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Forord 
Reisevaneundersøkelsen 2001 er den fjerde 
landsomfattende reisevaneundersøkelsen 
(RVU) som er gjennomført i Norge. Den 
første undersøkelsen ble gjennomført i 
1984/85, den andre i 1991/92 og den tredje i 
1997/98. I forbindelse med Stortingets 
behandling av St meld nr 32 (1995-96) ble 
det vedtatt å gjennomføre reisevaneunder-
søkelser hvert fjerde år. Formålet med 
undersøkelsene er å kartlegge befolkningens 
reiseaktivitet og reisemønster. 

RVU 2001 er finansiert av Samferdsels-
departementet, Vegdirektoratet, Jernbane-
verket, Avinor og Kystdirektoratet. 
Representanter for oppdragsgiverne har 
deltatt i en referansegruppe som har fulgt 
arbeidet med undersøkelsen. 

RVU 2001 er dokumentert gjennom en 
serie temahefter og to rapporter. Dette 
temaheftet tar for seg reiser til fots, og er en 
spesialanalyse bestilt av Statens vegvesen i 
forbindelse med etatsprosjektet Transport i 
by. Forfattere er Jon Martin Denstadli og 
Randi Hjorthol. 

Prosjektleder for undersøkelsen har vært 
Jon Martin Denstadli. Statistisk sentralbyrå 
har stått for datainnsamlingen. Arne Skogli 
har lagt datamaterialet til rette. Jan Vidar 
Haukeland har kvalitetssikret arbeidet, mens 
Tove Ekstrøm har hatt ansvar for tekst-
behandlingen og den endelige utformingen 
av rapporten. 
 
Oslo, april 2003 
Transportøkonomisk institutt 
 
 
Knut Østmoe  
instituttsjef  
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Sammendrag 
Reisevaneundersøkelsen 2001 er den fjerde 
landsomfattende reisevaneundersøkelsen 
som er gjennomført i Norge. Dette heftet 
omhandler gangturer. I de nasjonale 
reisevaneundersøkelsene er en gangtur 
definert som en reise som foregår til fots fra 
start- til endepunkt. Starter man hjemme og 
går helt til arbeidsplassen, er dette en 
arbeidsreise til fots. Går man derimot bare til 
stasjonen og tar toget, vil det være toget som 
er hovedtransportmidlet, mens gangturen til 
stasjonen blir et reiseelement. 

Hovedpunktene er: 

• I gjennomsnitt foretar befolkningen 
0,66 gangturer per dag. Dette er det 
samme som for 10 år tilbake. 

• Daglig tilbakelegger vi 1,1 km til 
fots. 900 meter er rene gangturer og 
om lag 200 meter er gange i for-
bindelse med andre transportmidler. 

 

• De som bor i storbyene går både 
oftere og lengre enn bosatte i andre 
deler av landet. 

• Det vanligste formålet med gang-
turene er rekreasjon, dvs at man går 
for turens egen del, dernest kommer 
dagligvareinnkjøp, besøk og arbeid. 

• For de fleste formål faller andelen 
gangturer markant ved reiselengder 
over 300 meter. Ved distanser rundt 
1 km er det flere som velger bilen 
enn som går. 

• Restriksjoner på parkeringsmulig-
hetene er et effektivt virkemiddel 
for å få flere til å gå på korte 
avstander. Tilrettelegging for 
forgjengere er også viktig. 

 



 Reiser til fots 

1. Innledning 
Å gå er ofte forbundet med å drive ulike 
former for fritidsaktiviteter. Den vandrende 
turist, som i ro og mak studerer landskapet 
eller naturen, familien som går på sopptur i 
skogen, flanøren som ser og blir sett i stor-
byens jungel eller fjellturisten som bestiger 
tindene eller vandrer fra ”hytte til hytte”, er 
alle eksempler på denne formen for fritids-
aktiviteter, hvor det å gå er helt vesentlig.  

Å komme seg fram ved hjelp av egne 
krefter og uten hjelpemidler av motorisert eller 
ikke-motorisert art, gir en form for uavhengig-
het som mange setter pris på. Å slippe å lete 
etter parkeringsplass eller vente på bussen, gir 
en frihet som for eksempel bosatte i de 
sentrale delene av de største norske byene 
setter stor pris på (Hjorthol 1998, Bjørnskau 
og Hjorthol 2003).  

Å bevege seg til fots er også en viktig del 
av de daglige aktivitetene. Selv om vi bruker 
forskjellige transportmidler, må vi gå til 
holdeplassen eller stasjonen, og som vi skal 
vise er det også en betydelig del av enkelte 
gjøremål og aktiviteter hvor reisene til mål-
punktet foregår til fots. Sammenliknet med 
andre reisemåter er gangturer noe av det mest 
miljøvennlige man kan tenke seg. I stedet for å 
sette seg inn i bilen på de korte reisene, som 
det finnes mange av, spares miljøet både for 
utslipp, risiko og støy ved at folk tar beina fatt.  

I tillegg er det sunt å gå. Oppmerksom-
heten rettet mot det å gå er mye større innen-
for helseforskning enn innenfor transport-
forskningen. En litteratursøking i flere 
internasjonale databaser viser dette. Mer enn 
80 prosent av alle referanser som presenteres 
om det å gå er medisinske. Sjansen for få 
hjerte-/karsykdommer reduseres, den generelle 
helsetilstanden bedres og sjansen for overvekt 
minsker. Den tiltakende kjøringen av skole-
barn (Hjorthol 2002a, Fyhri 2002) er antake-
ligvis en av grunnene til at barn er mer 
inaktive og overvektige enn tidligere (Sjølie et 
al 2002). 

Det er derfor viktig at det både er mulig og 
trygt å gå. At forholdene legges til rette for at 

barn kan ferdes trygt til skolen, at daglige 
aktiviteter kan gjøres til fots, og at avstander 
til nødvendige gjøremål er innenfor rekke-
vidde for fotgjengere, fremmer omfanget av 
gange. Interessen hos planmyndighetene for 
det å gå som en reisemåte, og tilrettelegging 
for reiser til fots, synes imidlertid å være 
begrenset, især på nasjonalt nivå (jf Nasjonal 
transportplan for 2002-2011, St meld 46 
(1999-2000)). I den nasjonale strategiske 
planen har sykkelen fått en viss oppmerk-
somhet, men det å gå er utelatt. Heller ikke i 
avsnittet om bypolitikk nevnes reiser til fots, 
selv om det er her at folk går mest. 

I denne rapporten skal vi se nærmere på 
denne reisemåten og betydningen av den for 
de daglige aktivitetene. Vi tar for oss beting-
elsene for å gå, hvor ofte vi går, hvem som er 
de ivrigste fotgjengerne, lengden på gang-
turene, formålet med dem og hva som kan 
gjøres for å få flere til å gå. Det empiriske 
grunnlaget for analysene i rapporten er de 
nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) 
som ble gjennomført i 1992 og i 2001.  

 
Gangturer i reisevaneunder-
søkelsene 
I de nasjonale reisevaneundersøkelsene er en 
gangtur definert som en reise som foregår til 
fots fra start- til endepunkt. Starter man 
hjemme og går helt til arbeidsplassen, er dette 
en arbeidsreise til fots. Går man derimot bare 
til stasjonen og tar toget, vil det være toget 
som er hovedtransportmiddelet, mens gang-
turen til stasjonen blir et reiseelement. Med 
mindre annet er nevnt, ser vi i denne rapporten 
på rene gangturer, dvs at gange i forbindelse 
med bruk av transportmidler holdes utenfor.  

I vedlegget er reisevaneundersøkelsen 
nærmere beskrevet. Der finner man også 
definisjonen av hva en reise er. 

 
 

2. Betingelser for å gå 
Muligheten for å gå på mange av de daglige 
reisene er begrenset. Noe særlig raskere enn 5-
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6 km per time går man ikke. Det betyr at det er 
begrenset hvor mange av de daglige reisene 
som kan foregå til fots, dersom de ikke er 
korte. For en del reiseformål er det aktuelt å 
følge andre, for eksempel barn til barnehage, 
eller varer skal fraktes, slik som på innkjøps-
reiser. I slike tilfeller er det mer nærliggende 
og praktisk å bruke et transportmiddel.  

