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Forord
På oppdrag fra den tverretatlige RVU-gruppa i Nasjonal transportplan har Urbanet Analyse
gjennomført en dybdeanalyse av data fra den norske reisevaneundersøkelsen, hvor vi også har
koblet på nye opplysninger om egenskaper ved ulike områder. Vi har sett på sammenhenger mellom
transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn. Målsettingen med prosjektet har
vært å utvikle en metode for å analysere potensial for bruk av kollektivtransport og sykkel, og for
reduksjon av transportomfang.
Denne rapporten er utarbeidet av Ingunn Opheim Ellis, Lisa Steine Nesse og Bård Norheim, med
sistnevnte som prosjektleder. Oskar Kleven i Vegdirektoratet har vært oppdragsgivers kontaktperson
for prosjektet. I tillegg har det vært en større referansegruppe som har kommentert prosjektet
underveis, bestående av personer fra samferdselsdepartementet og fra alle transportetatene.
Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen er samlet inn av TØI og er tilrettelagt og stilt til
disposisjon i anonymisert form av NSD. Verken TØI eller NSD er ansvarlig for analysene av dataene,
eller de tolkninger som er gjort her. I forbindelse med prosjektet er det inngått en
databehandleravtale mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Urbanet Analyse, i henhold til
personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.
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Sammendrag
Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og
geografiske kjennetegn
Målsettingen med dette prosjektet har vært å utvikle en metode for å analysere potensial for bruk av
kollektivtransport og sykkel, og for reduksjon av transportomfang. Reisevaneundersøkelsen gir svært
gode data om befolkningens reisemønster og transportmiddelvalg på ulike typer reiser. Det betyr at
vi har god kunnskap om reisehyppighet, formål med reisen, transportmiddelvalg og
rammebetingelser for den enkelte trafikant.
Vi har imidlertid ikke kunnskap om egenskapene ved transportmidlene som ikke ble valgt, eller mer
dyptgående kjennskap til geografiske kjennetegn ved de ulike områdene. Vi har derfor koblet på nye
opplysninger om egenskaper ved områdene for å kunne gi bedre svar på hva som er de ulike
områdenes transportmiddelgenererende effekt. I analysene har vi kombinert kunnskap om
reisemønster med en kartlegging av egenskapene ved de ulike områdene. I prosjektet har vi:
1. Kartlagt områdenes transportkvalitet: Vi har utviklet og testet ulike kvalitetsindekser og
nøkkeltall for sykkel-, kollektivtransport og bil i ulike deler av landet. Disse indeksene vil
avhenge av befolkningens reisemønster i de ulike områdene (RVU), egenskaper ved de ulike
transportmidlene (RTM), trafikantenes verdsetting av reisetid og kvalitet
(tidsverdiundersøkelser) og områdenes topografi, klima, reiseavstand til sentrale målpunkt
og egenskaper ved vegnettet (vegdatabanken).
2. Analysert områdenes transportgenererende effekt: Vi har analysert sammenhengen mellom
områdenes transportkvalitet og reisemiddelvalg basert på den siste reisevaneundersøkelsen
og indikatorene utviklet innenfor dette prosjektet.
For å kunne ta hensyn til flere faktorer samlet vil vi derfor analysere alle reiser som en person har
foretatt i løpet av en dag, inkludert egenskapene ved disse reisene. En illustrasjon av RVU-modellen
med påkodet data fra RTM og GIS vises i figur S.1.
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Figur S.1: Illustrasjon av RVU-modellen med påkodet data fra RTM og GIS

Markedspotensialet for kollektiv- og sykkelreiser
I dette prosjektet har vi hovedfokus på markedspotensialet for kollektivreiser og sykkelreiser.
Spørsmålet er hva som påvirker dette markedspotensialet når det gjelder kjennetegn ved de ulike
byområdene i Norge, både når det gjelder transporttilbud, geografi og befolkning. Spørsmålet er
hvilke drivkrefter og rammebetingelser som har størst betydning for reisemiddelvalget i byene og i
hvilken grad byene kan klassifiseres som bil, sykkel eller kollektivvennlige ut fra disse
rammebetingelsene.
Totalt sett er litt over halvparten av de mekaniserte reisene som foregår i Norge bilreiser (53 %), og
11 prosent er reiser som bilpassasjer. 8 prosent av reisene er kollektivreiser. Videre er 22 prosent av
reisene gangturer, og 4 prosent sykkelturer.
Det er store variasjoner i transportmiddelbruk, både mellom byene og internt i hver by, og
variasjonen er størst for sykkel og kollektivtransport (tabell S.1). Denne oversikten viser at den
relative variasjonen1 i kollektivandeler og sykkelandeler ligger 50 og 67 prosent mens den ligger på
rundt 22 prosent for bilførerandelen.




