisen dersom de ikke kunne
ha reist med bil. Dette er likt fordelt mellom de ulike typene byområder.

Private reiser til handlesenter utenfor sentrum:
 Her oppgir hele 42 prosent at de ikke ville ha reist dersom de ikke kunne ha reist med bil.
Dette er likt fordelt mellom de ulike typene byområder.
 25 prosent ville ha reist med kollektivtransport, men det er store forskjeller mellom de
ulike typene byområder. 30 prosent ville alternativt ha reist med kollektivtransport i
Osloområdet, 23 prosent i byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og 16 prosent i
de øvrige byområdene.
 7 prosent ville ha gått og 7 prosent ville ha syklet.
I verdsettingsdelen av undersøkelsen fikk de som alternativt ville ha reist med
kollektivtransport valget mellom å reise med bil og å gjennomføre en tilsvarende reise med
kollektivtransport, og de som alternativt ville ha syklet fikk valget mellom å reise med bil og å
sykle (jf. kapittel 5.2).
Tabell 3.1: Alternativt transportmiddel på den kartlagte bilreisen (som bilfører), etter reisetype og
byområde. Svar blant de som nylig har foretatt en slik type reise med bil.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.
Osloområdet

Arbeidsreise

Sentrumsreise

Kollektivtransport

64 %

Byområdene
Bergen, NordJæren, Trondheim
39 %

Syklet

10 %

18 %

20 %

16 %

9%

9%

10 %

9%

Sittet på med andre

7%

16 %

19 %

14 %

Ville ikke ha reist

5%

6%

5%

5%

Annet

2%

5%

4%

4%

Vet ikke

2%

6%

7%

5%

Kollektivtransport

51%

42%

34%

41%

Syklet

5%

7%

10%

8%

Gått

8%

10%

11%

10%

Sittet på med andre

9%

14%

19%

14%

20%

22%

22%

21%

Annet

4%

4%

3%

3%

Vet ikke

2%

2%

2%

2%

Kollektivtransport

30 %

23 %

16 %

25 %

Syklet

6%

9%

6%

7%

Gått

9%

5%

6%

7%

Sittet på med andre

9%

20 %

23 %

16 %

43 %

41 %

42 %

42 %

Annet

2%

1%

2%

2%

Vet ikke

1%

1%

4%

2%

Ville ikke ha reist

20

35 %

10 største
byområder
samlet
47 %

Gått

Ville ikke ha reist

Handlesenterreise

Seks mindre
byområder
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3.4 Trafikantenes holdninger til ulike parkeringstiltak
Avslutningsvis i undersøkelsen ble respondentene bedt om å svare på noen konkrete
holdningsspørsmål om parkering. Resultatene fra disse spørsmålene (figur 3.10) viser blant
annet at:







Halvparten er enige i påstanden om at de heller betaler p-avgift et sted med ledig plass
framfor å måtte lete etter parkeringsplass et sted hvor det er gratis å parkere. 27 prosent
er uenig i påstanden, og 23 % har ikke tatt stilling til påstanden.
38 prosent er enig i påstanden om at de heller betaler p-avgift for å kunne parkere helt i
nærheten av dit de skal framfor å parkere noen minutters gange unna. Men det er også 42
prosent som er uenig i påstanden.
Om lag 30 prosent mener de ville ha sluttet å kjøre bil til arbeid dersom det hadde blitt
innført p-avgift på eller ved arbeidsplassen, mens 34 prosent er uenig i denne påstanden.
Flertallet ser ut til å foretrekke å parkere innendørs i p-hus framfor langs gate/vei og på
utendørs p-plass. Blant annet er bare 13 prosent er enig i påstanden om at de foretrekker
å parkere langs gate/vei framfor i p-hus, mens hele 53 prosent er uenig i påstanden.
Jeg er villig til å parkere litt lenger unna for å få færre biler
og flere gågater og miljøgater i sentrum

17%

Jeg betaler heller P-avgift et sted hvor jeg vet det er ledig
plass framfor å måtte lete etter plass et sted hvor det er…

36%

13%

37%

Jeg betaler heller P-avgift for å kunne parkere helt i
12%
nærheten av dit jeg skal framfor å parkere gratis noen…
Dersom det hadde blitt innført avgift for å parkere på og i
nærheten av jobben min hadde jeg sluttet å kjøre bil til jobb
Jeg foretrekker å parkere på utendørs P-plass framfor i Phus

26%

15%

15%

30%

Jeg foretrekker å parkere langs gate/vei framfor i P-hus 4% 9%

Svært enig

Enig

36%

Verken eller (vet ikke)

32%
20 %
Uenig

16%

23%

11%
25%

35%
40 %

60 %

7%
14%

18%

28%

9%

20%
28%

45%

Jeg ville brukt sentrum mer dersom det ble innført P-avgift
5% 12%
på handlesentre utenfor sentrum

15%

23%
20%

8% 13%

0%

23%

19%
80 %

100 %

Svært uenig

Figur 3.10: Befolkningens holdninger til parkeringsrelaterte påstander.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Trafikantene ble også spurt om de ville ha sluttet å kjøre bil til arbeid dersom det hadde blitt
innført p-avgift på eller ved arbeidsplassen. Trafikantene ble på en tilfeldig måte delt inn i
grupper hvor en gruppe ble presentert for en avgift på 250 kroner i måneden, en gruppe på
500 kr/mnd, en på 750 kr/mnd og en siste gruppe fikk presentert en avgift på 1000 kr per
måned. Resultatene viser at tilbøyeligheten til å være enig i påstanden avtar med økt
avgiftsnivå. Blant de som ble presentert for en p-avgift på 250 kr/mnd er det 18 prosent som
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sier at de ville ha sluttet å kjøre bil, mens andelen øker til 40 prosent blant de som ble
presentert for en p-avgift på 1 000 kr/mnd (figur 3.11).
40%

40%
33%

35%
27%

30%
25%
20%

18%

15%
10%
5%
0%
250 kr/mnd

500 kr/mnd

750 kr/mnd

1000 kr/mnd

Figur 3.11: Prosentandel som er enig i påstanden: «Dersom det hadde blitt innført avgift for å parkere
på/ved jobben hadde jeg sluttet å kjøre bil til jobb», etter størrelsen på p-avgiften.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

3.5 Kort om de aktuelle referansereisene
Tabell 3.2 viser hvordan de konkrete referansereisene som er beskrevet i undersøkelsen ser ut
når det gjelder de egenskapene som er kartlagt. Disse referansereisene danner utgangspunkt
for valgsekvensene i verdsettingsdelen av undersøkelsen, som diskuteres i de neste kapitlene.


Arbeidsreisen: Den kartlagte arbeidsreisen har en reiselengde på 21 minutter i snitt.
Reiselengden er noe kortere i de minste byområdene enn i Osloområdet. I snitt oppgir 5
prosent at de måtte lete etter p-plass, med en gjennomsnittlig letetid på 5 minutter. Både
andelen som måtte lete og gjennomsnittlig letetid er noe høyere i Osloområdet enn i de
øvrige byområdene. Gangtid fra p-plassen til arbeidsplassen er på to minutter i snitt for
alle byområder.



Sentrumsreisen: Den kartlagte sentrumsreisen er på 18 minutter i snitt, og noe kortere i de
mindre byområdene enn i Osloområdet. I snitt oppgir 22 prosent at de måtte lete etter pplass, altså en betydelig høyere andel enn på arbeidsreisen. Gjennomsnittlig letetid blant
de som må lete er på 8 minutter. Både andelen som måtte lete og gjennomsnittlig letetid
er noe høyere i Osloområdet enn i de øvrige byområdene. Gangtid fra p-plassen til
bestemmelsesstedet er på fire minutter i snitt.



Handlesenterreisen: Den kartlagte handlesenterreisen er på 16 minutter i snitt. Den er noe
lenger i de mindre byområdene enn i de fire største byområdene (17 minutter vs 15
minutter). I snitt oppgir 10 prosent at de måtte lete etter p-plass. Gjennomsnittlig letetid
blant de som må lete er på 5 minutter. Gangtid fra p-plassen til bestemmelsesstedet er på
to minutter i snitt.
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Tabell 3.2: Egenskaper ved de konkrete referansereisene som er kartlagt.
Ti
byområder
samlet

Osloområdet

Byområdene
Bergen,
Nord-Jæren,
Trondheim

Seks
mindre
byområder

21 min

23 min

21 min

19 min

5%

8%

5%

4%

Letetid (blant de som måtte lete)

5 min

6 min

3 min

5 min

Gangtid fra p-plass til ankomst

2 min

2 min

2 min

2 min

Arbeidsreisen
Kjøretid hjemmefra til parkeringsplass
Andel som oppgir at de måtte lete etter p-plass

Andel som måtte betale

16 %

16 %

15 %

17 %

P-avgift per dag (blant de som betalte)

40 kr

47 kr

40 kr

27 kr

18 min

21 min

19 min

15 min

22 %

28 %

20 %

18 %

Letetid (blant de som måtte lete)

8 min

9 min

7 min

6 min

Gangtid fra p-plass til ankomst

4 min

4 min

4 min

3 min

55 %

46 %

63 %

55 %

45 kr

79 kr

60 kr

30 kr

16 min

15 min

15 min

17 min

10 %

10 %

12 %

9%

Letetid (blant de som måtte lete)

5 min

5 min

6 min

4 min

Gangtid fra p-plass til ankomst

2 min

2 min

2 min

2 min

14 %

19 %

12 %

7%

30 kr

36 kr

30 kr

15 kr

Sentrumsreisen:
Kjøretid hjemmefra til parkeringsplass
Andel som oppgir at de måtte lete etter p-plass

Andel som måtte betale
1)

P-avgift (blant de som betalte)
Reise til handlesenter utenfor sentrum:
Kjøretid hjemmefra til parkeringsplass
Andel som oppgir at de måtte lete etter p-plass

Andel som måtte betale
1)

P-avgift (blant de som betalte)