Tabell 1: Andel som ikke har bil og førerkort, 
og andel som har dårlig eller svært dårlig 
tilgang til kollektivtransport, etter bosted. 
Prosent 

 
 
Bosted 

Ikke 
bil/ikke 

førerkort 

Dårlig eller 
svært dårlig 

kollektivtilbud 1 
Oslo 17 2 
Omegn til Oslo  6 24 
Bergen, Trondheim, 
Stavanger 

 
13 

 
8 

Omegn til 
Brg/Trd/Stv  

 
6 

 
38 

Resterende seks 
største byer 

 
8 

 
20 

Mindre byer 7 34 
Tettsteder og 
spredtbygde strøk 

 
10 

 
81 

Alle 10 38 
TØI rapport 641/2003  
1 Dårlig tilgang til kollektivtransport 

Avgang hver annen time eller sjeldnere på 
hverdager og under 1 km til holdeplass, eller 1 
avgang per time og 1-1,5 km til holdeplassen 
Svært dårlig eller ikke noen tilgang til kollektiv-
transport 
Ikke noe kollektivtilbud innen 1,5 km fra boligen, 
eller avganger sjeldnere enn hver annen time på 
hverdager og 1-1,5 km til holdeplassen 

 
Det finnes få samfunnsmessige ”retnings-
linjer” for hva som er akseptabel gangavstand. 
Unntaket er skolereisene. Reglene for å få 
skoleskyss er to kilometer for grunnskole-
elever i første klasse og fire kilometer for de 
eldre elevene. For elever i videregående skoler 
er skyssgrensen satt til seks kilometer. Disse 
reglene viser at barn og ungdom forventes å 
kunne komme seg til skole ved hjelp av egne 
krefter, til fots eller på sykkel, over relativt 
lange avstander. Den faktiske transportmiddel-
bruken er imidlertid noe annerledes. Det viser 
seg at ca 40 prosent av førsteklassingene blir 

kjørt til skolen (Fyhri 2002). Omtrent halv-
parten av ungdomsskoleelevene går eller 
sykler, mens ikke mer enn en firedel av elever 
i videregående skole bruker disse reisemåtene 
(Hjorthol 2002b). 

I noen tilfeller vil det å gå være et viktig 
alternativ, fordi kollektivtilbudet er dårlig eller 
fordi man ikke har førerkort eller tilgang til 
bil. Tabell 1 viser tilgang til motorisert 
transport på forskjellige bosteder i landet. 

Tilgang til bil er dårligst i de store byene, 
men de har til gjengjeld et godt kollektivtilbud 
slik det er definert her (se fotnote til tabell 5). 
På tettsteder og i spredtbygde strøk er 
kollektivtilbudet dårlig, og 10 prosent har 
verken bil eller førerkort. Behovet for å bli 
transportert eller alternativt gå eller sykle er 
kanskje størst i disse områdene. Spørsmålet er 
hvor god tilretteleggingen er her 

Ser vi nærmere på hvordan tilgang til bil 
og kollektivtransport varierer mellom alders-
gruppene, er det den eldste aldersgruppen som 
kommer dårligst ut. Nesten halvparten av de 
eldre har verken bil eller førerkort, og godt og 
vel 40 prosent har i tillegg et dårlig 
kollektivtilbud (tabell 2). 

Tabell 2: Andel som ikke har bil og førerkort, 
og andel som har dårlig eller svært dårlig 
tilgang til kollektivtransport, etter alder. 
Prosent 

 
Alder 

Ikke bil/ikke 
førerkort 

Dårlig eller svært 
dårlig kollektivtilbud 1 

13-17 år 9 38 
18-24 år 13 28 
25-54 år 4 38 
55-66 år 6 44 
67-74 år 19 39 
75 år + 47 41 
Alle 10 38 
TØI rapport 641/2003  
1 Se note i tabell 1 
 
Ikke alle kan gå over lengre strekninger fordi 
de har helsemessige problemer. Dette har 
særlig sammenheng med alder, og øker med 
stigende alder. Figur 1 viser at mer enn 
halvparten av kvinner på 75 år og eldre har 
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problemer med å gå, mens ca 35 prosent av 
menn i samme aldersgruppe har slike 
problemer. For både kvinner og menn starter 
slike problemer allerede i midten av femtiåra.  
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TØI rapport 641/2003  

Figur 1: Kvinner og menn fra 55 år som har 
problemer med å gå. Prosent 

Et annet forhold som forteller noe om forut-
setningene for å gå, er avstanden til viktige 
gjøremål. I de nasjonale reisevaneunder-
søkelsene spørres det blant annet om avstand 
til nærmeste dagligvarehandel. I 1992 var den 
gjennomsnittlige reiseavstanden 1,5 km, i 
2001 var den 1,7 km. Det kan dermed se ut til 
at det har vært en liten økning i løpet av denne 
tiårsperioden. Avstanden til den nærmeste 
butikken varierer etter hvor man bor. I Oslo er 
det i gjennomsnitt 500 meter til butikken, 
mens det i tettsteder og spredtbygde strøk er 3 
km (tabell 3). De fleste avstandene er imidler-
tid innenfor en rekkevidde som gjør det mulig 
å gå eller sykle. Økningen i avstand til 
nærmeste dagligvarebutikk har først og fremst 
foregått utenfor de største byene, men også i 
omegnskommunene til Oslo har avstanden 
økt. Et annet forhold er om folk velger den 
butikken som er nærmest.  

Som vi pekte på innledningsvis er man lite 
opptatt av betingelsene for å gå i den 
strategiske planleggingen. I 2000 ble det 
bygget 83,4 km gang- og sykkelveger i 
tilknytning til riksvegnettet, i 2001 66,7 km 
(Statens vegvesen 2000, 2001). Status per 
1.1.2002 var 2737,2 km gang- og sykkelveger 
for hele landet. I tillegg kommer eventuelle 
kommunale utbygginger. Dette kan vanskelig 

kalles en stor satsing på fotgjengere og 
syklister. Hva slags kvalitet det er på vedlike-
hold av gang-/sykkelvegnettet sommer og 
vinter finnes det ikke opplysninger om, men 
det er klart at dårlig rydding av snø og is og 
mangelfull strøing, reduserer folks mulighet 
og lyst til å gå. 

Tabell 3: Gjennomsnittlig avstand til 
nærmeste dagligvarebutikk etter bosted. 1992 
og 2001. Kilometer 

Gj.sn. avstand til 
nærmeste daglig-
varebutikk (km) 

 
 
Bosted 

1992 2001 
Oslo 0,5 0,5 
Omegn til Oslo  1,0 1,4* 
Bergen, Trondheim, 
Stavanger 

 
0,8 

 
0,8 

Omegn til Bergen, Trondheim, 
Stavanger  

 
1,6 

 
2,0 

Resterende seks største byer 1,3 1,4 
Mindre byer 1,3 1,6* 
Tettsteder og spredtbygde 
strøk 

 
2,4 

 
3,0* 

Hele landet i gjennomsnitt 1,5 1,7* 
TØI rapport 641/2003  

* p<.05 

 
 

3. Hvor ofte går vi? 
Daglige reiser til fots utgjør omtrent 20 
prosent av alle reiser. Det var den samme 
andelen i 1992 som i 2001. Hver dag er det 
knapt 30 prosent av befolkningen som foretar 
minst én gangtur. Gangturer utgjør en større 
del av daglige reiser i de store byene enn de 
gjør i mer spredtbygde områder. Andelen er 
høyest i Oslo, med 30 prosent turer til fots, 
lavest i omegnskommunene til Oslo, med 17 
prosent. Tabell 4 viser hvor mange reiser til 
fots forskjellige grupper i befolkningen har i 
løpet av en dag i 1992 og i 2001.  
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Tabell 4: Antall reiser til fots per dag etter 
kjønn, alder og bosted. 1992 og 2001 

Kjønn, alder og bosted 1992 2001 
Kvinne  0,73 0,74 
Mann 0,60 0,59 
13-17 år 1,23 1,15 
18-24 år 0,59 0,83 
25-34 år 0,63 0,67 
35-44 år 0,64 0,59 
45-54 år 0,59 0,61 
55-66 år 0,58 0,56 
67-74 år 0,69 0,64 
75 år + 0,62 0,54 
Oslo 0,86 0,87 
Omegn til Oslo  0,60 0,54 
Bergen, Trondheim, 
Stavanger 

 
0,72 

 
0,82 

Omegn til Bergen, 
Trondheim, Stavanger  

 
0.69 

 
0,59 

Resterende seks største 
byer 

 
0,60 

 
0,59 

Mindre byer 0,64 0,63 
Tettsteder ellers og 
spredtbygde strøk 

 
0,62 

 
0,64 

Gjennomsnitt for alle 0,66 0,66 
TØI rapport 641/2003  

Antall reiser per dag til fots har holdt seg 
konstant gjennom 1990-tallet. I gjennomsnitt 
foretar befolkningen i underkant av én reise 
per dag; kvinner noen flere enn menn, og folk 
som bor i de store byene flere enn de som bor 
i øvrige deler av landet. Det er med andre ord 
storbybefolkningen som er de ivrigste fot-
gjengerne. Dette har sammenheng med flere 
faktorer. Avstandene til de forskjellige gjøre-
målene er kortere (jf tabell 3), de lengste 
arbeidsreisene finner vi for eksempel i 
omegnskommunene til Oslo (Denstadli 2002). 
I storbyen finnes det fortau å gå på, det gjør 
det ofte ikke i spredtbygde strøk. Folk i 
storbyene disponerer bil i mindre utstrekning 
enn folk andre steder i landet (Denstadli og 
Hjorthol 2002). 