1

ii

Kristiansandsområdet har den største variasjonen i transportmiddelbruken av de områdene
vi ser på, med både høyeste relativ variasjon i sykkelandel og kollektivandel og nest høyest
for bilandelen. Dette skyldes blant annet at Kristiansandsområdet har en stor utstrekning
med også en del spredtbygde områder.
Drammensområdet har også en stor variasjon i reisemiddelvalget, med det området med
høyest kollektivandel (19 %) og samtidig den klart laveste sykkelandelen (3 %).
Drammensområdet har også den laveste variasjonen i sykkelandelen og selv i det området
som har størst sykkelandel i Drammensområdet (6 %) har lavere andel enn snittet i noen av
de andre byområdene.

Forholdet mellom standardavviket og gjennomsnittlig markedsandel i byområdene
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På den andre siden er Tønsbergområdet den byen med minst variasjon i reisemiddelvalget.
Det er små regionale variasjoner i Tønsbergområdet og de fleste reiser lite kollektivt og
relativt mye med sykkel.

Tabell S.1: Oversikt over reisemiddelfordeling og variasjoner mellom de ulike sonene i hvert byområde
Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/Fredrikstad

Samlet

Kollektivt

Bilfører

Sykkel

Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon

6%
12 %
41 %
5%
9%
29 %
6%
13 %
53 %
8%
19 %
48 %
4%
7%
47 %

49 %
77 %
27 %
53 %
71 %
15 %
55 %
87 %
26 %
56 %
73 %
15 %
59 %
79 %
14 %

7%
15 %
62 %
9%
16 %
40 %
7%
20 %
76 %
3%
6%
45 %
6%
13 %
62 %

Snitt
Maksimum
Relativ variasjon

6%
19 %
50 %

54 %
87 %
22 %

6%
20 %
67 %

Mest konsentrert reisemønster i Tønsberg og Drammensområdet
Vi har valgt å illustrere befolkningens reiseaktivitet ut fra hva som er sentrale målpunkt i et aktuelt
område. Vi har laget en indikator som viser differansen mellom andelen av de lokale reisene som
skjer inn til en sone og andelen av befolkningen som bor i sonen. Dersom det er flere reiser som skjer
inn til en sone enn det befolkningsandelen tilsier, har denne sonen et ”reiseoverskudd”.
Det generelle mønsteret er at sentrumsområdene utpeker seg som de mest sentrale målpunktene.
Dette er områder som tiltrekker seg et stort reiseomfang, og særlig når det gjelder hvor stor andel av
kollektivreisene som ender i disse områdene. Bilreiser er i mindre grad orientert mot
sentrumsområdene, men er spredt mer utover i hele byområdet.





Når det gjelder Trondheimsområdet er det 9 prosent av det totale arealet for hele
byområdet som har et reiseoverskudd, mens 27 prosent av alle reisene ender i disse
områdene.
I Tønsbergområdet er det bare 2 prosent av det totale arealet for hele byområdet som har et
reiseoverskudd, men dette området tiltrekker seg 34 prosent av alle reiser.
I Kristiansandsområdet utgjør områdene med reiseoverskudd 13 prosent av byområdet, og
21 prosent av alle reisene ender i disse områdene.

Urbanet Analyse rapport 30/2012

iii

Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn




Når det gjelder Drammensområdet, er det 2 prosent av det totale arealet i byromådet som
har et reiseoverskudd, men dette området tiltrekker seg 34 prosent av alle reisene.
I Sarpsborg/Fredrikstad er det et reiseoverskudd i hhv Fredrikstad sentrum og i Sarpsborg
sentrum. Dette området har, i motsetning til de andre byområdene to separate
sentrumsområder som utgjør 1 prosent av det totale arealet og tiltrekker seg 24 prosent av
alle reisene.