1) Omregnet til avgift per time, basert på opplysninger om hvor lenge man sto parkert og hvor mye man totalt
betalte i p-avgift. Pga. noen høye ekstrem-verdier har vi valgt å presentere median-verdien framfor
gjennomsnittet.
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4 Parkering og valg mellom bilreiser

I dette kapittelet presenterer vi resultater fra de to første spillene i verdsettingsdelen av
undersøkelsen. Her fikk deltakerne valget mellom ulike bilreiser (bil-bil spill) på én av tre
reisetyper, basert på en nylig gjennomført reise som bilfører. De tre ulike reisetypene er: (i)
reise fra hjemsted til arbeid, (ii) reise fra hjemsted til sentrum i forbindelse med private ærend
eller (iii) reise fra hjemsted til handlesenter utenfor sentrum i forbindelse med private ærend.
Følgende egenskaper varierte i spillene:
 Parkeringsavgift (begge spillene)
 Kjøretid fra eget bosted til parkering (begge spillene)
 Sannsynlighet for å måtte lete etter parkeringsplass og tilhørende letetid (spill 1)
 Parkeringstype (spill 2)
 Gangavstand fra parkering til bestemmelsessted (spill 2)
Spillene og hvordan vi analyserer disse er nærmere beskrevet i kapittel 2.2, mens de
gjennomførte referansereisene som ligger til grunn for spillene er beskrevet i kapittel 3.5.
Resultater og enkelte analyser fra spillene presenteres i delkapitlene under. Når vi presenterer
resultatene vil vi skille mellom de tre reisetypene over. I noen tilfeller vil vi også skille mellom
de tre hovedgruppene av byområder i undersøkelsen: Osloområdet, byområdene Bergen,
Nord-Jæren og Trondheim, og de øvrige seks, mindre byområdene.
I kapittel 4.1 oppsummerer vi de beregnede verdsettingene for kjøretid og de ulike
parkeringsegenskapene i spillene. I kapittel 4.2–4.5 presenterer og diskuterer vi disse
verdsettingene i mer detalj.
For å belyse deltakernes avveiinger mellom P-avgift og de øvrige parkeringsegenskapene er det
nyttig å vise noen eksempler på valg mellom to konkrete reiser og se på hva som skjer dersom
vi endrer på noen av egenskapene ved disse. Dette gjøres i kapittel 4.6, hvor vi beregner
sannsynligheter for valg mellom konkrete reiser basert på svarene til deltakerne i
undersøkelsen.
I kapittel 4.7 ser vi nærmere på de generaliserte reisekostnadene (GK) ved den
gjennomsnittlige arbeids-, sentrums- og handlesenterreisen, herunder hvor stor andel ulike
parkeringsegenskaper utgjør av disse. Vi gir også noen enkle eksempler på hvordan ulike
parkeringstiltak påvirker de aktuelle GK-beregningene med tilhørende etterspørselseffekter.
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4.1 Oppsummering av verdsettinger
De beregnede verdsettingene for kjøretid og de ulike parkeringsegenskapene for de tre
reisetypene i undersøkelsen er oppsummert i Tabell 4.1 under. Med unntak av parkeringstype
er verdsettingene av de ulike egenskapene uttrykt som tidsverdier, det vil si verdsettinger i
kroner per time. Verdsettingene av parkeringstype er uttrykt i kroner per reise.
Merk at de beregnede verdsettingene representerer belastninger knyttet til uønsket tidsbruk
og betaling. De beregnede verdsettingene kan dermed ses på som deltakernes
gjennomsnittlige betalingsvilje for å redusere gangtiden fra parkeringsplassen, for å parkere i
P-hus framfor langs gaten osv. På arbeidsreisen er man for eksempel villig til å betale ca. 2,1 kr
per minutt (125 kr/time) redusert gangtid fra p-plassen til endepunktet på reisen.
Vi viser til kapittel 2.2 for hvordan vi beregner disse tidsverdiene ved bruk av statistiske
modeller. Som nevnt der kombinerer vi parameterverdien for den aktuelle egenskapen (for
eksempel gangtid fra p-plass) og parameterverdien til p-avgift for å finne tidsverdien for den
aktuelle egenskapen.12 Tabell 4.1 inneholder derfor ikke en egen «tidsverdi» for p-avgift, selv
om dette er en viktig egenskap i undersøkelsen vår.13 Den relative betydningen av p-avgift
sammenlignet med de andre egenskapene i spillene er nærmere belyst i kapittel 4.6.
Tabell 4.1: Oppsummering verdsettinger kjøretid og ulike parkeringsegenskaper, fordelt etter reisetype.
Arbeidsreise
Verdsetting av ulike
reiseegenskaper

Sentrumsreise

Handlesenterreise

Vekt
kjøretid

Kr/
time

Vekt
kjøretid

Kr/
time

Vekt
kjøretid

Kr/
time

Kjøretid (spill1)

1,0

65

1,0

81

1,0

33

Kjøretid (spill 2)

1,0

56

1,0

73

1,0

54

Kjøretid (gj.snitt spill 1 og 2)

1,0

60

1,0

77

1,0

43

Faktisk letetid etter p-plass1)

3,6

232

4,9

400

7,5

250

Gangtid p-plass til endepunkt

2,3

125

2,8

201

3,8

203

P-hus framfor p-plass (kr/reise)

4,5

3,0

P-hus framfor gatepark (kr/reise)

11,4

5,7

2,8

1)

Note: Faktisk letetid etter p-plass kombinerer to elementer fra Spill 1, sannsynligheten for å måtte lete
etter p-plass (usikkerhetselement) og tilhørende letetid dersom man faktisk må lete. Se kapittel 4.3 for
nærmere beskrivelse. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

12

Helt konkret finner vi verdsettingene ved å dele parameterverdien til den aktuelle egenskapen med
det negative av parameterverdien til pris/kostnad, for eksempel verdsetting gangtid = βGangtid/-βP-avgift.
13
Dette gjelder for øvrig generelt for egenskaper som er uttrykt i kroneverdi i samvalgsundersøkelser
(billettpris, bilkostnader mv.). Dette kan by på utfordringer når resultater fra samvalgsundersøkelser skal
benyttes i etterspørselsanalyser, for eksempel ved bruk av endringer i generaliserte reisekostnader med
tilhørende elastisiteter (se kapittel 4.7). Vi må da anta at «en krone er en krone» uavhengig av kilde (i
motsetning til tidsrelaterte elementer). Dette er i utgangspunktet en rimelig (rasjonell) antakelse, men
samtidig kan det tenkes at en del bilister har større relativ motstand mot å betale for eksempel
bompenger og P-avgift på arbeidsplassen enn å betale faste og løpende bilholdsutgifter. Dette kan
eventuelt håndteres ved å knytte ulike etterspørselselastisiteter til ulike kostnadselementer ved reisen,
men da må man i så fall ha empirisk grunnlag for slik differensiering, som kan være utfordrende.
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Tabell 4.1 inneholder også verdsettinger uttrykt i relative vekter, med verdsettingen av kjøretid
som referanse. På arbeidsreisen er for eksempel verdsettingen av gangtid fra p-plassen til
bestemmelsesstedet 2,3 ganger høyere enn verdsettingen av selve kjøretiden. Uttrykt i kroner
oppleves med andre ord tid brukt på å gå fra p-plassen som mer enn dobbelt så belastende
som å sitte i bilen og kjøre. De ulike tidsverdiene i Tabell 4.1 presenteres og diskuteres i mer
detalj i delkapitlene under.

4.2 Verdsetting av kjøretid
Lav verdsetting av kjøretid kan skyldes motstand mot p-avgift
Figur 4.1 viser verdsetting av kjøretid fra eget hjemsted fram til p-plass for de tre reisetypene i
undersøkelsen. Verdsetting av kjøretid ble kartlagt i begge de ovennevnte spillene, og figuren
viser gjennomsnittlige verdsettinger av kjøretid fra disse to spillene.
Verdsetting av kjøretid (kr/time) - etter reisetype
77

kr/time

60
43

Arbeidsreise
Arbeidsreise

Sentrumsreise
Sentrumsreise

Reise til handlesenter
Reise til handlesenter

Figur 4.1: Verdsetting av kjøretid fra eget hjemsted til p-plass (kr/time), etter reisetype.
Gjennomsnittlige verdsettinger basert på de to første spillene i verdsettingsundersøkelsen.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Som vi ser har deltakerne høyest verdsetting av kjøretid på sentrumsreiser ifm private ærend
(77 kr/t), etterfulgt av arbeidsreiser (60 kr/t) og reiser til handlesenter utenfor sentrum
(43 kr/t). Disse verdsettingene er noe lave sammenlignet med verdsettingene fra den
nasjonale verdsettingsstudien fra 2010, hvor arbeidsreiser og andre private reiser er verdsatt
til hhv 90 og 77 kr/time (i 2009-kr) (Samstad mfl 2010).
De noe lave verdsettingene av kjøretid i vår undersøkelse kan skyldes at vi bruker p-avgift, og
ikke generelle bilkostnader, til å kalibere verdsettingene (se blant annet kapittel 2.3 og
fotnote 12). I prinsippet skal «en krone være en krone» uavhengig av kilde. Dette er i
utgangspunktet en rasjonell antakelse, men samtidig kan det tenkes at en del bilister har
større relativ motstand mot å betale for eksempel p-avgift på arbeidsplassen enn å betale faste
og løpende bilholdsutgifter. Stor motstand mot å betale p-avgift gir høye parameterverdier for
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p-avgift i de statistiske modellene til spillene, som i neste omgang kan gi lave tidsverdier for
andre egenskaper i modellen.
Dette kan også bidra til å forklare hvorfor vi får høyere tidsverdier for kjøretid på
sentrumsreiser enn på arbeidsreiser og handlesenterreiser. Vi har tidligere vist at ca. 85
prosent av deltakerne har gratis tilgang til parkering på arbeidsplassen og på handlesentre
utenfor sentrum, men tilsvarende andel er 44 prosent blant som har tilgang til gratis parkering
i sentrum (figur 3.4). Aksepten for å betale p-avgift i spillene kan dermed tenkes å være høyere
på sentrumsreiser enn på arbeidsreiser og handlesenterreiser. Parameterverdiene til p-avgift
fra de statistiske modellene til spillene (ikke rapportert her) tilsier at et slikt mønster er
tilstede.
En annen sannsynlig årsak til de noe lave verdsettingene av kjøretid i vår undersøkelse er at vi
inkluderer flere reiselementer i våre spill enn i den nasjonale verdsettingsstudien, hvor kun
generelle bilkostnader og kjøretid inngår i spillene (Samstad mfl 2010). Tidsverdier benyttes
ofte til å beregne de generaliserte kostnadene (GK) ved en reise (se kapittel 4.7). Vi har
beregnet GK for den gjennomsnittlige arbeids-, sentrums- og handlesenterreisen i vår
undersøkelse både med egne tidsverdier for kjøretid og ulike parkeringselementer, og med
verdsetting av reisetid fra dør til dør basert på den nasjonale verdsettingsstudien (ikke
rapportert her). Total GK for de ulike reisetypene med disse to framgangsmåtene blir ganske
lik.
De beregnede verdsettinger for kjøretid kan altså være noe lave i vår undersøkelse. Dette bør
imidlertid ikke påvirke de relative verdsettingene av kjøretid sammenlignet med ulike
parkeringsegenskaper, som vi er mest interessert i få mer kunnskap om. Dette diskuteres
nærmere i delkapitlene under.