Alder har også stor betydning for hvor ofte 
man går. De yngste (13-17 år) går mest, dern-
est kommer gruppen mellom 18 og 24 år. De 
yngste er for unge til å ha førerkort, og har 
dermed ikke mulighet til å kjøre bil. I gruppen 
mellom 18 og 24 år har det vært en tendens på 
1990-tallet til at færre tar førerkort for bil 
(Hjorthol 2002b), slik at deres mulighet til 
bilbruk er atskillig mindre enn i de eldre 

gruppene. For de andre aldersgruppene er 
variasjonene relativt små. Færrest turer til fots 
per dag har de eldste, de som er fra 75 år og 
eldre. Som vi viste i figur 1, har denne 
gruppen de største problemene med å gå.  

Omfanget av reiser til fots har en klar 
sammenheng med tilgang til bil (tabell 5).  

Tabell 5: Antall reiser til fots per dag etter 
tilgang til bil og kvaliteten på kollektiv-
tilbudet. 1992 og 2001 

Tilgang til bil og kvalitet på 
kollektivtilbudet 1 

 
1992 

 
2001 

Ikke bil/ikke førerkort  0,88 0,84 
Ikke bil/har førerkort 1,34 1,21 
Bil/ikke førerkort 0,93 0,92 
Bil og førerkort/ ikke 
tilgjengelig bil i går 

 
0,78 

 
0,77 

Bil og førerkort/bil 
tilgjengelig i går 

 
0,50 

 
0,53 

Svært godt kollektivtilbud 0,85 0,89 
Godt kollektivtilbud 0,75 0,69 
Middels godt kollektivtilbud 0,63 0,63 
Dårlig kollektivtilbud 0,63 0,58 
Svært dårlig kollektivtilbud 0,47 0,52 
Gjennomsnitt for alle 0,66 0,66 
TØI rapport 641/2003  

1 Kollektivtilbudet er definert som følger: 
Svært god tilgang til kollektivtransport 

Minst 4 avganger per time på hverdager og under 
1 km til den holdeplassen som vanligvis brukes 

God tilgang til kollektivtransport 
2-3 avganger per time på hverdager og under 1 
km til holdeplass, eller minst 4 avganger pr time og 
1-1,5 km til holdeplassen 

Middels god tilgang til kollektivtransport 
1 avgang per time på hverdager og under 1 km til 
holdeplass, eller 2-3 avganger per time og 1-1,5 
km til holdeplassen 

Dårlig tilgang til kollektivtransport 
Avgang hver annen time eller sjeldnere på 
hverdager og under 1 km til holdeplass, eller 1 
avgang per time og 1-1,5 km til holdeplassen 

Svært dårlig eller ikke noen tilgang til 
kollektivtransport 

Ikke noe kollektivtilbud innen 1,5 km fra boligen, 
eller avganger sjeldnere enn hver annen time på 
hverdager og 1-1,5 km til holdeplassen 

 
De som har den beste biltilgjengeligheten er 
de som går minst. Dette gjaldt både i 1992 og i 
2001. De som har førerkort, men mangler bil 
har flest reiser til fots. I denne gruppen be-
finner det seg en del ungdom og folk som bor i 
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storbyområdene, der færre eier bil selv. 
Sammenhengen mellom kollektivtilbudets 
kvalitet og reiser til fots gjenspeiler for-
skjellene mellom urbane og rurale strøk. Folk 
går mer i storbyene der hvor kollektivtilbudet 
også er best (jf tabell 1). Et godt kollektiv-
tilbud fremmer også gangturer. Kollektiv-
transporten ”frigjør” folk fra private transport-
midler og muliggjør reiser til fots i en reise-
kjede. Er man for eksempel på handletur kan 
bilen være en ulempe, ettersom den binder en 
stedsmessig. Man må tilbake til parkerings-
plassen for å hente den eller for å legge på mer 
penger på parkometeret, i stedet for at man 
kan fortsette sin handlerunde til fots, og ta 
bussen eller trikken videre fra et annet sted 
enn der handlerunden startet. 

Tabell 6: Reiser til fots etter kjønn, 
familietype, alder og bosted sett i forhold til 
gruppens andel av utvalget i RVU 2001. 
Prosent 
 
Gruppe 

Andel av 
reisene til fots

Andel av 
utvalget 

Kjønn   
Kvinne 57 49 
Mann 43 51 

Familietype   
Enslig 26 18 
Par uten barn 29 28 
Yngste barn < 7 år 18 22 
Yngste barn 7-12 år 9 13 
Yngste barn 13-17 år 5 6 
Flere voksne 13 13 

Alder   
13-17 år 13 8 
18-24 år 12 10 
25-34 år 18 20 
35-44 år 17 22 
45-54 år 16 18 
55-66 år 13 13 
67 år-74 år 7 5 
75 år og eldre 7 4 

Bosted   
Oslo 16 11 
Omegn til Oslo 9 11 
Bergen, Trondheim, 
Stavanger 

 
14 

 
11 

Omegn til Brg/Trd/Stv 5 5 
Resterende seks 
største byer 

 
11 

 
14 

Mindre byer 19 20 
Tettsteder og 
spredtbygde strøk 

 
27 

 
28 
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Hvem er så den typiske fotgjenger? Tabell 6 
viser fordelingen av reisene som foregår til 
fots for ulike grupper i befolkningen sammen-
liknet med andelen av de sammen gruppene i 
befolkningen.  

Nærmere 60 prosent av reisene til fots 
foretas av kvinner. Dette kan både ha 
sammenheng med at kvinner har dårligere 
tilgang til bil enn menn (Lian 2002), og at 
kvinner har flere innkjøpsreiser enn menn, 
reiser som oftere foregår til fots enn mange 
andre reisetyper (Hjorthol 2002c). 

Enslige går mer enn deres andel i 
befolkningen skulle tilsi, mens de som tilhører 
barnefamilier går mindre. Forklaringen er 
knyttet til at enslige har dårligere tilgang til 
bil, de bor ofte mer sentralt og de har færre 
omsorgs- og følgereiser (som ofte gjøres med 
bil) enn det personer i barnefamilier har.  

Vi ser at de unge, i alderen 13-17 år, går 
relativt sett mest. Eldre fra 67 år og oppover 
har også noen flere gangturer enn deres andel i 
befolkningen er. De middelaldrende, mellom 
35 og 44 år, går minst. Storbybeboerne står for 
30 prosent av alle reiser til fots, mens de 
representerer 24 prosent av befolkningen. 

Den typiske fotgjenger er altså kvinne, 
enslig, ung og bosatt innenfor storbyenes 
grenser. Den som går minst er mann, i alderen 
35-44 år, tilhører en barnefamilie og er bosatt i 
en omegnskommune til Oslo. 
 
 

4. Hvor langt går vi? 
I reisvaneundersøkelsene registreres som 
nevnt gange som egen reisemåte når hele 
reisen har skjedd til fots. Dersom man har 
benyttet andre transportmidler (bil, buss, trikk 
etc), spørres det om hvor stor del av reisen 
som var til fots. Samlet gir dette et anslag på 
hvor langt man går i løpet av en dag. Det må 
imidlertid bemerkes at det i reisevaneunder-
søkelsene er et krav at reisen har skjedd i 
trafikkerte omgivelser for at den skal 
registreres. Dersom man for eksempel kjører 
til skogen for å gå tur, er det kun bilreisen 
fram til markagrensen som registreres, og ikke 
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gangturen i skogen. Estimater på antall gang-
turer og hvor langt man går, er derfor litt for 
lave når man baserer seg på opplysninger fra 
reisevaneundersøkelsene. 