Tabell S.2: Hvor stor andel av det totale arealet for hele byområdet soner med et reiseoverskudd (over 1
prosent) utgjør, samt andel av hhv alle reiser, kollektivreiser, sykkelturer og bilreiser som ender i disse sonene
Områder som har
reiseoverskudd
Andel av arealet

Andel av reisene som ender i områder med reiseoverskudd
Alle reiser

Kollektivreisene

Sykkelturene

Bilreisene

Trondheimsområdet

9%

27 %

42 %

35 %

21 %

Tønsbergområdet

2%

34 %

43 %

36 %

33 %

Kristiansandsområdet

13 %

21 %

35 %

25 %

17 %

Drammensområdet

2%

36 %

44 %

30 %

36 %

Sarpsborg/Fredrikstad

1%

24 %

27 %

20 %

23 %

Best kollektivtilbud i Trondheimsområdet
Egenskaper ved kollektivtilbudet, slik som avstanden til nærmeste kollektivholdeplass og
avgangsfrekvens fra holdeplassen, sier noe om hvor lett tilgjengelig kollektivtilbudet er, og legger
dermed føringer på antall reiser som foretas med de ulike transportmidlene.
Figur S.2 viser prosentandel av befolkningen som har svært god tilgang til kollektivtransport – det vil
si at de har avgangsfrekvens minst 4 ganger i timen og under 500 meter å gå til aktuell holdeplass.
Totalt sett har 16 prosent av befolkningen i Norge svært god tilgang til kollektivtransport, jf. denne
indeksen. Men det er stor variasjon etter geografisk område.
Den høyeste befolkningsandelen med svært god tilgang til kollektivtransport finner vi i Osloområdet,
med 43 prosent. Deretter følger Trondheimsområdet (38 %) og Stavangerområdet (32 %). Nederst på
lista finner vi Sarpsborg/Fredrikstad (8 %), Tønsbergområdet (8 %), Arendalsområdet (4 %) og landet
for øvrig (2 %).
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Figur S.2: Prosentandel med svært god tilgang til kollektivtransport – fordelt etter 13 byområder og landet
forøvrig. Datakilde: RVU2005/2009.

Vi har sett på hvordan kvaliteten på kollektivtilbudet varierer internt i hvert av byområdene (Tabell
S.3). Denne tabellen viser at Trondheimsområdet har det beste kollektivtilbudet av disse
byområdene, her har 32 prosent av innbyggerne et svært godt kollektivtilbud. I Trondheimsområdet
finner vi også det området med totalt sett best tilbud (70 %). Samtidig er det stor variasjon mellom
de ulike sonene.
Tønsbergområdet har dårligst kollektivtilbud og minst variasjon mellom områdene. Her er det i snitt
8 prosent som har et svært godt kollektivtilbud, og bare 16 % i det området hvor kollektivtilbudet er
best. Det er lavere enn snittet for både Trondheims- og Kristiansandsområdet. Tønsbergområdet har
også lavest relativ variasjon mellom sonene i området.
Totalt sett betyr det at kvaliteten på kollektivtilbudet deler seg i tre grupper; med best tilbud i
Trondheimsområdet, nest best i Drammensområdet og Kristiansandsområdet og dårligst i
Tønsbergområdet og i Sarpsborg/Fredrikstad.
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Tabell S.3: Andel av befolkningen som har et svært godt kollektivtilbud i nærheten av boligen. Gjennomsnitt for
alle soner, standardavvik, maksimum, minimum og relativ variasjon mellom sonene i hvert enkelt byområde
Område
Trondheimsområdet
Tønsbergområdet
Kristiansandsområdet
Drammensområdet
Sarpsborg/Fredrikstad
Total

Svært god
Snitt

32 %

Relativ variasjon

69 %

Snitt

8%

Relativ variasjon

58 %

Snitt

17 %

Relativ variasjon

99 %

Snitt

14 %

Relativ variasjon

107 %

Snitt

8%

Relativ variasjon

100 %

Snitt

18 %

Relativ variasjon

102 %

Etterspørselsmodell for daglige reiser - basert på data fra RVU
Den første delen av analysen i dette prosjektet vil kun basere seg på reisevanedata uten ekstra
påkodinger. Vi har bygget videre på en reisevanemodell som tar utgangspunkt i antall reiser med bil,
kollektivtransport, sykkel og gange som foretas i løpet av en dag, og forsøker å forklare hvilke
faktorer som påvirker dette reiseomfanget. Faktorene vi har sett på i denne analysen er:
 Reiseaktiviteten: Reiselengde og reiseformål
 Egenskapene ved kollektivtilbudet
 Rammebetingelsene for bilbruk
 Kjennetegn ved trafikantene
 Sesong/ukesvariasjoner