Høyest verdsetting av tid i Osloområdet
Figur 4.2 viser hvordan verdsetting av kjøretid varierer mellom de ulike byområdene i
undersøkelsen. I likhet med tidligere verdsettingsstudier (for eksempel Ellis og Øvrum 2014)
finner vi at man har høyest verdsetting av tid i Osloområdet. I vår undersøkelse gjelder dette
spesielt på arbeidsreiser og sentrumsreiser. Byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim
har noe høyere verdsetting av kjøretid til sentrum enn de seks mindre byområdene, mens for
arbeidsreiser og handlesenterreiser er det små forskjeller mellom disse byområdene. De øvrige
byområdene har ganske lik verdsetting av kjøretid uavhengig av reisetype. Dermed er det først
og fremst i Osloområdet og byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim at verdsettingen
av kjøretid er høyest på sentrumsreiser, etterfulgt av arbeidsreiser og til sist
handlesenterreiser med lavest verdsettinger.
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kr/time

77

76

74
51

52

Arbeidsreise

60
49

Sentrumsreise

46

39

43

43

Reise til handlesenter

Osloområdet
Byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim
Seks mindre byområder
Snitt alle
Figur 4.2: Verdsetting av kjøretid fra eget hjemsted til p-plass (kr/time), etter byområde og reisetype.
Gjennomsnittlige verdsettinger basert på de to første spillene i verdsettingsundersøkelsen. *
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

4.3 Verdsetting av letetid etter parkering
Slik beregner vi verdsettingen av faktisk letetid
Et potensielt effektivt tiltak for å redusere bilbruk er å redusere tilgjengeligheten av p-plasser.
Begrenset tilgang på parkering kan skape usikkerhet mht om man raskt finner p-plass på en
reise, og potensielt forlenge reisen dersom man faktisk må bruke tid på å lete etter parkering. I
det første spillet i verdsettingsundersøkelsen har vi forsøkt å fange opp begge disse
elementene, det vil si både usikkerheten og den eventuelle tidsbruken knyttet til leting etter
parkering. Vi kombinerer disse to elementene til å beregne verdsettinger for det vi kaller
«faktisk letetid», se tekstboks 4.1 for nærmere forklaring av dette.
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Hvordan beregner vi verdsetting av faktisk letetid?
Leting etter p-plass oppstår ikke på hver reise. I spillene i verdsettingssundersøkelsen ble deltakerne
forespeilet at de må lete etter p-plass på 0 av 10, 2 av 10, 5 av 10 eller 8 av 10 reiser, se tabell 2.2.
I gjennomsnitt ble deltakerne forespeilet at de måtte lete på 37,5 prosent av reisene.
For å finne verdsettingen av «Faktisk letetid», dvs. letetiden når den først oppstår, dividerer vi den
beregnede verdsettingen av letetid etter p-plass på gjennomsnittlig hyppighet av leting (37,5 prosent).
Verdsettingen av faktisk letetid kan tolkes som verdsettingen av letetid når den først oppstår.
Effektiv letetid etter p-plass har likhetstrekk med «effektiv forsinkelse», som har blitt brukt ifm
verdsetting av forsinkelser på kollektivreiser (Ellis og Øvrum, 2014).
Tekstboks 4.1: Beskrivelse av hvordan vi beregner verdsetting av faktisk letetid etter p-plass.

Svært belastende å lete etter p-plass
Figur 4.3 viser verdsetting av faktisk letetid etter p-plass for de tre reisetypene i
undersøkelsen, målt i kr/time, mens Figur 4.4 viser disse som relative verdsettinger i forhold til
verdsetting av kjøretid. I sistnevnte figur skiller vi også mellom de ulike byområdene i
undersøkelsen.

kr/time

400

250

232

Arbeidsreise

Sentrumsreise

Reise til handlesenter

Figur 4.3: Verdsetting av faktisk letetid etter p-plass (kr/time), etter reisetype. Faktisk letetid kombinerer
sannsynligheten for å måtte lete etter p-plass og tilhørende letetid, se tekstboks 4.1 for nærmere
forklaring. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Disse to figurene viser at trafikantene har stor motstand mot å lete etter parkering på reisene
sine. På sentrumsreiser er man villig til å betale 400 kr/time for å unngå usikkerhet og tidsbruk
knyttet til leting etter parkering. På arbeidsreiser og handlesenterreiser ligger de tilsvarende
verdsettingene på hhv 232 og 250 kr/time.
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Vekt letetid/kjøretid

9,9
8,2
5,8
3,7

3,2

3,8

Arbeidsreise

4,6

5,1

4,9

4,3

3,6

Sentrumsreise

7,5

Reise til handlesenter

Osloområdet
Byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim
Seks mindre byområder
Snitt alle
Figur 4.4: Relativ verdsetting av faktisk letetid sammenlignet med kjøretid, etter reisetype.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Figur 4.4 viser at leting etter p-plass er langt mer belastende enn selve kjøretiden på reisen.
Dette gjelder spesielt på reiser til handlesenter utenfor sentrum, hvor faktisk letetid i
gjennomsnitt verdsettes 7,5 ganger høyere enn kjøretiden. De tilsvarende vektene på
sentrumsreiser og arbeidsreiser er en del lavere enn på handlesenterreiser, men fortsatt høye,
med verdsettinger som er hhv 4,9 og 3,6 ganger høyere enn kjøretiden.
På sentrumsreiser og arbeidsreiser er vektene for letetid ganske like i de ulike gruppene
byområder i undersøkelsen. De høye vektene for letetid på handlesenterreiser er spesielt høye
i Osloområdet og byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim. I de seks mindre
byområdene er vektene for letetid mer like på tvers av de ulike reisetypene.
De høye relative verdsettingene av letetid på handlesenterreiser kan nok delvis skyldes de lave
verdsettingene av kjøretid på denne type reiser, jf. kapittel 4.2. Figur 4.3 viser jo at de
absolutte verdsettingene av faktisk letetid er klart høyest på sentrumsreiser, og at de er ganske
like på arbeids- og handlesenterreiser. Men noe av de høye relative verdsettingene for letetid
på handlesenterreiser kan nok også tilskrives spesielt stor letemotstand på denne type reiser.
Et typisk kjennetegn ved større handlesentre utenfor sentrumskjernen, og kanskje mye av
grunnen til at de er plassert nettopp der framfor i sentrum, er stort tilbud av gratis parkering
gjennom god tilgang på store og ofte lavt prisede tomtearealer. Leting etter parkering på reiser
til handlesentre utenfor sentrum kan dermed framstå som fjernt og uaktuelt for mange av
deltakerne i undersøkelsen, og dette avspeiles i resultatene.
Det er verdt å bemerke at selv om letetid etter parkering verdsettes langt høyere enn selve
kjøretiden, så utgjør letetid en lav andel av den totale reisetiden i spillene i
verdsettingsundersøkelsen. Leting etter p-plass oppstår i gjennomsnitt på 37,5 prosent av
reisene (tekstboks 4.1) med en gjennomsnittlig letetid på 4,7 minutter. På en
gjennomsnittsreise forventer man dermed å bruke 1,8 minutter (37,5 % × 4,7 min) på å lete
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etter p-plass, mens den gjennomsnittlige kjøretiden er på ca. 18 minutter. På en
gjennomsnittsreise til sentrum, hvor verdsettingen av letetid er 400 kr/time, er man dermed
villig til å betale 11,7 kr for å unngå en forventning om å bruke i underkant av 2 minutter på å
lete etter p-plass.

4.4 Verdsetting av gangtid fra parkering
Tiltak som påvirker gangtiden fra parkering til bestemmelsesstedet kan tenkes å påvirke
sannsynligheten for å velge bil på den aktuelle reisen. I spesielt sentrumsnære områder kan
økt gangtid gjennom flytting av parkeringsplasser fra gateplan til for eksempel større
bygarasjer i randsonen av sentrum også ses på som et mulig byutviklingstiltak. Færre parkerte
biler på gateplan i sentrum kan gi økt trygghet og trivsel og vil frigjøre arealer som kan
benyttes til å legge bedre til rette for syklende og gående. Samtidig må slik utvikling avveies
mot ulike gruppers behov for nærhet til parkering i sentrum (varetransport, trafikanter som
ikke kan gå langt osv.).
I det andre spillet i verdsettingsundersøkelsen ble gangtiden fra p-plassen til
bestemmelsesstedet variert mellom 1 og 10 minutter på de ulike reisene.14 Figur 4.5 viser
trafikantenes verdsetting av gangtid fordelt på reisetype og byområde. Figur 4.6 viser de
tilsvarende vektene for de relative verdsettingene av gangtid sammenlignet med kjøretid.
257

kr/time

229

217
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184

160
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108

Arbeidsreise

137

125

Sentrumsreise

Reise til handlesenter

Osloområdet
Byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim
Seks mindre byområder
Snitt alle
Figur 4.5: Verdsetting av gangtid fra p-plass til bestemmelsessted (kr/time), etter reisetype og byområde.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Figur 4.5 viser at den gjennomsnittlige verdsettingen av gangtid er omtrent like høy på
sentrumsreiser og handlesenterreiser, med hhv 201 og 203 kr/time. Figur 4.6 viser imidlertid at

14

De oppgitte gangtidene var 1, 2, 5, 7 og 10 minutter. De to lengste gangtidene ble ikke brukt på reiser
til handlesenter utenfor sentrum, se tabell 2.3.
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den relative verdsettingen av gangtid er en del høyere på handlesenterreiser (vekt 3,8) enn på
sentrumsreiser (vekt 2,8), siden verdsettingen av selve kjøretiden er ganske lav på
handlesenterreiser.
Den store motstanden mot gangtid på handlesenterreiser er kanskje ikke så overraskende.
Som nevnt over er trafikantene vant med et godt parkeringstilbud på denne type reiser, og
dette er man nok i liten grad villige til å gi slipp på. Videre handler man ofte mye varer på
handlesenterreiser, noe som nok gjør lange gangtider til parkering lite aktuelt for mange.