Gitt denne måten å registrere reiser på, 
viser tabell 7 at befolkningen i alt går 1,1 km 
per dag, 900 meter er rene gangturer, mens om 
lag 200 meter er gange i forbindelse med bruk 
av transportmidler. Omfanget er omtrent det 
samme som for 10 år tilbake. 

Tabell 7: Antall km gange per dag. 1992 og 
2001 

 1992 2001 

Gangturer 0,74 0,87 
Gange i forbindelse med 
andre transportmidler 

 
0,25 

 
0,22 

I alt 0,99 1,09 
TØI rapport 641/2003  

Som vi har vært inne på er det i de store byene 
at man går mest. Både andelen gangturer og 
antall kilometer man går i løpet av en dag, er 
høyere i Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger enn i resten av landet. Gjennom-
snittsbeboeren i Oslo går totalt 1,5 km per dag, 
mens bosatte i de andre storbyene går litt 
kortere (figur 2). Også i 1992 var det 
hovedstadsborgerne som gikk lengst. 
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Figur 2: Antall kilometer gange per dag etter 
bosted 

Noe av forskjellen kan forklares med at de 
som bor i de store byene oftere reiser 
kollektivt, og følgelig går mer til og fra buss- 
trikk- og t-banestasjoner. Det er imidlertid slik 
at man i byene også har flere og lengre 

gangturer. Dette har blant annet sammenheng 
med at det er kortere avstander til jobb, 
butikker og servicetilbud, og ikke nødvendig-
vis at man er veldig mye sprekere. 

Gangturene (gange i forbindelse med andre 
transportmidler holdt utenfor) er i gjennom-
snitt 1,4 km og tar 18 minutter. Figur 3 viser at 
de fleste er korte. Drøyt 40 prosent er 500 
meter eller kortere, to av tre er 1,5 km eller 
kortere. Gjennomsnittslengden på gangturene 
har heller ikke endret seg vesentlig de siste 10 
årene. I 1992 var de 1,3 km og tok 15 
minutter. Fordelt etter reiselengde er 
mønsteret også sammenfallende. I 1992 var 46 
prosent av gangturene under 500 meter, mens 
22 prosent lå i intervallet mellom 0,5 km og 
1,5 km.  
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Figur 3: Gangturer etter lengde.1Prosent 

 
 

5. Gange i forbindelse 
med bruk av transport-
midler 
Omtrent 20 prosent av distansen vi går hver 
dag skjer i forbindelse med bruk av transport-
midler, dvs at vi går til/fra holdeplasser, 
stasjoner og parkeringsplasser. Figur 4 viser at 
det er ved bruk av kollektive transportmidler 
at villigheten til å gå er størst, og aller lengst 
når tog er hovedtransportmiddelet. Samlet 

                                                           
1 1 km tilsvarer 0.6-1.4 km, 2 km: 1.5 – 2.4 km etc,  
6-7 km: 5.5-7.4 km, 8-10 km: 7.5-10.4 km 
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ganglengde på en togreise er i gjennomsnitt 
nærmere 700 meter. Dette inkluderer gange 
fra startpunkt til stasjonen, gange ved 
eventuelt skifte av transportmiddel underveis 
og gange fra stasjon til endepunkt. Overflate-
dekningen er bedre for buss og trikk gjennom 
et hyppigere stoppmønster enn tog og t-bane, 
og følgelig går man kortere når man benytter 
disse reisemåtene.  

Bil, MC og sykkel er dør-til-dør transport. 
Sammenlignet med kollektive transportmidler 
går man bare en tidel så langt når man bruker 
bil. 
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Figur 4: Gjennomsnittlig ganglengde i 
forbindelse med bruk av transportmidler. 
Meter 

Bilen dominerer imidlertid transportbruken. 
64 prosent av de daglige reisene skjer med bil, 
og bare ni prosent med kollektive transport-
midler. Selv om distansen vi går i forbindelse 
med hver enkelt biltur er lav, er det likevel ved 
bruk av bil at vi går lengst per dag, hele 
befolkningen sett under ett. Daglig går vi som 
nevnt 220 meter i forbindelse med bruk av 
transportmidler (jf tabell 7). I figur 5 har vi 
fordelt denne distansen etter transportmiddel. 
Resultatene viser at vi hver dag går knapt 100 
meter i forbindelse med bruk av bil. Buss 
følger deretter med 60 meter. Ettersom det er 
så få som daglig benytter trikk, t-bane og tog, 
blir gjennomsnittlig daglig ganglengde i 
forbindelse med disse reisemåtene lav når man 
ser hele befolkningen under ett. 
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Figur 5: Befolkningens gjennomsnittlige 
ganglengde per dag i forbindelse med bruk av 
transportmidler. Meter 

 
 

6. Gangturenes formål 
Gangturene har ulike formål. Tabell 8 viser at 
det vanligste er at man går for rekreasjonens 
skyld. Nærmere en av fire gangturer er av-
kobling, dvs at man går for turens egen del, 
enten det er for at man ønsker å få mosjon, 
lufte hunden eller lignende. Omfanget er 
sammenfallende med 1992. 

Det har blitt lengre til dagligvarebutikken. 
Som nevnt lå nærmeste dagligvarebutikk i 
gjennomsnitt 1,5 km unna boligen i 1992, 
mens det nå er 1,7 km til butikken. Dette kan 
sannsynligvis forklare at andelen gangturer i 
forbindelse med dagligvareinnkjøp har gått 
ned fra 21 til 16 prosent. Hver syvende 
gangtur skjer i forbindelse med besøk, mens 
12 prosent er arbeidsreiser. De øvrige 
formålene er av mindre betydning. 

Gjennomsnittslengden er 1,4 km. Gang-
turer hvor turen er et mål i seg selv, dvs gange 
i forbindelse med fritid/rekreasjon, er de 
lengste, mens innkjøps- og serviceturer er de 
korteste. De som går til arbeid har i 
gjennomsnitt en reisevei på 1,1 km. 

Man er villig til å lengre til arbeid og skole 
enn til dagligvarebutikken og barnehagen. 
Dette har nok med rent praktiske forhold å 
gjøre. De færreste ønsker å bære tunge 
handleposer langt, og å gå over lengre 
avstander i følge med barn tar tid, og tid er for 
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mange av oss et knapt gode i morgen- og 
ettermiddagsrushet.  

I det følgende ser vi litt nærmere på 
arbeidsreisene, dagligvareinnkjøpene og 
rekreasjonsturene, som er de viktigste 
formålene med gangturene. 

Tabell 8: Gangturenes formål. 1992 og 2001. 
Prosent 

  
1992 

 
2001 

Reise-
lengde (km)

Til/fra arbeid 10 12 1.1 
Til/fra skole 4 5 1.3 
Dagligvareinnkjøp 21 16 0.7 
Andre innkjøp 4 5 0.9 
Service; bank, post 3 4 0.9 
Hente/bringe barn i 
barnehage 3 

 
3 

 
0.7 

Annen hente/bringe 3 6 1.6 
Besøk 15 14 1.0 
Fornøyelse, kultur 4 4 1.2 
Fritid/ rekreasjon (gikk 
tur/ luftet hund o l) 24 

 
23 

 
2.4 

Annet 13 8 2.4 
I alt 100 100 1.4 

TØI rapport 641/2003  

 
De som går til arbeid 
Arbeidsreisen er sentral i forhold til organi-
seringen av hverdagslivet. Hvor, når og på 
hvilken måte arbeidsreisen foregår, legger 
føringer på mulighetene for andre aktiviteter. I 
forhold til de fleste andre reiser er arbeids-
reisen den som både romlig og tidsmessig er 
mest bundet. Arbeidsreisene har derfor store 
samfunnsmessige konsekvenser. De foregår 
konsentrert i tid og rom og krever stor 
kapasitet både i veg- og kollektivsystemet. De 
som går og sykler til arbeidet avlaster dermed 
trafikksystemet i de mest trafikk-belastede 
periodene av døgnet.  