Modellens forklaringskraft
Modellen har en svært god forklaringskraft for antall bilreiser, med en føyning (adj. R2) på 0,65. Dette
vil si at modellen forklarer 65 prosent av den individuelle variasjonen i antall bilreiser. Resten skyldes
forskjeller og faktorer som ikke er med i analysene. Modellen har også ganske god forklaringskraft
når det gjelder antall kollektiv- og gangturer. For kollektivreiser har modellen en forklaringskraft på
22 prosent, og for gangturer har den en forklaringskraft på 26 prosent. Modellen er dårligst egnet til
å beskrive variasjoner i antall sykkelturer (føyning på 0,09) og reiser som bilpassasjer (føyning på
0,15).
Kollektivtilbudet forklarer 7 til 20 prosent av forskjellen mellom byene
Jo bedre tilgang til kollektivtransport man har, jo flere kollektivreiser, og jo færre bilreiser foretar
man (tabell S.4). De med et godt kollektivtilbud i nærområdet foretar også flere gangreiser enn de
som har et dårligere kollektivtilbud, en tendens man også har funnet i andre undersøkelser (Kjørstad
og Norheim 2005, Norheim og Stangeby 1999). Dette er ikke unaturlig: Dersom man for eksempel
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har benyttet kollektivtransport til og fra arbeid, og har et ærend på vei hjem, går man derifra og
hjem. Dersom man reiser med bil på arbeidsreisen, vil man gjerne benytte bilen videre i hele
reisekjeden. Resultater fra etterspørselsmodellen viser for eksempel at:
-

Tilgang til kollektivtransport har størst betydning for antall bilførerreiser man foretar: De som
har svært god tilgang til kollektivtransporten foretar 21 prosent færre bilførerreiser enn de
som har dårlig tilgang, og de som har god tilgang foretar 6 prosent færre bilførerreiser enn
de som har dårlig tilgang til kollektivtransport.

-

Videre foretar de med svært god tilgang til kollektivtransporten 30 prosent flere
kollektivreiser enn de som har dårlig tilgang, og 27 prosent flere gangturer.

Tabell S.4: Isolerte effekter av svært god eller god tilgang til kollektivtransport sammenliknet med dårlig
kollektivtilbud Prosent endring i forhold til gjennomsnittlig markedsandel i de fem byområdene Basert på
modellberegninger tabell 3.1 i hoveddelen av rapporten
Svært god tilgang til kollektivtransport
God tilgang til kollektivtransport

Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

30 %
20 %

-21 %
-6 %

13 %

27 %
7%

18 %

Vi har sett p hva som kan skje med transportmiddelfordelingen dersom det skjer endringer i
befolkningens tilgang til kollektivtransport. Figur S.3 viser endringer i antall bil- og kollektivreiser
dersom tilgang til kollektivtransport blir like god i de øvrige fire byområdene som i Trondheimsområdet.
En slik endring ville føre til at antall kollektivreiser i Sarpsborg/Fredrikstad ville ha økt med hele 20
prosent, mens biltrafikken ville ha gått ned med 4 prosent. Den store økningen i kollektivreiser
skyldes at kollektivandelen i utgangspunktet var veldig lav (5 prosent av mekaniserte reiser). For de
andre byområdene ville økningen i kollektivreiser ha vært på mellom 6 og 8 prosent, mens bilreiser
ville ha gått ned med mellom 2 og 4 prosent.

Figur S.3: Endring i antall bil og kollektivreiser hvis tilgang til kollektivtransport ble like bra som i
Trondheimsområdet. Prosent endring basert på modellresultatene i rapporten (tabell 3.1)
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Tilgang til bil forklarer 3 til 10 prosent av forskjellene i kollektivreiser mellom byene
Førerkort og tilgang til bil
God biltilgang fører til flere bilreiser og reduserer antall ikke-motoriserte reiser. Resultater fra
etterspørselsmodellen viser for eksempel at når folk skaffer seg førerkort øker bilbruken med 54
prosent, mens kollektivbruken reduseres med 64 prosent. Dette er avvik fra gjennomsnittlig
markedsandeler. For bilpassasjerer reduseres andelen med mer enn 100 prosent fordi brorparten av
bilpassasjerene ikke har førerkort i dag. For sykkel og gangturer reduseres markedsandelene med
hhv 50 og 26 prosent.
Personer uten tilgang på bil i husstanden foretar 45 prosent flere kollektivreiser og 43 prosent flere
gangturer enn personer med tilgang på bil i husstanden. Og de foretar 13 prosent færre bilførerreiser
og 63 proset færre reiser som bilpassasjer enn de som har bil i husstanden. Samtidig ser vi at hver
ekstra bil man har tilgang på øker antall bilførerreiser og reduserer antall av andre typer reiser. Men
effekten er størst for den første bilen man skaffer.
Tilgang på gratis parkering på arbeidsplassen
Det å ha tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsplassen har stor sammenheng med det å kjøre bil
til arbeid (Engebretsen 2006). Videre vet vi at de som først benytter bilen til arbeidsreisen, også i
større grad benytter bil til andre typer gjøremål.
Etterspørselsmodellen viser at personer med gratis tilgang til parkering på arbeidsplassen foretar 19
prosent flere bilreiser enn de uten, også når det kontrolleres for antall arbeidsreiser man foretar
(tabell S.5). Videre foretar de 20 prosent færre gangturer, 36 prosent færre sykkelturer og 15 prosent
færre kollektivreiser. Dette viser at tilgang til parkering på arbeidsplassen er en viktig faktor for å
kunne forklare forskjeller i transportmiddelbruk mellom byene.
Tabell S.5: Isolerte effekter av rammebetingelser for bilbruk i de fem byområdene. Prosent endring i forhold til
gjennomsnittlige markedsandeler. Basert på modellberegninger tabell 3.1 i hoveddelen av rapporten
Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