Vekt gangtid/kjøretid

4,5
3,8
3,0
1,9

3,0
2,1

Arbeidsreise

2,3

2,4

3,8
3,3

3,3

2,8

Sentrumsreise

Reise til handlesenter

Osloområdet
Byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim
Seks mindre byområder
Snitt alle
Figur 4.6: Relativ verdsetting av gangtid fra p-plass sammenlignet med kjøretid, etter reisetype og
byområde. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

De absolutte og relative verdsettingene av gangtid er lavest på reiser til arbeid (125
kr/time, dvs. 2,3 ganger høyere enn kjøretid). Det er vanskelig å si hvorfor det er slik, men på
arbeidsreiser vil man for eksempel sjelden ha mye å bære på fra parkeringen til arbeidstedet
sitt. Videre kan det tenkes at utvalget på arbeidsreisene (kun yrkesaktive) har noe bedre
forutsetninger å gå et stykke fra parkeringen enn utvalget på sentrum- og
handlesenterreisene, hvor trafikantene i større grad er en blanding av yrkesaktive og ikkeyrkesaktive. Hvis man ser bort fra selve reisetiden har arbeidsreisen også typisk lengre total
varighet (hel arbeidsdag) enn sentrums- og handlesenterreisen (typisk 30-60 minutter), som
kan gi mindre motstand mot å bruke noen ekstra minutter på å gå fra parkeringen. Men merk
at motstanden mot å gå fra parkeringen er høy også på arbeidsreiser. Med en vekt på 2,3
oppleves det å gå fra parkeringen som mer enn dobbelt så belastende som selve kjøretiden.
I byområdene Bergen, Nord-Jæren og Trondheim er den relative verdsettingen av gangtid
omtrent lik på de tre reisetypene. Dette i motsetning til Osloområdet, hvor motstanden mot
gangtid fra p-plassen er klart minst på arbeidsreiser og klart størst på handlesenterreiser. I de
seks mindre byområdene er den relative motstanden mot gangtid størst på sentrumsreiser.
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4.5 Verdsetting av p-type
De tre parkeringstypene som ble kartlagt i verdsettingsundersøkelsen var innendørs p-hus,
utendørs p-plass og gateparkering. På handlesenterreiser utenfor sentrum fikk man kun valget
mellom innendørs p-hus og utendørs p-plass.
Figur 4.7 oppsummerer de gjennomsnittlige verdsettingene av parkeringstype fordelt på
reisetype, og viser hvor mye man er villig til å betale pr reise for å parkere i innendørs p-hus
framfor å parkere på underdørs p-plass og langs gaten.
Deltakerne er villige til å betale noen få kroner (3-5 kr) for å parkere i innendørs p-hus framfor
på utendørs p-plass. Betalingsviljen for å unngå gateparkering er en del høyere. Spesielt gjelder
dette på arbeidsreiser, hvor man i gjennomsnitt er villig til å betale 11,4 kr for å parkere i
innendørs p-hus framfor langs gaten, mot 5,7 kr på sentrumsreiser. Motstanden mot
gateparkering på arbeidsreiser kan skyldes at det er få arbeidsreisende som må parkere langs
gaten i dag.

kr/reise

11,4

5,7
4,5
3,0

2,8

P-hus framfor utendørs P-plass
Arbeidsreise

P-hus framfor gateparkering

Sentrumsreise

Reise til handlesenter

Figur 4.7: Verdsetting av p-type (kr/reise), etter reisetype. Verdsettingene angir hvor mye man er villig til
å betale for å parkere i innendørs p-hus framfor å parkere på utendørs p-plass eller langs gaten.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

4.6 Betydningen av p-avgift – valg mellom konkrete bilreiser
Simulering av valg mellom konkrete bilreiser
Som nevnt i kapittel 2.2 og kapittel 4.1 bruker vi parameterverdien for p-avgift til å beregne
verdsettinger for de øvrige reiseegenskapene som ikke er uttrykt i kroner, og vi har derfor ikke
en egen «tidsverdi» for p-avgift. Men p-avgift er et viktig virkemiddel i seg selv, og vi ønsker å
si noe om hvor effektivt p-avgift er sammenlignet med de andre virkemidlene i undersøkelsen.
For å gjøre dette skal vi nå lage eksempler på konkrete bilreiser og beregne gjennomsnittlige
sannsynligheter for at deltakerne i undersøkelsen vår ville ha valgt disse. Når vi i neste omgang
endrer på egenskaper ved disse reisene kan vi se hvor mye økt p-avgift påvirker
sannsynligheten for å velge en reise, sammenlignet med for eksempel å øke gangtiden fra pplassen.
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For å beregne sannsynligheter for å velge konkrete bilreiser benytter vi oss av såkalte
simuleringer. Først estimerer vi de statistiske modellene for bil-bil spillene basert på alle
valgene fra deltakerne i verdsettingsundersøkelsen. Deretter bruker vi parameterverdiene fra
disse modellene til å beregne sannsynlighetene for å velge to konkrete reiser som vi
konstruerer, vi kan kalle dem Bilreise A og Bilreise B. De beregnede sannsynlighetene kan
tolkes som hvor mange prosent av deltakerne som ville valgt Bilreise A og hvor mange prosent
som ville valgt Bilreise B gitt egenskapene ved begge reisene.

Avveiing mellom p-avgift, gangtid og kjøretid
Vi ser på avveiing mellom p-avgift og andre egenskaper ved bilreisen ved å lage eksempelreiser
fra det andre spillet i verdsettingsundersøkelsen. Vi lager først et basisscenario (Basis) for
Bilreise A og B og ser på hvor mange prosent av deltakerne som ville ha valgt hver av disse gitt
egenskapene ved de to reisene. Deretter endrer vi på egenskaper ved Bilreise A i tre
alternative scenarioer (Alt. 1-Alt. 3) mens vi holder Bilreise B konstant, og ser på hvordan dette
påvirker prosentfordelingen mellom de to reisene.
Tabell 4.2 angir nivået på egenskapene kjøretid, p-avgift, p-type og gangtid fra p-plass på
Bilreise A og B i de ulike scenarioene. Endringer i Bilreise A fra et scenario til neste er markert
med fet skrift. Merk at i hvert av de alternative scenarioene Alt. 1-Alt. 3 så sammenligner vi
endringer i det aktuelle scenarioet opp mot Basisscenarioet.
Tabell 4.2: Nivåer på egenskaper ved Bilreise A og Bilreise B i ulike scenarioer.
Basis
15

Alt. 1
15

Alt. 2
15

Alt. 3
20

Bil A: P-avgift

0

10

0

0

Bil A: P-type

P-hus

P-hus

P-hus

P-hus

1

1

6

20

Bil A: Kjøretid hjemme til p-plass

Bil A: Gangtid holdeplass til endepunkt
Bil B: Kjøretid hjemme til p-plass

10

Bil B: P-avgift

0

Bil B: P-type

Utendørs p-plass

Bil B: Gangtid holdeplass til endepunkt

1

Figur 4.8 viser sannsynligheten for å velge Bilreise A i disse ulike scenarioene, målt i prosent og
fordelt på reisetype. Sannsynligheten for å velge Bilreise B i hvert scenario blir da differansen
mellom hundre prosent og den viste sannsynligheten for å velge Bilreise A.
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Sannsynlighet for å velge bilreise A framfor bilreise B (%) - etter reisetype
50

45
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29

36
31

28

32

23

17

14
8

Arbeidsreise

Sentrumsreise

Handlesenterreise

Basisscenario
Alt. 1: Øke P-avgift fra 0 kr til 10 kr reise A, ellers som Basis
Alt. 2: Øke gangtid fra 1 min til 6 min reise A, ellers som Basis
Alt. 3: Øke kjøretid fra 15 min til 20 min reise A, ellers som Basis

Figur 4.8: Sannsynlighet for å velge Bilreise A framfor Bilreise B ved ulike egenskaper/scenarier (prosent),
etter reisetype (N = 4050). De ulike scenariene er nærmere beskrevet i Tabell 4.2. Sannsynlighetene er
beregnet med utgangspunkt i resultater fra den andre bil-bil spillet i verdsettingsundersøkelsen.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