Figur 6 viser at 11 prosent av arbeids-
reisene skjer til fots, mens 63 prosent er reiser 
som bilfører og syv prosent som bilpassasjer. 
Bilen er dermed hovedtransportmiddel på 70 
prosent av reisene. Transportmiddelfor-
delingen på arbeidsreisene er identisk med hva 
den var i 1992. Selv om det er en litt høyere 

andel av gangturene som er arbeidsreiser nå 
enn for 10 år siden, er dette altså ikke nok til 
at det gir utslag på transportmiddelfor-
delingen. 
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Figur 6: Transportmiddelbruk på 
arbeidsreisen. 1992 og 2001. Prosent 

Hvor langt er man villig til å gå til arbeid? 
Figur 7 viser transportmiddelfordelingen etter 
reiselengde. Vi har kun tatt med tur/retur 
reiser, dvs de som drar til arbeid og reiser rett 
hjem etter arbeidsdagens slutt.  

Alle som bor rett ved arbeidsplassen, dvs 
ca 100 meter unna, går til jobb. Andelen 
gangturer faller imidlertid raskt. Ved 200 
meter er det 78 prosent som går, og ved 400-
500 meter bare 64 prosent. Opp til og med 300 
meter står sykkel og gange for om lag ni av ti 
reiser, men herfra tar bilen mer og mer over. 
Selv på så korte avstander som en halv 
kilometer, skjer hver femte reise med bil, og 
når reiselengden kommer opp i halvannen 
kilometer, er drøyt halvparten bilreiser. 

Ved en reiselengde på ca 1 km er det like 
mange som tar bilen som går, og ved reise-
lengder på om lag 2 km er bilen helt 
dominerende. Andelen sykkelreiser ligger 
forholdsvis konstant på 15 prosent på distanser 
mellom 300 meter og opp til 3 km. På arbeids-
reiser under 3 km har kollektive transport-
midler en markedsandel på bare 2-3 prosent. 
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Figur 7: Andel som går, sykler eller kjører bil 
til arbeid etter reiselengde. Kilometer 

Resultatene indikerer at man ikke er villig til å 
gå lange avstander til arbeid. Men dette 
avhenger av flere forhold. Vedleggstabell 1 
viser resultater fra en logistisk regresjon hvor 
transportmiddel på arbeidsreisen er modellert 
som en funksjon av parkeringsmuligheter ved 
arbeidsplassen, godtgjørelse for bilutgifter, 
reiselengde, kjønn, inntekt, tilgang til bil og 
bosted. I analysen er det kun tatt med rene 
tur/retur reiser hjem/arbeid som er 2 km eller 
kortere. 

Forholdene som har størst betydning for 
om man går eller tar bilen til på slike korte 
arbeidsreiser er: 

- Reisens lengde 
- Tilgang til bil 
- Tilgang til parkering ved arbeidet 
 
Selv på reiser som er 2 km eller kortere er 

det reiselengden som betyr mest for hvorvidt 
man går eller tar bilen til jobb. Dette under-
streker inntrykket fra figur 7 om at folk flest 
har stor avstandsfølsomhet når man skal gå, 
også på korte distanser. Men biltilgang og 
parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen betyr 
også mye. Har man tilgang til bil, er det lett å 
bruke denne selv om det bare tar 10-12 
minutter å gå. Som vist i Denstadli (2002) er 
tilgang til parkering ved arbeidsplassen og 
bilgodtgjørelser svært viktig for å forklare 
forskjeller i transportmiddelvalg på arbeids-
reiser. Resultatene viser at dette også gjelder 
på korte arbeidsreiser. Vedleggstabell 1 viser 

videre at kvinner tilsynelatende er hyppigere 
fotgjengere enn menn, men forskjellen er ikke 
statistisk signifikant. Det er heller ingen 
geografiske forskjeller når man kontrollerer 
for andre forhold. 

 

De som går til butikken 
Mange nærbutikker har blitt nedlagt de senere 
årene, og det har blitt lengre til nærmeste 
dagligvarebutikk. I RVU 2001 sier 44 prosent 
av de spurte at nærmeste dagligvarebutikk 
ligger innenfor 500 meter fra bostedet, og for 
65 prosent ligger den innenfor 1 km. Figur 8 
viser transportmiddelbruk når man handler 
dagligvarer i nærbutikken når denne er 2 km 
eller nærmere boligen, dvs en avstand som kan 
gås på ca 20-30 minutter.  

Innenfor disse avstandene er andelen 
gangturer omtrent 50 prosent, noe lavere i 
2001 enn i 1992, men forskjellen er ikke 
statistisk signifikant. De som går har i 
gjennomsnitt en reisevei på 4-500 meter. 
Drøyt 90 prosent av turene er 1 km eller 
kortere. 

Innkjøpsreisene til nærbutikken har blitt 
mer bilbasert enn tidligere, og det har i særlig 
grad skjedd på bekostning av sykkelen. 
Endringen i perioden er statistisk signifikant 
for begge disse reisemåtene. De som kjører 
har i gjennomsnitt 1,2 km til butikken, mens 
de som sykler har en reisevei på 800 meter. 
Noe av endringene kan muligens forklares ved 
at gjennomsnittslengden har økt noe. I 1992 lå 
butikken 650 meter unna boligen, mens det 
var 830 meter til butikken i 2001 for reisene 
som er inkludert i disse beregningene. 
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Figur 8: Transportmiddelbruk i forbindelse 
med dagligvareinnkjøp på nærmeste butikk 
når denne ligger 2 km eller nærmere boligen. 
1992 og 2001. Prosent 

Hvor langt er vi villige til å gå når vi handler i 
nærbutikken? Figur 9 viser transportmiddel-
fordelingen etter avstand. Vi har igjen bare tatt 
med tur/retur reiser, dvs når reisen går fra 
boligen til butikken og hjem til boligen igjen.  

Det er en markant nedgang når reise-
lengden overstiger 300 meter. Mellom 80 og 
85 prosent går dersom det er 300 meter eller 
kortere til butikken, men herfra faller andelen 
gangturer markant. Ved 500 meter er det bare 
62 prosent som går, og ligger butikken 1 km 
unna bostedet, er det bare 29 prosent som tar 
bena fatt. 
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Figur 9: Andel som går, sykler eller kjører bil 
i forbindelse med dagligvareinnkjøp i 
nærbutikken etter reiselengde. Kilometer 

Bilandelen stiger raskt fra 300 meter. Når 
avstanden blir ca 700 meter, er det flere som 
kjører bil enn som går. Ved 1 km tar 64 
prosent bilen, og over 80 prosent kjører når 

reiseavstanden blir 2 km. Andelen sykkelreiser 
er forholdsvis konstant rundt seks prosent.  

Også for dagligvareinnkjøp er det 
variasjoner i tilbøyeligheten til å gå. Som for 
arbeidsreisene har vi laget en enkel modell 
som illustrerer sannsynligheten for å gå når 
man handler i nærbutikken (jf vedleggstabell 
2). Transportmiddel på innkjøpsreisen er 
modellert som en funksjon av reiselengde, 
tilgang til bil, kjønn, inntekt og bosted. 
Modellen er estimert for tur/retur reiser som er 
2 km eller kortere. 

Forholdene som har størst betydning for 
om man går eller tar bilen på slike korte 
innkjøpsreiser er: 

- Reisens lengde 
- Tilgang til bil 
- Bosted 
- Inntekt 
 
Med unntak av om intervjupersonen er 

mann eller kvinne, er variablene statistisk 
signifikante. Igjen har reisens lengde størst 
betydning, til tross for at vi bare ser på reiser 
som er 2 km eller kortere. I større grad enn for 
arbeidsreiser spiller nok praktiske forhold inn 
her. Det er begrenset hvor langt man ønsker å 
bære tunge handleposer. Men som figur 9 
viser, er det stor avstandsfølsomhet når man 
gjør innkjøp på nærbutikken.  