Har førerkort for bil

-64 %

54 %

-111 %

-26 %

-50 %

Ingen biler i husholdningen

45 %

-13 %

-63 %

43 %

23 %

Antall biler i husholdningen
Tilgang til gratis parkering ved
arbeidsplassen

-10 %

10 %

-16 %

-27 %

-15 %

19 %

-20 %

-36 %

-20 %

Tilgang til bil er dermed en viktig faktor for å kunne forklare forskjeller i bil- og kollektivreiser mellom
byene. Figur S.4 viser hva som kan skje dersom tilgang til bil i de øvrige fire byområdene blir like lav
som i Trondheimsområdet. I Sarpsborg/Fredrikstad ville antall kollektivreiser ha økt med ca 10
prosent og antall bilreiser gått ned med 3 prosent. For de andre om4rådene ville kollektivreisene øke
med mellom 2 og 6 prosent mens bilreiser ville gått ned med ca 2 til 3 prosent.
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Figur S.4: Endring i antall bil og kollektivreiser hvis tilgang til bil ble lav som i Trondheimsområdet. Prosent
endring basert på modellresultatene i rapporten (tabell 3.1)

Et godt kollektivtilbud gjør det lettere å klare seg uten bil
Når det gjelder sammenhengen mellom transportmiddelfordeling og rammebetingelser er det
imidlertid viktig å se på årsak og virkning. I Sarpsborg/Fredrikstad er det et dårlig kollektivtilbud, noe
som gjør at det er vanskelig å klare seg uten bil. Uten at dette er eneste grunnen til forskjeller i
bilhold, kan likevel mye av denne effekten tilskrives forskjeller i kollektivtilbud mellom byområdene.
Vi har foretatt en enkel analyse av sammenhengen mellom kollektivtilbud og bilhold i disse
byområdene som viser at det i områder med et svært godt kollektivtilbud er 27 prosent større
sannsynlighet for at man ikke har bil i husstanden (Figur S.5). Samtidig vil både kvinner, yngre og
eldre beboere ha større sannsynlighet for å bo i husstand uten bil. Denne enkle analysen viser at det
er klare sammenhenger mellom kollektivtilbud og muligheten til å klare seg uten bil.

Figur S.5: Modellberegnet forskjell i andelen som ikke har bil i husstanden avhengig av kvaliteten på
kollektivtilbudet og kjennetegn ved respondentene (prosent).
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Markedspotensialet for bil og kollektivtransport
Vi har beskrevet hvordan reisemønster, rammebetingelser for bil og kvaliteten på kollektivtilbudet
påvirker antall reiser med bil og kollektivtransport. Som en oppsummering av disse analysene har vi
laget figurer som viser hvordan ulike typer rammebetingelser bidrar til å klassifisere de fem
caseområdene som hhv «kollektivvennlig» eller «bilvennlig».
I den første figuren har vi plassert de fem caseområdene i forhold til gjennomsnittet for 12
sammenlignbare byområder i Norge når det gjelder andelen av reiser som foretas med hhv bil og
kollektivtransport.2 Vi har valgt å ekskludere Osloområdet, da dette byområdet skiller seg svært mye
fra de øvrige byområdene mht både kollektiv- og bilandel. Figuren viser prosent avvik fra snittet for
de 12 byområdene for hver av de fem caseområdene.
Figuren illustrerer tydelig at de fem caseområdene skiller seg fra hverandre når det gjelder hvordan
rammebetingelser og befolkningssammensetning bidrar til å dra i hhv bil- eller kollektivvennlig
retning.