I Basisscenario (kolonnene til venstre) ser vi at på arbeidsreisen ville halvparten av deltakerne
valgt Bilreise A, mens den andre halvparten ville valgt Bilreise B. Forskjellen mellom de to
reisene i Basisscenario er at Bilreise A har 5 min lengre kjøretid enn Bilreise B (15 min vs.
10 min), og at Bilreise A har parkering i p-hus mens Bilreise B har parkering på utendørs pplass. P-avgiften (0 kr) og gangtiden fra p-plassen (1 min) er lik på det to reisene. På
arbeidsreisen er med andre ord halvparten av deltakerne villige til å kjøre 5 min ekstra for å
parkere i p-hus framfor på utendørs p-plass, mens den andre halvparten foretrekker kortest
kjøretid.
På sentrumsreisen og handlesenterreisen er deltakerne i mindre grad villige til å kjøre 5 min
ekstra for å parkere i p-hus framfor på utendørs p-plass. På disse reisetypene ville hhv
45 prosent og 32 prosent av deltakerne kjørt 5 min ekstra for å parkere i p-hus.
I Alt. 1 øker vi p-avgiften fra 0 kr til 10 kr på Bilreise A, ellers er alt likt som i Basisscenario. Som
vi ser er det nå langt færre som ville ha valgt Bilreise A på alle reisetyper. På arbeids-,
sentrums- og handlesenterreisen reduseres sannsynligheten for velge Bilreise A med hhv 21,
14 og 18 prosentpoeng, til hhv 29, 31 og 14 prosent. Økt p-avgift har størst absolutt effekt på
arbeidsreisen og størst relativ effekt på handlesenterreisen, med mer enn en halvering av
sannsynligheten for å velge Bilreise A på sistnevnte. Både den absolutte og relative effekten av
økt p-avgift er minst på sentrumsreisen. En mulig forklaring på dette er at p-avgift er klart mer
vanlig på sentrumsreiser enn på de to øvrige reisetypene i dag (Figur 3.5), og at det derfor er
en viss aksept for p-avgift blant deltakerne som gjennomførte spillene basert på sin siste
sentrumsreise.
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I dette delkapitlet er vi mest interessert i se på hvor effektivt p-avgift er sammenlignet med
andre virkemidler. I Alt. 2 øker vi gangtiden fra p-plassen til endepunkt på reisen med 5 min på
Bilreise A, fra 1 min til 6 min, ellers er alt likt som i Basisscenario. På arbeidsreisen ser vi at
5 min økt gangtid (Alt. 2) har omtrent samme avvisningseffekt som 10 kr økt p-avgift (Alt. 1),
med 22 prosentpoeng reduksjon i sannsynligheten for å velge Bilreise A, til 28 prosent. På
sentrumsreisen og handlesenterreisen har 5 min økt gangtid betydelig større avvisningseffekt
enn 10 kr økt p-avgift, med reduksjoner i sannsynligheten for å velge Bilreise A på hhv 22 og 24
prosentpoeng. På handlesenterreisen ville kun 8 prosent ha valgt Bilreise A når vi øker
gangtiden med 5 min. At effektene av økt gangtid er større på sentrums- og
handlesenterreisen enn på arbeidsreisen reflekterer forskjellene i de relative verdsettingene av
gangtid, jf. Figur 4.6.
I Alt. 3 øker vi i stedet kjøretiden på Bilreise A fram til p-plassen med 5 min, til 20 min, ellers er
alt likt som i Basisscenario. Figur 4.8 viser at 5 min økt kjøretid har mindre avvisningseffekt enn
tilsvarende økning i gangtiden fra p-plassen. Dette er ikke overraskende gitt de relative
verdsettingene av gangtid sammenlignet med kjøretid som vist i Figur 4.6. Vi ser at mens 5 min
økt gangtid har større avvisningseffekt enn 10 kr økt p-avgift på alle tre reisetyper, er det
motsatte tilfellet for 5 min økt kjøretid, som for alle reisetyper har mindre avvisningseffekt enn
10 kr økt p-avgift.
Eksemplene i Figur 4.8 viser, i likhet med de foregående delkapitlene, at gangtid fra p-plass
representerer en større belastning enn selve kjøretiden fram til p-plassen. Videre synes også pavgift å være en viktig faktor, men basert på eksemplene over er det vanskelig å si om p-avgift
er viktigere enn gangtid og kjøretid. Dette fordi vi sammenligner effekter av endringer i
kroneverdier og tid, og endringene i disse (økning på hhv 10 kr og 5 min) er delvis tilfeldig
valgt. For eksempel kan det kanskje argumenteres for at 5 min økt gangtid på en reise
representerer en større merbelastning enn å øke p-avgiften med 10 kr, men samtidig vil dette
avhenge av reiseformål, ulike personers preferanser mv. Hovedinntrykket fra eksemplene over
er imidlertid at både økt p-avgift og økt gangtid fra p-plassen kan ha stor avvisningseffekt på
ulike typer bilreiser.

4.7 Generaliserte reisekostnader (GK) og effekter av parkeringstiltak
Verdsettinger og tidsverdier for ulike reiseegenskaper har flere bruksområder. Et av dem er å
beregne de generaliserte kostnadene (GK) ved ulike deler av en reise og totalt for reisen, og
videre beregne endringer i GK og etterspørsel dersom vi gjør tilbudsendringer i den aktuelle
reisen, som for eksempel å øke p-avgiften (Balcombe m fl 2004). En reise oppleves mer
belastende jo høyere GK den har. GK-beregninger med tilhørende etterspørselseffekter spiller
en sentral rolle i for eksempel de regionale transportmodellene (Tørset m fl 2008).
I dette delkapittelet skal vi først se på GK for den gjennomsnittlige arbeids-, sentrums- og
handlesenterreisen blant deltakerne i undersøkelsen. Disse gjennomsnittsreisene
(referansereisene) er nærmere beskrevet i kapittel 3.5. Deretter ser vi på endringer i GK for
disse reisene ved ulike parkeringstiltak med tilhørende beregning av etterspørselseffekter.
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Sentrumsreisen er mest belastende
De generaliserte reisekostnadene for den gjennomsnittlige arbeids-, sentrums- og
handlesenterreisen er vist i Figur 4.9 Figuren viser total GK og andelene for parkeringsrelaterte
og øvrige kostnader for hver reisetype.

Figur 4.9: Generalisert reisekostnad for gjennomsnittlig arbeids-, sentrums-, og handlesenterreise, totalt
og andeler for parkeringsrelaterte kostnader og øvrige kostnader. (N = 4050).
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

De totale generaliserte reisekostnadene er høyest på sentrumsreisen (102 kr), etterfulgt av
arbeidsreisen (68 kr) og handlesenterreisen (44 kr). Det er to hovedårsaker til dette mønsteret.
For det første er de absolutte tidsverdiene for ulike reiseelementer generelt høyest på
sentrumsreiser, jf. Tabell 4.1. Videre er det flere som må lete etter p-plass, flere som må betale
p-avgift og lengre gangtid fra p-plass på sentrumsreisen enn på arbeidsreisen og
handlesenterreisen, jf. kapittel 3.5. På sentrumsreisen utgjør de parkeringsrelaterte
reiseelementene (letetid, gangtid, p-type, p-avgift) 54 prosent av total GK, mens på
arbeidsreisen og handlesenterreisen utgjør parkeringselementene hhv 24 prosent og
31 prosent av de generaliserte kostnadene.

Etterspørselseffekter av parkeringstiltak
Hva skjer med etterspørselen etter bilreiser ved ulike parkeringstiltak? Figur 4.10 viser
beregnede etterspørselseffekter ved tre endringer av gjennomsnittsreisene i GK-eksemplet
over. Først øker vi gangtiden fra p-plassen til bestemmelsesstedet med 5 min, deretter
reduserer vi tilgjengeligheten til parkering slik at halvparten må lete etter p-plass, og til slutt
øker vi p-avgiften på gjennomsnittsreisen med 10 kr.
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Prosent endret etterspørsel

Etterspørselseffekt av parkeringstiltak
Arbeidsreise

Sentrumsreise

Handlesenterreise

5 min økt gangtid
Halvparten må lete etter P-plass
Øke P-avgiften med 10 kr

-6%
-8%
-9% -10%

-10% -10%

-11%
-13%

-19%

Figur 4.10: Gjennomsnittlig arbeids-, sentrums-, og handlesenterreise – etterspørselseffekt av ulike
parkeringstiltak. Basert på økning i GK og tilhørende GK-elastisiteter.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

Disse endringene øker den totale GK på de gjennomsnittlige reisene, og de aktuelle
reiseelementene som endres (gangtid, letetid, p-avgift) vil nå utgjøre en større andel av GK.
Etterspørselseffektene i Figur 4.10 finner vi ved å kombinere endring i GK med en beregnet GKelastisitet.15
De beregnede etterspørselseffektene varierer mellom 6 og 19 prosent og er gjennomgående
størst på handlesenterreisen. Den største effekten finner vi av 5 min økt gangtid på
handlesenterreisen, som reduserer etterspørselen med 19 prosent. Dette reflekterer de høye
relative verdsettingene av gangtid på handlesenterreisen, jf. kapittel 4.4, og at 5 min økt
gangtid fra p-plassen, i tillegg til 1,6 min i dag, nok oppleves som uakseptabelt på
handlesenterreiser. På arbeidsreisen og sentrumsreisen, hvor gangtiden er på hhv 2,3 og 4 min
i dag, ligger etterspørselseffekten av 5 min økt gangtid på 9-10 prosent.
På den gjennomsnittlige arbeids-, sentrums- og handlesenterreisen må hhv 5, 22og 10 prosent
av bilistene lete etter p-plass i dag. Når vi reduserer tilgjengeligheten av parkering gjennom at i
stedet halvparten må lete etter p-plass, så reduserer dette etterspørselen etter bilbaserte
arbeids- og sentrumsreiser med 10 prosent, og etterspørselen etter handlesenterreiser med 13
prosent.
En økning av p-avgiften med 10 kr har størst etterspørselseffekt på handlesenterreisen
(11 prosent), etterfulgt av arbeidsreisen (8 prosent) og sentrumsreisen (6 prosent). Dette
mønstret kan skyldes hva man er vant med fra før og tilhørende aksept for økt p-avgift; på
sentrumsreisen er det 55 prosent av deltakerne som allerede betaler p-avgift i dag, mot 16
prosent på arbeidsreisen og 14 prosent på handlesenterreisen.
15