Som for arbeidsreiser betyr tilgang til bil 
mye. Bosted er imidlertid også et viktig 
forhold hva gjelder tilbøyeligheten til å gå til 
nærbutikken. Man går oftere i de store byene, 
selv når man kontrollerer for forhold som 
reiselengde og inntekt. Tilbøyeligheten til å gå 
avtar med sentraliseringsgrad. Selv på de aller 
korteste reisene gjelder dette. Når distansen til 
butikken er 500 meter eller kortere, går nær 
sagt alle som bor i de fire største byene (figur 
10). Til sammenligning er det bare 60 prosent 
av bosatte i spredtbygde strøk som går til 
butikken. 
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Figur 10: Andel gangturer i forbindelse med 
innkjøp på nærbutikken når denne ligger 500 
meter eller nærmere bostedet 

 
Gange som aktivitet 
Å gå er en aktivitet, og for mange et middel 
for å få mosjon, frisk luft osv. I henhold til 
reisevaneundersøkelsene er det åtte prosent 
som går tur i løpet av en dag. Dette er det 
samme som for 10 år tilbake. Tallet er nok noe 
for lavt ettersom man i reisevaneunder-
søkelsene kun registrerer reiser som skjer i 
trafikkerte omgivelser. 

Disse personene går i gjennomsnitt 4,3 km 
hver dag. Det er med andre ord slik at når man 
først er ute, så går man et godt stykke. 
Ettersom det er såpass få som går tur, blir 
imidlertid snittet for hele befolkningen lavt, 
kun 350 meter hver dag. Gange som egen 
aktivitet har derfor beskjedent omfang. Det 
har imidlertid ikke blitt mindre de siste 10 
årene. I 1992 gikk befolkningen i 
gjennomsnitt 320 meter på tur hver dag. 

Omfanget av slike turer er tilnærmet det 
samme over hele landet. Kontrollert for alder 
og utdanning, er den ingen signifikante 
forskjeller mellom storbyene og øvrige deler 
av landet. Det er heller ingen forskjeller 
mellom menn og kvinner når det gjelder antall 
kilometer man går for å mosjonere. Derimot er 
gange positivt korrelert med utdanning, og 
alder har mye å si. Figur 11 viser antall 
kilometer man går for rekreasjon etter alder. 
Det er de mellom 45 og ca 70 år som går tur 
oftest. I gjennomsnitt går personer i disse 
aldersgruppene ca 500 meter hver dag for 

rekreasjonens skyld. I seg selv ikke mye, men 
de som faktisk er ute, går i gjennomsnitt 5 km 
daglig. Resultatene indikerer at gange som 
aktivitet har et relativt stort omfang i de eldste 
aldersgruppene. Aerobic, helsestudio osv, er 
nok mer utbredt som mosjonsaktivitet blant de 
yngre.  
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Figur 11: Gjennomsnittlig antall kilometer 
man går per dag i forbindelse med rekreasjon 

 
 

7. Hva kan gjøres for å 
få flere til å gå? 
De korte bilturene 
Resultatene fra reisevaneundersøkelsen har 
vist at andelen gangturer faller når reise-
lengden overstiger 300 meter, og at bilen er 
det mest benyttede transportmiddelet når man 
kommer opp i distanser på om lag 1 km. På 
reiser mellom 400 meter og 1,1 km øker 
bilandelen fra 26 til drøyt 40 prosent. Dersom 
det er et mål å få flere til å gå eller sykle, er 
det et potensial for å redusere bilbruken i dette 
avstandsintervallet. 

Noen reiser er imidlertid mer bundet enn 
andre, og følgelig vanskeligere å erstatte. 
Stangeby (1997) fant at bilreiser hvor man 
følger barn eller andre, er vanskeligst å 
overføre til gange eller sykkel. Figur 12 viser 
at 18 prosent av bilreisene i det aktuelle 
intervallet er følgereiser.2 Det viktigste 
formålet med de korte bilturene er 

                                                           
2 Reisene er tur/retur reiser, dvs hjem-aktivitet-hjem 
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dagligvareinnkjøp. Stangebys undersøkelse 
viste at dette er en type reiser hvor man godt 
kan gå eller sykle, heller enn å bruke bil. Er 
det snakk om store innkjøp, må man imidlertid 
regne med at de fleste vil ta bilen selv om 
avstanden er kort. For mindre innkjøp, som 
ventelig utgjør flesteparten av de korte handle-
reisene, bør imidlertid overføringspotensialet 
være stort. 

Tilsvarende gjelder arbeidsreiser og 
besøksreiser. I Denstadli (2002) vises det at 
anslagsvis 100 millioner arbeidsreiser med bil 
kan erstattes med sykkel i sommerhalvåret. 
Reiseavstanden var satt til maksimalt 5 km, og 
personer som hadde ærend på vei til eller fra 
arbeid, og/eller kjørte flere sammen i bilen, 
var utelatt. Rent praktisk er det ikke alle 
arbeidsreisene med bil som kan overføres, selv 
ikke på så korte avstander som under 1 km. De 
aller fleste bør imidlertid kunne la bilen stå. 
Det er rimelig å anta at tilsvarende gjelder 
besøksreiser. 
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Figur 12: Formål med bilturer som er mellom 
400 meter og 1,1 km. Prosent 

Tabell 9 viser at det er utenfor de store byene 
at man både har flest bilturer generelt, og flest 
korte bilturer. I mindre byer og spredtbygde 
strøk har man dobbelt så mange bilturer 
mellom 400 meter og 1,1 km som i Oslo.  

Tabell 9: Antall bilturer per dag etter bosted 

 Antall 
daglige 
bilturer 

Antall bilturer 
mellom 400 m 

og 1,1 km 
Oslo 1,34 0,13 
Omegn til Oslo 2,13 0,21 
Bergen/ Trondheim/ 
Stavanger 

 
1,78 

 
0,17 

Omegn til Brg/ Trd/ 
Stv 

 
2,24 

 
0,20 

Resterende seks 
største byer 

 
2,21 

 
0,23 

Mindre byer 2,13 0,25 
Tettsteder og 
spredtbygde strøk 

 
2,01 

 
0,25 

Alle 1,98 0,22 
TØI rapport 641/2003  

 
Hvilket omfang har de korte bilturene? I 
henhold til Rideng (2002) ble det foretatt 
3.520 millioner bilreiser i Norge i 2001. 
Dersom vi legger tall fra RVU 2001 til grunn, 
var ca 11 prosent av disse, eller om lag 400 
millioner, mellom 400 meter og 1,1 km. Drøyt 
halvparten av disse reisene inngår imidlertid i 
en reisekjede, dvs at man ikke drar direkte 
hjem etter å ha utført aktiviteten/formålet med 
reisen. Slike kjedede bilturer forutsetter vi at 
det er vanskelig å erstatte med andre 
reisemåter. De som det derimot bør være 
mulig å overføre er rene tur/retur reiser med 
start i eget hjem, dvs følgende reiselenke: eget 
hjem – aktivitet – eget hjem.  

Anslagsvis foretas det 180 millioner slike 
bilreiser årlig. Med utgangspunkt i 
diskusjonen ovenfor har vi i tabell 12 laget et 
enkelt regnestykke som baserer seg på 
følgende forutsetninger:  

- Arbeidsreiser: 25 prosent er ikke 
mulig å overføre på grunn av at 
enkelte har problemer med å gå, eller 
at man bringer med seg ting som gjør 
det vanskelig å gå eller sykle. 
Ettersom dette er rene tur/retur reiser 
vil man per definisjon ikke ha noen 
ærend på vei til eller fra arbeid. 

- Dagligvareinnkjøp: På 60 prosent av 
reisene antas innkjøpene å være av et 
omfang som medfører vesentlige 
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ulemper dersom man skal gå eller 
sykle. 

- Andre innkjøp. Tilsvarende 
forutsetning som for 
dagligvareinnkjøp. 

- Hente-/bringereiser: De fleste antas å 
være vanskelige å overføre. 

- Besøksreiser: Tilsvarende som for 
arbeidsreiser. 

- Andre formål: En gjennomgang av 
disse reisene viser at anslagsvis 50 
prosent kan være vanskelig å 
overføre. 

Dermed kan vi sette opp følgende beregning: 

Tabell 10: Overføringspotensial for bilturer 
som er mellom 400 meter og 1,1 km 

 Andel som 
kan overføres 

Antall reiser 
per år (mill.) 

Arbeidsreiser 75 16 
Dagligvareinnkjøp 40 22 
Andre innkjøp 40 6 
Hente-/bringereiser 10 3 
Besøk 75 16 
Andre formål 50 16 
Totalt 44 79 
TØI rapport 641/2003  

Overføringspotensialet representerer ca 80 
millioner bilreiser, og om lag to prosent av det 
totale antall bilreiser som foretas hvert år. 
Dette er turer som potensielt bør kunne 
erstattes med gange eller sykkel.  