Figur S.6: Markedspotensialet for bil og kollektivtransport i fem caseområder.
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultatene i tabell 3.1 i hoveddelen av rapporten

Trondheimsområdet plasserer seg langt nede i kvadranten for høy kollektivandel og lav bilandel.
Drammensområdet har en noe høyere kollektivandel enn snittet, men også en høyere bilandel. Mens
både Sarpsborg/Fredrikstad, Tønsbergområdet og Kristiansandsområdet befinner seg i kvadranten
hvor kollektivandelen er lavere og bilandelen høyere enn snittet for de 12 byområdene (eksklusive

2

Det er viktig å merke seg at dette er modellerte resultater. Den virkelige transportmiddelfordelingen kan dermed avvike
noe fra det som presenteres i dette avsnittet.
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Osloområdet). Sarpsborg/Fredrikstad utmerker seg med den høyeste bilandelen og den laveste
kollektivandene av de fem caseområdene.
Men hovedspørsmålet er hvilke forklaringsfaktorer som bidrar til å trekke caseområdene i hhv
kollektiv- eller bilvennlig retning. Forklaringsfaktorene er gruppert inn i følgende grupper:
1. Egenskaper ved reisen: reiseformål og gjennomsnittlig reiselengde
2. Egenskaper ved befolkningen: Kjønn og alder
3. Rammebetingelser for bil: førerkortinnehav, tilgang til bil og tilgang til gratis parkeringsplass
ved arbeidsplassen
4. Rammebetingelser for kollektivtransport: tilgang til kollektivtransport og sesongkort for
kollektivtransport.
I sammendraget presenteres ytterpunktene i denne analysen, dvs Trondheimsområdet og
Sarpsborg/Fredrikstad, mens alle byområdene presenteres og kommenteres i hovedrapporten.
Trondheimsområdet skiller seg ut ved å ha høyere kollektivandel og lavere bilandel enn snittet for de
12 største byområdene i Norge utenom Osloområdet. Ser på effekten av demografiske forhold, er
denne svært liten. Kvinner og yngre reiser mer noe mer kollektivt og noe mindre med bil enn menn
og eldre, men det er altså ikke befolkningens kjønns- og alderssammensetning som bidrar lav
kollektivandel i Trondheimsområdet. Egenskaper ved reisen er med på å trekke bilandelen noe ned.
Dette skyldes i hovedsak at det i Trondheimsområdet foretas noe flere skolereiser og noe færre
omsorgs- og besøksreiser enn gjennomsnittet for de 12 byområdene.

Figur S.7: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Trondheimsområdet.
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultatene i tabell 3.1 i hoveddelen av rapporten

Rammebetingelser for bil trekker i kollektivvennlig retning, og forklarer 3 prosent av avviket når det
gjelder kollektivandel og 2 prosent når det gjelder bilandel. Det er særlig lav biltilgang som bidrar til
dette. Både andel av husholdningene som har tilgang til bil, og ikke minst gjennomsnittlig antall biler
per husholdning, er en god del lavere i Trondheimsområdet enn snittet for de 12 byområdene
utenom Osloområdet.
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Men det er områdets gode kollektivtilgang som bidrar mest til den lave bilandelen og høye
kollektivandelen. Dette forklarer 5 prosent av avviket når det gjelder kollektivandel og 2 prosent når
det gjelder bilandel.
Sarpsborg/Fredrikstad plasserer seg i motsatt ende av skalaen enn Trondheimsområdet, med høyere
bilandel og en vesentlig lavere kollektivandel enn gjennomsnittet for de 12 største byområdene
utenom Osloområdet. Alle rammebetingelsene bidrar til å dra byområdet i denne retningen, men i
ulik grad.
Når det gjelder den lave kollektivandelen er det særlig områdets dårlige tilgang til kollektivtransport
og lave andel med sesongkort som spiller en rolle. Lav andel med sesongkort bidrar alene til 16
prosent av avviket i kollektivandelen, mens tilgang til kollektivtransport forklarer 7 prosent.