For nærmere diskusjon av beregninger med GK-elastisitet se UA-notat 42/2011 Grunnlag for
langsiktig prioritering av Oslopakke 3. Metode og forutsetninger i analysene av effekter.
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Eksemplene over er hypotetiske og basert på relativt enkle beregningsprinsipper. Videre er
eksemplene relatert til reduksjon i antall bilreiser og fanger ikke opp mulig overgang til andre
transportmidler. Dette kan forklare hvorfor de beregnede etterspørselseffektene er mindre på
arbeidsreiser enn på handlesenterreiser. Arbeidsreiser er i større grad enn handlesenterreiser
tvungne reiser med et bestemt målpunkt. Potensialet for redusert etterspørsel etter bilreiser
til arbeid ligger først og fremst i mulig overgang fra bil til andre transportmidler som kollektivt,
sykkel og gange, og ikke i endret målpunkt eller reduksjon av totalt antall reiser til arbeid.
Dette vil bli belyst i neste kapittel, hvor vi ser på resultater fra det tredje spillet i
verdsettingsundersøkelsen, hvor deltakerne ble bedt om å velge mellom bil og enten kollektivt
eller sykkel på den kartlagte bilreisen.
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5 Parkering og valg av transportmiddel

Den kanskje viktigste målsetningen med å innføre parkeringsrestriksjoner er å endre
transportmiddelfordelingen på de aktuelle reisene, med reduksjon i antall bilreiser og økning
for kollektivt, sykkel og gange. Dette er fokus i dette kapittelet, hvor vi presenterer resultater
fra det tredje spillet i verdsettingsdelen av undersøkelsen.
I dette spillet fikk deltakerne valget mellom en bilreise og et alternativ transportmiddel til
arbeid, privat reise til sentrum eller til handlesenter utenfor sentrum (samme reisen som i de
to første spillene). De som alternativt ville ha reist med kollektivt på den kartlagte reisen fikk
valget mellom en bilreise og en kollektivreise (bil-kollektiv spill), mens de som alternativt ville
ha syklet fikk valget mellom en bilreise og en sykkelreise (bil-sykkel spill). Følgende egenskaper
varierte i spillene16:




Bil: Parkeringsavgift, kjøretid til parkering, gangtid parkering til bestemmelsessted
Kollektivt: Takst, reisetid til holdeplass, gangtid holdeplass til bestemmelsessted
Sykkel: Sykkeltid, grad av tilrettelegging for sykkel (infrastruktur), trafikkmengde

Deltakere som ikke oppga kollektivt eller sykkel som alternativt transportmiddel gjennomførte
ikke det tredje spillet. På arbeidsreisen gjelder dette om lag 37 prosent av deltakerne, på
sentrumsreisen 51 prosent av deltakerne og på handlesenterreisen hele 68 prosent av
deltakerne (jf. figur 3.9 på side 19). Deltakere fra hovedpilotundersøkelsen gjennomførte
heller ikke det tredje spillet, så resultatene i dette kapittelet er basert på svar fra deltakerne i
hovedundersøkelsen. Dette gir en vesentlig redusert utvalgsstørrelse sammenlignet med
analysene av bil-bil spillene i forrige kapittel, med totalt 1 062 deltakere på bil-kollektivt-spillet
og 307 deltakere på bil-sykkel-spillet. På grunn av mindre utvalgsstørrelser skiller vi mellom de
tre reisetypene på bil-kollektivt spillet, men ikke på bil-sykkel spillet. Videre skiller vi ikke
mellom de ulike byområdene i undersøkelsen.
I kapittel 5.1 bruker vi resultatene fra bil-kollektivt spillet til å se på valg mellom konkrete bilog kollektivreiser, inkludert endringer i sannsynligheten for å velge bilreisen når vi gjør denne
mindre attraktiv ved å innføre p-avgift, øke gangtiden mv. I kapittel 5.2ser vi på tilsvarende
valg mellom konkrete bil- og sykkelreiser. I kapittel 5.3 gir vi eksempler på hvordan
verdsettinger fra denne parkeringsundersøkelsen og andre verdsettingsundersøkelser kan
brukes til å beregne generaliserte reisekostnader og konkurranseflater for bil og
kollektivtransport på konkrete reiserelasjoner, og hva som skjer med konkurranseflatene ved
innføring av parkeringsrestriksjoner.

16

Spillene er nærmere beskrevet i kapittel 2.2.
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5.1 Valg mellom bil og kollektivtransport
Vi analyserer resultatene fra bil-kollektivt -pillet ved å se på eksempler mellom konkrete bil- og
kollektivreiser etter samme mal som for bil-bil spillene i kapittel 4.6. Med andre ord estimerer
vi først den statistiske modellen for bil-kollektivt spillet basert på deltakernes svar. Deretter
bruker vi resultatene fra modellen til å beregne sannsynligheter for å velge konkrete bil- og
kollektivreiser, og vi ser på hva som skjer når vi endrer på egenskaper ved reisene, for
eksempel når vi øker p-avgiften på bilreisen.
Kolonnen «I dag» i Tabell 5.1 angir deltakernes oppgitte medianverdier på egenskapene ved
den kartlagte bilreisen og den alternative kollektivreisen.17 Som vi ser er bilreisen bedre enn
kollektivreisen på alle de inkluderte faktorene i spillet, med blant annet 10 minutter kortere
reisetid fram til p-plass/holdeplass og ingen p-avgift på bilreisen. Selv om vårt bil-kollektiv spill
ikke fanger opp alle egenskaper som bestemmer reisemiddelvalg (øvrige bilkostnader,
eventuelle bytter kollektivt mv.), så gir disse medianverdiene for bil- og kollektivreisen en
pekepinn på hvorfor alle deltakerne kjørte bil på den faktiske reisen som ble kartlagt i forkant
av spillene.
I kolonnene Alt. 1-Alt. 3 i Tabell 5.1 gjør vi bilreisen gradvis verre enn i dagens situasjon. I
tabellen er endringer fra forrige alternativ/scenario markert med fet skrift. I Alt. 3 har bil- og
kollektivreisen like nivåer på alle reiseegenskapene som inngår i bil-kollektivt spillet.
Tabell 5.1: Medianverdier på reiseegenskaper i bil-kollektivt spillet («I dag») og alternative scenarioer.
I dag
15

Alt. 1
15

Alt. 2
15

Alt. 3
25

Bil: Gangtid p-plass til endepunkt

2

2

5

5

Bil: P-avgift

0

20

20

20

Koll: Reisetid hjemme til holdeplass*

25

25

25

25

Bil: Kjøretid hjemme til parkeringsplass

Koll: Gangtid holdeplass til endepunkt*

5

5

5

5

Koll: Takst**

20

20

20

20

*Deltakerne ble bedt om å oppgi reisetid fra dør-til-dør på den aktuelle kollektivreisen (median 30
minutter). De ble også bedt om å oppgi avstand fra holdeplass til bestemmelsessted. Median avstand var
300 m, så vi antar at gangtiden fra holdeplass til bestemmelsessted utgjør 5 min av reisetiden fra dør-tildør.
**Deltakerne ble ikke bedt om å oppgi taksten på den alternative kollektivreisen. Vi antar her at median
takst på denne type kollektivreiser ligger på 20 kr.

Figur 5.1 viser de beregnede sannsynlighetene for å velge bilreisen og kollektivreisen i de ulike
scenariene, fordelt etter reisetype. De beregnede sannsynlighetene kan tolkes som hvor stor
andel av utvalget som ville valgt bil og kollektivt på de aktuelle reisene.

17

Vi oppgir her medianverdier for de tre reisetypene samlet. Som vist i kapittel 3.5 er den typiske
arbeids-, sentrums- og handlesenterreisen forskjellige, med blant annet lengst kjøretid på
arbeidsreisene og størst innslag av P-avgift på sentrumsreisene. Hovedformålet i dette delkapittelet er
imidlertid å sammenligne overgangen fra bil til kollektivt ved ulike parkeringsrestriksjoner på de tre
reisetypene, og dette er enklest dersom vi tar utgangspunkt i like eksempelreiser og restriktive tiltak.
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Sannsynlighet for å velge bil framfor kollektivt (%) - etter reisetype
88

84

80

74

73
66

64
54

68

59

64

41

Arbeidsreise

Sentrumsreise

Handlesenterreise

Dagens situasjon: Den typiske bil- og kollektivreisen i dag (median verdier)
Alt. 1: Øke P-avgift fra 0 kr til samme som takst kollektivt (20 kr), ellers som Dagens situasjon
Alt. 2: Øke gangtid fra P-plass fra 2 min til samme som gangtid fra holdeplass (5 min), ellers som Alt. 1
Alt. 3: Øke kjøretid bil fra 15 min til samme som kollektivt (25 min) slik at reisene like på inkluderte egenskaper

Figur 5.1: Sannsynlighet for å velge bil framfor kollektivt ved ulike egenskaper/scenarier (prosent), etter
reisetype (N = 1062). De ulike scenariene er nærmere beskrevet i Tabell 5.1. Sannsynlighetene er
beregnet med utgangspunkt i resultater fra bil-kollektivt spillet i verdsettingsundersøkelsen.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.