 
Kan man få flere til å gå på de 
korte turene? 
Inntrykket fra denne gjennomgangen er at 
bekvemmeligheten råder. Det er lettvint å sette 
seg i bilen dersom den er ledig og det er godt 
med parkeringsplasser dit man skal. Av 
enkeltstående forhold er tilgang til (gratis) 
parkering kanskje den viktigste årsaken til at 
man velger bilen på korte turer. 

Tall fra reisevaneundersøkelsen viser for 
eksempel at tre av fire velger bil på arbeids-
reisen dersom arbeidsgiver disponerer gratis 
parkeringsplass hvor det alltid er plass (jf 
Denstadli 2002). Andelen synker til om lag 
halvparten dersom man må betale. På arbeids-

reiser vil redusert tilgang til parkering, og/eller 
innføring av parkeringsavgift, utvilsomt være 
et effektivt og gjennomførbart virkemiddel for 
å få flere til å gå eller velge andre transport-
midler enn bilen. Stangeby (1997) fant at 
avgiftsnivået må ligge mellom ca 20 og 40 
kroner for å få folk til å sette igjen bilen 
hjemme.  

Innskjerping av tilgangen til parkerings-
plass vil opplagt være et godt virkemiddel for 
å få flere til å gå også på andre typer reiser. Da 
må man begrense parkeringsarealer både for 
bolig- og næringsformål. I flere norske byer 
har man etablert minimums- og maksimums-
normer for antall parkeringsplasser i forbind-
else med bolig- og næringsetableringer. Dette 
skal bidra til å redusere bilkjøringen gjennom 
at bilen blir vanskeligere tilgjengelig, men 
maksimumsnormene er i mange tilfeller så 
romslige slik at de i praksis ikke er egnet for å 
endre atferd. 

I henhold til Stangeby (1997) er de største 
barrierene mot å gå at det tar for lang tid og at 
det er vanskelig å ta med seg store og tunge 
ting. For de korte reisene er imidlertid ikke 
tidsbruken mellom å gå og bruke bil vesent-
lige dersom man medregner gangtid til og fra 
parkeringsplassen. Men i noen tilfeller kan det 
være forhold ved infrastrukturen som øker 
terskelen for å gå. Stangeby (1997) nevner 
følgende forhold som viktige virkemidler for å 
få flere til å gå; 

- utbygging av gang-/sykkelvegnettet 
- brede fortau 
- bedre kryssemuligheter; 

under/overganger for fotgjengere og 
syklister 

- jevnere vegdekke. 
I tillegg kommer politiske tiltak som; 
- forbud mot sykling på fortau 
- bilfrie bysentra 
- prioritet for forgjengere og syklister 

ved kryss 
Sælendsminde (2002) viser at utbygging 

av gang- og sykkelvegnettet er et godt virke-
middel for å få flere til å sette igjen bilen, og 
at dette gir betydelig høyere samfunns-
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økonomisk lønnsomhet enn det man finner for 
mange andre samferdselsprosjekter. 

Det er grunn til å anta at overførings-
potensialet fra bil til gange er størst på korte 
arbeidsreiser og besøksreiser, men også at 
mange av innkjøpsreisene bør kunne foregå 
med alternative transportmidler. Som vist i 
tabell 12 er det snakk om anslagsvis 80 
millioner reiser. Men selv om antallet reiser er 
høyt, må man være oppmerksom på at de 
utgjør en svært liten andel av det totale 
transportarbeidet ettersom reiselengden er så 
kort.  

 
 

8. Oppsummering 
Denne gjennomgangen av nordmenns reiser til 
fots har vist at: 

• I gjennomsnitt foretar befolkningen 
0,66 gangturer per dag. Dette er det 
samme som for 10 år tilbake. 

• Daglig tilbakelegger vi 1,1 km til 
fots. 900 meter er rene gangturer og 
om lag 200 meter er gange i for-
bindelse med andre transportmidler. 

• De som bor i storbyene går både 
oftere og lengre enn bosatte i andre 
deler av landet. 

• Det vanligste formålet med gang-
turene er rekreasjon, dvs at man går 
for turens egen del, dernest kommer 
dagligvareinnkjøp, besøk og arbeid. 

• For de fleste formål faller andelen 
gangturer markant ved reiselengder 
over 300 meter. Ved distanser rundt 1 
km er det flere som velger bilen enn 
som går. 

• Restriksjoner på parkeringsmulig-
hetene er et effektivt virkemiddel for 
å få flere til å gå på korte avstander. 
Tilrettelegging for forgjengere er 
også viktig. 
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Vedlegg 1 
Vedleggstabell 1: Betydningen av ulike 
forhold for sannsynligheten for å gå til 
arbeidet. Tur/retur reiser hjem/arbeid som er 
2 km eller kortere. Logistisk regresjon 

 B Wald Sig. 
Parkering 1 -1.239 7.365 .007
Godtgjørelse av 
bilutgifter 2 

 
-.688 2.360 

 
.124

Arbeidsreisens 
lengde 3 

 
-2.151 133.497 

 
.000

Kjønn 4 -.255 1.331 .249
Husholdningens 
inntekt 5 

 
.000 2.110 

 
.146

Tilgang til bil 6 -1.547 26.203 .000
Bosted 7    
 - Omegnskommuner   .248 .329 .566
 - Øvrige byer -.015 .002 964 
 - Resten av landet -.301 863 .353
Konstant 5.007 67.975 .000
Modell:    
N 608   
Chi Square 248.065   
-2 Log likelihood 554.438   
Percent correct 
predicted 

 
79 

  

TØI rapport 641/2003  

Avhengig variabel: Transportmiddel på arbeidsreisen 
(0=bil, 1=gange) 
Forklaringsvariabler:  
1 0: Avgiftsbelagt parkering, 1: Gratis parkering 
2 0: Har ikke bilgodtgjørelse, 1: Har bilgodtgjørelse 
3 Lengde i km 
4 0: Kvinne, 1: Mann 
5 Husholdningens samlede brutto inntekt per år 
6 Tilgang til bil på registreringsdagen: 0: Nei, 1: Ja 
7 Fire største byer brukt som referanse 

 

Vedleggstabell 2: Betydningen av ulike for-
hold for sannsynligheten for å gå til nær-
butikken. Tur/retur reiser hjem/nærbutikk 
som er 2 km eller kortere. Logistisk regresjon 

 B Wald Sig. 
Innkjøpsreisens 
lengde 1 

 
-2.554 

 
92.956 

 
.000 

Kjønn 2 -.134 .297 .586 
Husholdningens 
inntekt 3 

 
-.001 

 
9.632 

 
.002 

Tilgang til bil 4 -3.146 73.266 .000 
Bosted 5    
 - Omegnskommuner -.754 3.661 .056 
 - Øvrige byer -1.033 9.289 .002 
 - Resten av landet -1.507 18.530 .000 
Konstant 6.098 113.145 .000 
Modell:    
N 592   
Chi Square 396.724   
-2 Log likelihood 439.981   
Percent correct 
predicted 

 
85 

  

TØI rapport 641/2003  

Avhengig variabel: Transportmiddel på innkjøpsreisen 
(0=bil, 1=gange) 
Forklaringsvariabler:  
1 Lengde i km 
2 0: Kvinne, 1: Mann 
3 Husholdningens samlede brutto inntekt per år 
4 Tilgang til bil på registreringsdagen: 0: Nei, 1: Ja 
5 Fire største byer brukt som referanse 
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Vedlegg 2 
Slik er den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 
gjennomført
Reisebegrepet i RVU’ene 
I reisevaneundersøkelsene defineres en reise 
som enhver forflytning utenfor egen bolig, 
skole, arbeidsplass eller fritidsbolig, 
uavhengig av forflytningens lengde, 
varighet, formål eller hvilket transport-
middel som brukes. Det gjøres et skille 
mellom reiser som man har foretatt på en 
bestemt dag, og lange reiser. Som lange 
reiser regnes reiser som er 100 km eller 
lengre én vei, eller reiser til/fra Norge. 