Figur S.8: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Sarpsborg/Fredrikstad
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultatene i tabell 3.1 i hoveddelen av rapporten

Topografi og befolkningens reisevaner
For å knytte et områdes topografi til befolkningens reisevaner har vi koblet data om hver enkelt
grunnkrets verdi på høydemeter over havet på reisevaneundersøkelsen. Tabell S.6 viser
gjennomsnittlig stigningsforhold mellom start- og endepunkt for reisene som er registrert i RVU,
fordelt etter de fem caseområdene. Tabellen viser tall for lokale reiser i hvert enkelt caseområde, det
vil si at reiser ut av området ikke er med i fremstillingen.
Av tabellen fremgår det at reiser i Drammensområdet har størst forskjell i høydemeter fra der reisen
starter til der den slutter - i gjennomsnitt er differansen 63 meter. Deretter følger Trondheimsområdet, hvor gjennomsnittlig høydeforskjell mellom start- og endepunkt for reisen er på 48 meter.
Lavest høydeforskjell mellom start- og endepunkt for reisene finner vi i Tønsbergområdet, med en
høydeforsjell på 12 meter.
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Tabell S.6: Gjennomsnittlig stigningsforhold på lokale reiser, basert på start- og målpunkt for reisen.
Nøkkeltall moh - reiser fra RVU
Gjennomsnitt
Median
Største høydeforskjell
Std. Deviation
N (antall reiser, vektet)
Rangering fra brattest til flatest

Trondheimsområdet
48

Tønsberg- Kristiansandsområdet
området
12
29

Drammensområdet
63

Sarpsborg/Fredrikstad
14

28

8

16

29

9

325

64

297

455

98

52

12

37

79

14

14 783

3 960

8 726

6 695

9 103

2

5

3

1

4

Videre har vi sett på transportmiddelfordelingen for ulike stigningsgrader. Resultatet av denne
analysen viser at sykkelandelen er sterkt påvirket av reisens stigningsgrad. Sykkelandelen på de
bratteste reisene, dvs. reiser på over 100 meters stigning er svært lav, mens sykkelandelen på reiser
med mindre stigning ligger på over 10 prosent.

Figur S.9: Sykkelandel av alle reiser under 3 kilometer, fordelt etter stigningsgrad på reisen.
Fem caseområder samlet.

Betydningen av topografi
Vi har inkludert data om topografi i etterspørselsmodellen. Resultatene viser at de som bor i områder
hvor høydedifferansen til sentrum er på over 50 meter foretar 40-50 prosent færre sykkelturer enn
de som bor i områder hvor høydedifferansen til sentrum er under 15 meter (Tabell S.7). Vi ser også at
stor høydedifferanse har negativ effekt på antall gangturer, og positiv effekt på antall bil- og
kollektivreiser.
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Tabell S.7: Isolerte effekter av topografi. Prosent endring i forhold til gjennomsnittlige markedsandeler.
Basert på modellberegninger tabell 3.1 i hoveddelen av rapporten
Kollektivt

Bilfører

Diff moh bosted-sentrum 15-50 meter vs <15m

Bilpassasjer

Gangturer

13 %

-9 %

Sykkelturer

Diff moh bosted-sentrum 50-100 m vs <15m

13 %

12 %

-18 %

-50 %

Diff moh bosted-sentrum >100 m vs <15m

26 %

11 %

-20 %

-38 %

Vi har sett på hva sykkelandelen i caseområdene ville ha vært dersom områdene hadde den samme
topografien om Tønsbergområdet, dvs at de var tilnærmet «flate». Figur S.10 viser at folk i
Drammensområdet ville reist nesten 50 prosent mer med sykkel hvis topografien var like flat som i
Tønsbergområdet, og folk i Trondheimsområdet ville reist 28 prosent mer med sykkel.

Figur S.10: Endring i sykkelturer hvis topografien var lik som i Tønsbergområdet.
Prosent endring basert på modellresultatene i tabell 5.3 i hoveddokumentet