I dagens situasjon ser vi at 80-88 prosent av deltakerne ville ha valgt bil framfor kollektivt.
Dette er noe lavere enn den reelle bilandelen på hundre prosent på de gjennomførte reisene.
Kollektivandelen på 12-20 prosent skyldes at «Dagens situasjon» i Figur 5.1 representerer
medianreisene blant deltakerne, og for enkelte deltakere kan denne bil- og kollektivreisen
framstå som hhv mindre og mer attraktiv enn reisen som de selv har gjennomført med bil og
gitt opplysninger om for kollektivalternativet.
I Alt. 1 øker vi p-avgiften på bilreisen fra 0 kr til 20 kr, som er samme nivå som taksten på
kollektivreisen – ellers er alt likt som i «Dagens situasjon». På arbeidsreisen reduserer dette
sannsynligheten for å velge bil med 16 prosentpoeng, til 64 prosent, mens sannsynligheten for
å velge kollektivt øker tilsvarende, fra 20 til 36 prosent. Avvisningseffekten av økt p-avgift er
noe lavere, men betydelig også på sentrumsreisen (11 prosentpoeng reduksjon) og
handlesenterreisen (14 prosentpoeng reduksjon). At avvisningseffekten er minst på
sentrumsreiser kan skyldes at p-avgift er klart mest vanlig på denne reisetypen i dag, jf. Figur
3.5.18
I Alt. 2 øker vi gangtiden fra p-plassen til bestemmelsesstedet på bilreisen fra 2 min til 5 min,
som er samme nivå som gangtiden fra holdeplassen på kollektivreisen – ellers er alt likt som i
Alt. 1. Igjen er avvisningseffekten størst på arbeidsreiser. 3 minutter økt gangtid fra p-plassen
reduserer sannsynligheten for å velge bil på arbeidsreisen med ytterligere 10 prosentpoeng, til

18

Kun 44 prosent har tilgang på gratis parkering på sentrumsreiser, mot 84-85 prosent på arbeids- og
handlesenterreiser.
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54 prosent. På sentrums- og handlesenterreisen er avvisningseffekten av 3 min økt gangtid på
6-7 prosentpoeng.
I Alt. 3 øker vi kjøretiden på bilreisen fra 15 min til 25 min, som er samme nivå som reisetiden
på kollektivreisen – ellers er alt likt som i Alt. 2. I Alt. 3 er bil- og kollektivreisen helt like på alle
de inkluderte egenskapene (p-avgift/takst, reisetid til p-plass/holdeplass, gangtid til
bestemmelsessted).
Økt kjøretid på bilreisen har klart størst avvisningseffekt på arbeidsreisen, med en reduksjon i
sannsynligheten for å velge bil med 13 prosentpoeng, til 41 prosent. På sentrumsreisen
reduseres sannsynligheten for å velge bil med 7 prosentpoeng, til 59 prosent, mens på
handlesenterreisen reduseres sannsynligheten for å velge bil med kun 4 prosentpoeng, til
64 prosent.
På arbeidsreiser ville flertallet (59 prosent) ha valgt kollektivt når bil- og kollektivreisen er like
på alle de inkluderte egenskapene i bil-kollektivt spillet (Alt. 3). Dette til forskjell fra
sentrumsreisen og handlesenterreisen, hvor flertallet ville ha valgt bilen også ved like nivåer på
de inkluderte egenskapene (hhv. 59 og 64 prosent).
Parkeringsrestriksjoner og økt kjøretid på bilreisen har altså gjennomgående større effekter på
arbeidsreisen enn på sentrums- og handlesenterreisen gjennom overgang fra bil til kollektivt.
Dette funnet er i overensstemmelse med tidligere studier (Longva 2015).
Det ser videre ut til å være noen forskjeller mellom reisetypene mht de relative effektene av
økt p-avgift, gangtid og kjøretid. En økning i p-avgiften med 20 kr har større avvisningseffekt
enn både 3 min økt gangtid og 10 min økt kjøretid på alle tre reisetypene. På
handlesenterreiser har 3 min økt gangtid større avvisningseffekt enn 10 minutter økt kjøretid.
På arbeidsreiser finner vi motsatt mønster, med større avvisningseffekt av 10 min økt kjøretid
enn 3 min økt gangtid, mens på sentrumsreiser har disse to tiltakene omtrent samme
avvisningseffekt. Gangtid representerer altså en større belastning enn kjøretid, og dette
gjelder spesielt på handlesenterreiser, som også vist i kapittel 4.
Overgangene fra bil til kollektivt i eksemplene over kan synes noe store, men må ses i lys av at
bil-kollektivt spillene kun ble gjennomført blant deltakerne som oppga kollektivt som alternativ
reisemåte på den gjennomførte bilreisen. På arbeids-, sentrums- og handlesenterreiser var det
hhv. 47, 41 og 25 prosent som oppga kollektivt som alternativ reisemåte, jf. figur 3.7. Dette
forsterker inntrykket av at parkeringsrestriksjoner vil gi størst overgang fra bil til kollektivt på
arbeidsreiser. Det er på arbeidsreiser at flest ville ha valgt kollektivt som alternativ reisemåte,
og det er også her at avvisningseffektene av parkeringsrestriksjoner er størst.

5.2 Valg mellom bil og sykkel
Vi tar også med et eksempel på resultater fra bil-sykkel spillet, igjen med valg mellom konkrete
reiser basert på deltakernes svar i spillene. Siden det var relativt få som oppga sykkel som
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alternativt transportmiddel til bil på reisen har vi ganske få deltakere på bil-sykkel spillet (totalt
307 deltakere). Vi velger derfor å samle deltakerne fra de tre reisetypene i samme analyse.
Kolonnen «I dag» i Tabell 5.2 angir deltakernes oppgitte medianverdier på de aktuelle
egenskapene ved den gjennomførte bilreisen og den alternative sykkelreisen. Som vi ser er
bilreisen kortere (10 min) blant deltakerne som alternativt ville syklet enn blant deltakerne
som alternativt ville reist kollektivt (15 min, Tabell 5.1). Videre er ikke den alternative
sykkelreisen (15 min) spesielt mye lengre enn den gjennomførte bilreisen (10 min). Dette er
naturlig siden vi her ser på de som faktisk ville ha valgt å sykle dersom de ikke kunne kjørt bil
på den aktuelle reisen.
Tabell 5.2: Medianverdier på reiseegenskaper i bil-sykkel spillet («I dag») og alternative scenarioer.
I dag
10

Alt. 1
10

Alt. 2
10

Alt. 3
10

Bil: Gangtid p-plass til endepunkt

1

1

6

1

Bil: P-avgift

0

10

0

0

Sykkel: Reisetid

15

15

15

15

25 %

25 %

25 %

75 %

Middels

Middels

Middels

Middels

Bil: Kjøretid hjemme til parkeringsplass

Sykkel: Tilrettelegging langs strekning*
Sykkel: Trafikkmengde*

*Grad av tilrettelegging for sykkel og trafikkmengde på sykkelreisen ble ikke kartlagt i undersøkelsen og er derfor
skjønnsmessig fastsatt.

I kolonnene Alt. 1 og Alt. 2 i Tabell 5.2 gjør vi bilreisen verre ved å hhv innføre p-avgift og øke
gangtiden fra p-plassen. I kolonnen Alt. 3 gjør vi sykkelreisen bedre ved å øke tilretteleggingen
for sykkel langs den aktuelle reisen. Med tilrettelegging for sykkel mener vi infrastruktur som
for eksempel sykkelfelt i vegbanen og separert gang- og sykkelveg (se Loftsgarden m fl 2015 for
detaljer).
Sannsynlighet for å velge bil framfor sykkel (%)
57
50
41

45

Dagens situasjon: Den typiske bilog sykkelreisen i dag (median
verdier)
Alt. 1: Øke P-avgift fra 0 kr til 10
kr på bilreisen, ellers som Basis
Alt. 2: Øke gangtid fra 1 min til 6
min på bilreisen, ellers som Basis
Alt. 3: Øke tilrettelegging sykkel
fra 25 % til 75 % av strekning,
ellers som Basis

Figur 5.2: Sannsynlighet for å velge bil framfor sykkel ved ulike egenskaper/scenarier (prosent), samlet
for alle reisetyper (N = 307). De ulike scenariene er nærmere beskrevet i Tabell 5.2. Sannsynlighetene er
beregnet med utgangspunkt i resultater fra bil-sykkel spillet i verdsettingsundersøkelsen.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.
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Figur 5.2 viser de beregnede sannsynlighetene for å velge bilreisen og sykkelreisen i disse ulike
scenariene. Merk at mens vi i bil-kollektivt-eksemplet over gjorde bilreisen gradvis verre fra
dagens situasjon til Alt. 3, så sammenligner vi her sannsynligheter fra hvert av Alternativene 13 mot dagens situasjon.
Som vi ser ville 57 prosent av deltakerne valgt bil i dagens situasjon. Dette er betydelig lavere
enn den reelle bilandelen på hundre prosent på de gjennomførte reisene. Disse resultatene
reflekterer imidlertid at deltakerne ikke velger bil på alle sine reiser. For eksempel opplyser
35 prosent av deltakerne på bil-sykkel spillet at de alltid bruker bil på arbeidsreiser, mens i hele
utvalget er det hele 65 prosent som sier at de alltid bruker bilen på arbeidsreisen (Figur 3.8).
Og når deltakerne i bil-sykkel spillet ikke kjører bil er det sannsynlig at de sykler siden de oppga
dette som alternativ transportform på reisen.
I Alt. 1 øker vi p-avgiften på bilreisen fra 0 kr til 10 kr, ellers er alt likt som i dagens situasjon.
Dette reduserer sannsynligheten for å vege bil med 7 prosentpoeng, til 50 prosent. I dette
scenariet ville med andre ord halvparten av deltakerne kjørt bil og den andre halvparten syklet
på reisen.
I Alt. 2 øker vi gangtiden fra p-plassen med 5 min, fra 1 min til 6 min, ellers er alt likt som i
dagens situasjon. Som vi ser har 5 min økt gangtid større avvisningseffekt enn 10 kr i p-avgift
ved at det reduserer sannsynligheten for å velge bil med 16 prosentpoeng, til 41 prosent. Den
store effekten av 5 min økt gangtid kan nok delvis skyldes at bilreisene til deltakerne i bilsykkel spillet er korte i utgangspunktet (10 min), slik at 5 min økt gangtid representerer en stor
relativ økning i den totale reisetiden for bil.
I Alt. 3 gjør vi sykkelreisen bedre gjennom å tilrettelegge for sykkel (gang-/sykkelveg, sykkelfelt
mv.) på 75 prosent stedet for 25 prosent av strekningen, ellers er alt likt som i dagens
situasjon. Dette har også en god effekt ved at det øker sannsynligheten for å sykle med
12 prosentpoeng, til 55 prosent, med tilsvarende reduksjon i sannsynligheten for å kjøre bil.
Som for bil-kollektivt i forrige delkapittel kan overgangene fra bil til sykkel i eksemplene over
synes noe store. Men igjen må resultatene ses i lys av at bil-sykkel spillet kun ble gjennomført
blant deltakerne som oppga sykkel som alternativ reisemåte på den gjennomførte bilreisen. På
arbeids-, sentrums- og handlesenterreiser var det hhv. 16, 8 og 7 prosent som oppga sykkel
som alternativ reisemåte, jf. figur 3.7. Blant disse relativt små andelene av utvalget er det ikke
usannsynlig å tenke seg at tiltak rettet mot å gjøre bilen og sykkelen hhv mindre og mer
attraktiv har god effekt.