Daglige reiser defineres og avgrenses ut 
fra formålet på bestemmelsesstedet. Når man 
har kommet fram til stedet for formålet med 
reisen, regnes reisen som avsluttet. For 
eksempel er en reise til butikken en handle-
reise, en reise til arbeid er en arbeidsreise 
osv. Reiser som ender i eget hjem defineres 
ut fra formålet for foregående reise. For 
eksempel er en reise fra arbeidet og hjem en 
arbeidsreise, mens en reise hjem fra et besøk 
hos en venn er en besøksreise. På en reise 
kan man bruke ett eller flere transportmidler. 
Gange og sykkel regnes som transportmidler 
på linje med motoriserte reiser med bil eller 
kollektivtransport. Denne reisedefinisjonen 
er i samsvar med definisjoner som brukes i 
tilsvarende undersøkelser i andre land. 

Figuren og tabellen nedenfor viser et 
eksempel hvor en person har foretatt seks 
reiser, og hvordan disse registreres i 
reisevaneundersøkelsene. 

Foreldres hjem

Hjem

Barnehage

Arbeid

Butikk

1
2

3
4

5

6

 
Avgrensningen av reiser 

Registrering av daglige reiser i reisevane-
undersøkelsene 

Reise
nr  

 
Startsted  

 
Endested  

 
Formål  

1 Hjem Barnehage Følge 

2 Barnehage Arbeidsplass Arbeid 

3 Arbeidsplass Nærbutikk Innkjøp 

4 Nærbutikk Hjem Innkjøp 

5 Hjem Foreldre Besøk 

6 Foreldre Hjem Besøk 
TØI rapport 614/2002 

I enkelte tilfeller brukes begrepet hoved-
reise. En hovedreise er en reise som både 
starter og ender i basisplasser som eget 
hjem, egen skole, arbeidsplass eller 
fritidsbolig. I figuren er det tre hovedreiser, 
en fra hjemmet via barnehagen til arbeid, en 
fra arbeid via butikken til hjemmet og en fra 
hjemmet via foreldres hjem og tilbake til 
bostedet. 

Det er få som foretar reiser over 100 km i 
det daglige, slik at opplysninger om de 
daglige reisene ikke kan si oss mye om de 
lange reisene. For å få tilstrekkelige opp-
lysninger om lange reiser skal intervju-
personene derfor rapportere spesielt om 
reiser over 100 km, og eventuelle utenlands-
reiser de har foretatt i løpet av den siste 
måneden før intervjuet. 

En lang reise defineres på samme måte 
som de daglige reisene, dvs at reisen regnes 
som avsluttet når man kommer fram til 
stedet for formålet med reisen. Dersom man 
har flere formål/bestemmelsessteder, for 
eksempel ved rundreiser, regnes stedet som 
ligger lengst unna startstedet som reisens 
endepunkt. Eventuelle mellomliggende 
reisemål tas med dersom man har overnattet 
der. 
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Intervjuopplegg 
Datainnsamlingen for RVU2001 ble 
gjennomført som telefonintervju. 
Tilsvarende metode ble brukt i de to 
foregående reisevaneundersøkelsene (RVU 
1992 og RVU 1998), mens man i RVU1 985 
gjennomførte personlige intervju. Statistisk 
sentralbyrå (SSB) sto for datainnsamlingen i 
RVU2001. 

Intervjuopplegget var som følger: 
1. Alle intervjupersoner fikk tilsendt et 

brev hvor det ble opplyst om at man var 
blitt trukket ut til å delta. Brevet ga en 
kort orientering om formålet med under-
søkelsen og hvem som sto bak, og anga 
en registreringsdag, dvs en dato som 
intervjupersonen skulle rapportere reiser 
for. Med brevet fulgte en ”dagbok” hvor 
man kunne registrere sine reiser denne 
dagen, og eventuelle lange reiser 
han/hun hadde foretatt i løpet av den 
siste måneden.  

2. Dagen etter den tildelte registrerings-
dagen ble man ringt opp. SSB intervjuer 
ikke på søndager, slik at de som hadde 
lørdag som registreringsdag først ble 
ringt opp på mandag. På mandager ble 
det derfor gjennomført intervjuing både 
for lørdag og søndag. 

3. Dersom intervjupersonen ikke var å 
treffe, ble han/hun ringt opp senere på 
kvelden, deretter hver dag i en 14-
dagers periode. Hvis det ikke var mulig 
å få gjort intervjuet en av de to første 
dagene etter den opprinnelige 
registreringsdagen, ble man intervjuet 
om reisene dagen i forveien. Dette ble 
gjort for å redusere 
hukommelseseffekter. 

Intervjuene tok i gjennomsnitt 24 
minutter.  

Reiseaktiviteten viser klare årstidsvaria-
sjoner, både når det gjelder omfang, 
transportmiddelbruk og reiseformål. For å 
fange opp disse, spres datainnsamlingen til 
reisevaneundersøkelsene over ett år. Det 
intervjues hver dag med unntak av søndager 

og spesielle høytids- og helligdager. 
Intervjuarbeidet startet 2. januar og løp ut 
året.  

 
Spørreskjema 
I reisevaneundersøkelsene innhentes bak-
grunnsopplysninger om intervjupersonen og 
husholdningen vedkommende tilhører, 
hvilke reiser han/hun har foretatt på 
registreringsdagen (daglige reiser) og lengre 
reiser (100 km og lengre samt reiser til/fra 
Norge) som er foretatt siste måned. 
Spørreskjemaet har store likhetstrekk med 
spørreskjemaene som brukes i tilsvarende 
undersøkelser i andre europeiske land. 
Hovedstrukturen er som følger: 

 
• Introduksjon 

• Daglige reiser 

• Lange reiser 

• Arbeid/yrke 

• Arbeidsreisen 

• Ektefelle/samboer 

• Husholdning 

• Husholdningens tilgang til 
transportmidler 

• Bakgrunnsopplysninger om intervju-
personen 

 
Utvalg 
Populasjonen i reisevaneundersøkelsene er 
bosatte i Norge som er 13 år og eldre. 
Institusjonsbeboere er utelatt. I RVU2001 
ble det gjennomført intervju med i alt 20.751 
personer. Intervjuene fordelte seg på tre 
utvalg. Intervjuopplegg og spørreskjema var 
likt i alle utvalgene. 
1. Basisutvalget: Ca 12.000 intervjuer 

fordelt på fylkene proporsjonalt med 
befolkningen. 

2. Regionale tillegg: For å tilfredsstille 
kravene til regionale transportmodeller 
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Reiser til fots 

ble det trukket et utvalg på til sammen 
6.000 personer fra utvalgte kommuner i 
tre større regioner. 

3. Fylkestillegg: Tilleggsintervjuer 
finansiert av veg- og 
samferdselsmyndighetene i tre fylker. 

 
Utvalgsprosedyre og 
svarprosent 
Utvalget for RVU2001 er trukket fra det 
sentrale folkeregisteret. Dette inneholder 
imidlertid ikke opplysninger om personenes 
telefonnummer. Påkobling av dette ble gjort 
maskinelt hos DM-huset, men ble supplert 
med manuelle oppslag. Det ble identifisert 
telefonnummer til drøyt 90 prosent av 
trukket utvalg. Knapt ti prosentpoeng av 
frafallet skyldes dermed at man ikke kom i 
kontakt med personen.  

Svarprosenten, regnet som andel av 
bruttoutvalget, inkludert de man ikke fikk 
koblet telefonnummer på, er 64,2. Dette er 
betydelig høyere enn i RVU1998 hvor man 
oppnådde svar fra 51 prosent av 
bruttoutvalget.  

Frafall 
Tidligere reisevaneundersøkelser har vist at 
personer i alderen 20-29 år og personer over 
65 år er underrepresentert i utvalget. I 
forbindelse med RVU2001 ble det derfor 
gjennomført spesielle tiltak overfor disse 
aldersgruppene. Tiltakene har gitt positive 
resultater. Utvalget er nå langt mer 
representativt med hensyn til alder nå enn i 
RVU 1998. Kun aldersgruppen 80 år og 
eldre har en underrepresentasjon av 
betydning. 

Det har blitt foretatt en grundig 
frafallsanalyse. Konklusjonen fra denne 
gjennomgangen er at det ikke er hensikts-
messig å vekte dataene, verken med hensyn 
til alder/kjønn, eller for svarinngang over 
ukedag. Effekten av å vekte er marginal, og 
man har ingen informasjon om hvorvidt 
frafallet er blant personer som reiser mye 
eller lite i forhold til sin gruppe. Dataene er 
imidlertid vektet for geografiske skjevheter 
som følge av regionale og fylkesvise 
tilleggsutvalg.  
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