5.3 P-tiltak og konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport –
konkrete eksempler
I dette avsnittet har vi laget to eksempler på hvordan trafikantenes verdsetting av ulike
parkeringsrestriksjoner kan brukes i konkrete regnestykker. Begge eksemplene tar
utgangspunkt i trafikantenes generaliserte reisekostnader (jf. avsnitt 4.7), både for bil og for
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kollektivtransport, og viser hvordan konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport
påvirkes av ulike grad av parkeringstilgjengelighet.
1. I det første eksemplet har vi sett på en privat reise til sentrum av Osloområdet og et av de
seks minste byområdene i undersøkelsen. Vi vil vise hvordan ulik parkeringspolitikk slår ut i
de opplevde kostnadene for en bilreise, samt hvordan dette påvirker
konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport.
2. I det andre eksemplet har vi sett på en arbeidsreise til Fornebu i Oslo, som i dag er et
område med god parkeringsdekning, og hvordan ulike parkeringstiltak kan påvirke
områdets transportmiddelfordeling.

P-restriksjoner i Oslo sentrum gjør kollektivtransport til et konkurransedyktig
alternativ til bil
Vi har laget et regneeksempel som illustrerer hvordan tilgjengelighet til parkering i et
sentrumsområde har betydning for de generaliserte reisekostnadene for en bilreise, og
hvordan dette påvirker konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport.
Som nevnt tidligere (kapittel 3.2) er det stor forskjell i tilgjengelighet til parkering i sentrum av
Osloområdet og i sentrum av de seks mindre byområdene. Andelen som må lete etter p-plass
er høyere, letetiden er lengre og parkeringsavgiften er høyere. Figuren nedenfor viser
generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittlig bil- og kollektivreise til hhv Oslo sentrum
og til sentrum av et mindre byområde, her med Kristiansand sentrum som eksempel.
Egenskaper som inngår i beregningen er:




For bil:
- Reisetid hjemmefra til parkeringsplass og reisetidsrelaterte bilkostnader (bensin, bom)
- Parkeringsrelaterte reisekostnader: p-avgift, letetid etter p-plass, gangtid fra p-plass til
bestemmelsessted, ulempe knyttet til type p-plass.19
For kollektivtransport:
- Reisetid om bord, takst, gangtid til og fra holdeplass, forsinkelser og ulempe knyttet til
bytter. 20

19

Data for beskrivelse av den gjennomsnittlige bilreisen er hentet fra Parkeringsundersøkelsen 2014.
Data for beskrivelse av den gjennomsnittlige kollektivreisen er hentet fra prosjektet «Klimaeffektiv
kollektivsatsing», hvor vi blant annet gjennomførte en verdsettingsanalyse for kollektivreiser i fem ulike
byområder (Ellis og Øvrum 2014).
20

46

Urbanet Analyse rapport 64/2015

Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike p-restriksjoner

Tabell 5.3: Egenskaper ved en gjennomsnittlig privat bilreise til hhv Oslo sentrum og sentrum i et mindre
byområde, samt vektlegging av egenskapene. Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014.
Oslo sentrum
Egenskaper
ved reisen
Kjøretid til p-plass, min (verdsetting: kr/minutt)
Reisetidsrelaterte bilkostnader (kr)

Verdsetting

20

1.6

32

Andel som må betale p-avgift

Sentrum i et mindre
byområde
Egenskaper Verdved reisen setting

Sum
GK
33
32

46 %

P-avgift per reise (blant de som betaler) (kr)
Andel som må lete etter p-plass

0.8

32

16
32

55 %

78

36

28 %

Letetid etter p-plass (vekt i forhold til reisetid)

20

Sum
GK

33

18

18 %

9

4.9

20.2

6

4.9

4.3

3.6

2.8

16.5

3.0

2.8

6.9

Andel som parkerer i vei/gate (kr/reise)

34 %

5.7

1.9

32 %

5.7

1.8

Andel som parkerer på utendørs p-plass (kr/reise)

32 %

3.0

1.0

45 %

3.0

1.4

Andel som parkerer i p-hus (referansekategori)

34 %

Gangtid fra p-plass (vekt i forhold til reisetid)

SUM GK

23 %
140

81

Figuren nedenfor viser generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig bilreise og en
kollektivreise til sentrum av Oslo og et mindre byområde. Den generaliserte reisekostnaden for
en privat bilreise til Oslo sentrum på 139 kr/reise. Av dette utgjør parkeringsrelaterte
reisekostnader den største andelen. Til sammenligning har en tilsvarende kollektivreise til Oslo
sentrum en generalisert reisekostnad på 126, altså noe lavere enn bilreisen. Kollektivtilbudet i
Osloområdet er bra, og i kombinasjon med en restriktiv parkeringspolitikk er kollektivtransport
et konkurransedyktig alternativ til bil.
I Kristiansand er parkeringstilgangen i sentrum en helt annen: det er lettere å finne plass i
nærheten av dit du skal, og parkeringskostnadene er lavere. For en lignende type reise til
Kristiansand sentrum er den totale reisekostnaden på 81 kroner. For det første er den
generelle verdsettingen av tid lavere i Kristiansand enn i Oslo (Ellis og Øvrum 2014). Videre
utgjør de parkeringsrelaterte kostnadene en mindre andel av de totale reisekostnadene. En
kollektivreise på til Kristiansand sentrum har en generalisert reisekostnad på 107 kr/time, og er
lite konkurransedyktig sammenlignet med bilreisen.
Ved å legge de samme p-restriksjonene på en sentrumsreise i Kristiansand, som det man har i
Oslo sentrum, ser vi at GK for bil øker til 105 kr/reise, og kollektivreisen framstår nesten like
attraktiv som bilreisen.
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Figur 5.3: Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig bilreise og en kollektivreise til sentrum av Oslo
og til Kristiansand sentrum.

Færre biler på Fornebu ved parkeringstiltak og baneløsning
I eksempel nummer to har vi sett på arbeidsreiser til Fornebu utenfor Oslo. Fornebu er i dag et
stort utbyggingsområde, hvor det blant annet er planlagt opp mot 25 000 arbeidsplasser.
Området har svært god parkeringsdekning, noe høyere enn gjennomsnittet i Osloområdet
(Solli mfl 2014).
I et tidligere prosjekt har vi sett på reisetider og generaliserte reisekostnader for bil og
kollektivtransport på arbeidsreiser til Fornebu fra ulike deler av Osloområdet (Solli mfl 2014). I
eksemplet har vi tatt utgangspunkt i tall fra dette prosjektet, og sett på hvordan ulike
parkeringsrestriksjoner vil påvirke konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport på en
arbeidsreise mellom Majorstua Oslo (Frogner bydel) og Fornebu. Resultatene er basert på
nasjonale tidsverdier, men vi har lagt på vekter for gangtid fra p-plass og for letetid basert på
vår undersøkelse, og vekter for forsinkelser og trengsel for kollektivreisen fra en tidligere
gjennomført verdsettingsundersøkelse i Oslo/Akershus (PROSAM-rapport 187).
Siden parkeringsdekningen i området er bedre enn i Oslo generelt, har vi benyttet tall for de
seks mindre byområdene når vi har lagt inn dagens p-forhold (jf. tabell 3.2 i denne rapporten):
4 % må lete etter p-plass, og disse bruker i snitt 5 minutter på dette. Denne tiden har en vekt
på 3,9 ganger reisetid. Gjennomsnittlig gangtid fra p-plass til arbeidsplassen er på 2 minutter,
med en vekt på 2,1 ganger reisetid. Vi har videre forutsatt at alle parkerer gratis.
Resultater fra analysen viser at den generaliserte kostnaden for en bilreise mellom Majorstua
og Fornebu er på 42 kr/reise. Av dette utgjør reisetid (inkludert køkostnader) og
reisetidsrelaterte bilkostnader over 90 % av kostnaden, og parkeringsrelaterte
reisetidskostnader utgjør under 10 %. Til sammenligning har vi beregnet at en kollektivreise på
samme strekning har en generalisert reisekostnad på 60 kroner/reise, inkludert ulemper

48

Urbanet Analyse rapport 64/2015

Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike p-restriksjoner

knyttet til trengsel og forsinkelser. GK for kollektivtransport er høyere enn GK for bil, og
kollektivtransport er ikke et konkurransedyktig alternativ til bilen slik situasjonen er i dag. Et
flertall vil velge å kjøre bil til arbeid.






I scenario 1 har vi redusert parkeringsdekningen, ved å forutsette at 30 % må lete etter pplass, med en letetid på 5 minutter i snitt, samt at gangtiden fra p-plassen øker med et par
minutt i snitt. Dette øker GK for bil noe, men bilen er fortsatt et mer attraktivt alternativ
enn kollektivtransport.
I scenario 2 har vi, som et alternativ til redusert parkeringsdekning, innført en p-avgift på
10 kr/reise. Vi ser at dette øker GK for bil noe mer enn redusert p-dekning. Men bilen er
fortsatt et mer attraktivt alternativ enn kollektivtransport.
Som et siste ledd i analysen har vi lagt inn et forbedret kollektivtilbud i form av Fornebubanen. Dette gir både redusert ombordtid, redusert ventetid og antall bytter, samt at det
reduserer forsinkelses- og ståplassulempene. GK for kollektivtransport blir 52 kr/reise, og
sammenlignet med scenarioet med p-avgift framstår bil og kollektivtransport nå som
likeverdige alternativer. Og med ytterligere p-restriksjoner kan kollektivtransport bli mer
attraktivt alternativ til bil på arbeidsreiser på denne strekningen.

Figur 5.4: Generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig arbeidsreise med hhv bil og kollektivtransport
fra Majorstua til Fornebu.
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