Betydningen av sykkelfelt
Har det noen effekt å satse på sykkelfelt? Eller betyr fysiske barrierer som helning og vær for mye? I
en studie i England fant man at dersom det ble bygget sykkelfelt avskjermet fra annen trafikk, ville
det føre til en økt sykkelandel på arbeidsreisen mellom 17 prosent og 101 prosent, avhengig av
topografien (Parkin m.fl. 2008). Den laveste økningen finner sted i områder hvor det er store
høydeforskjeller. Undersøkelsen fant en effekt av å bygge sykkelfelt selv om det var store
høydeforskjeller mellom avreisested og målpunkt.
Resultatene fra Tønsbergpakken viser at det å slippe å sykle i blandet trafikk verdsettes høyt, både
blant de som sykler i dag, og bilistene. Å kunne sykle på separat gang – og sykkelfelt, på eget
sykkelfelt i vegbanen eller på fortauet med eget oppmerket felt verdsettes omtrent like høyt.
Tønsberg-undersøkelsen gir med andre ord ingen klare resultater når det gjelder hvilke type felt som
bør prioriteres. Det ble også stilt noen spørsmål om hvor mye en kan tenke seg å betale, eller hvor
mye lengre reisetid en kan akseptere, hvis det iverksettes ulike tilretteleggingstiltak. Resultatene
viser at syklistene i snitt er villige til å sykle 8 minutter lengre hvis de fikk tryggere sykkeltraseer (Vibe
m fl 2004).
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For å beregne etterspørselseffekten av ulike sykkeltiltak, må man ha elastisiteter som sier hvor stor
endring man får i sykkelbruken ved en prosentvis endring av sykkeltilbudet. Det finnes ingen GTelastisiteter (generalisert tid) for sykkelbruk, og det finnes også lite data om tilbudselastisiteter. En
undersøkelse viser en sykkelfeltelastisitet på 0,6 (Katz 1996). Det vil si at 10 prosent økning i
sykkelfelt for dagens syklister vil gi 6 prosent økt sykkelbruk. Også en annen studie viser at egne
sykkelfelt har stor betydning: I følge Katz (1999) vil separate sykkelfelt hele veien gi en økning i
sykkelbruken på 76 prosent, mens det å kunne sykle på fortau hele vegen vil øke sykkelbruken med
over 50 prosent.
For å analysere hvor stor effekt det å kunne sykle på sykkelfelt har for den enkeltes valg av
transportmiddel, hentet vi ut data om sykkelfelt og sykkelstier fra den nasjonale veidatabanken.
Sykkelveinettet er imidlertid ufullstendig kodet, og det viste seg dataene var av for dårlig kvalitet til å
kunne benyttes i analysene.
Eksempel fra Oslopakke 3
I forbindelse med en utredning om langsiktig prioritering om Oslopakke 3 ble det er gjort en enkel
beregning for å belyse hvilke effekter sykkelsatsningen i Osloområdet vil kunne ha på antall
sykkelreiser (Wergeland og Haug 2011). Beregningene tar utgangspunkt i hvor mange kilometer ny
sykkelvei som kan bygges for midler som settes av til sykkelsatsning. Den prosentvise økningen i
sykkelvei er benyttet i en enkel elastisitetsberegning, for å beregne et anslag på
etterspørselseffekten, hvor det er benyttet en sykkelvei-elastisitet på 0,6.
Resultatene fra analysen viser for eksempel at sykkelsatsingen i Oslo i henhold til lav ramme vil bety
2,9 prosent økning i sykkelvei i forhold til dagens eksisterende omfang, noe som fører til 1,7 prosent
økt etterspørsel etter sykkelreiser. På Romerike vil sykkelsatsingen i henhold til lav ramme bety 11,4
prosent økning i sykkelveinettet, noe som betyr en økt etterspørsel etter sykkelreiser på 6,7 prosent.
At sykkelsatsningen har mindre effekt i Oslo enn på Romerike skyldes at sykkelveinettet er relativt
godt utbygd sammenlignet med sykkelveinettet på Romerike.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn og problemstillinger
Urbanet Analyse har fått i oppdrag å gjennomføre dybdeanalyser av den norske reisevaneundersøkelsen 2009 innenfor temaet ”Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn”. Målet med prosjektet er å utvikle en metode for å analysere
potensialet for bruk av kollektivtransport og sykkel, og for reduksjon av reiseomfang.
Data fra reisevaneundersøkelsen gir svært gode data om befolkningens reisemønster og transportmiddelvalg på ulike typer reiser. Det betyr at vi har god kunnskap om både reisehyppighet, reiseformål, transportmiddelvalg og rammebetingelser for den enkelte trafikant. Data fra RVU gir
imidlertid ikke kunnskap om egenskaper ved de transportmidlene som ikke ble valgt, eller mer
dyptgående kjennskap til geografiske kjennetegn med ulike områder.
Målsettingen med dette prosjektet har vært å utvikle en metode for å analysere potensial for bruk av
kollektivtransport og sykkel, og for reduksjon av transportomfang. I analysene har vi kombinert
kunnskap om reisemønster med en kartlegging av egenskapene ved de ulike transportmidlene.
I prosjektet har vi:
1. Kartlagt områdenes transportkvalitet: Vi har utviklet og testet ulike kvalitetsindekser og
nøkkeltall for sykkel-, kollektivtransport og bil i ulike deler av landet. Disse indeksene vil
avhenge av befolkningens reisemønster i de ulike områdene (RVU), egenskaper ved de ulike
transportmidlene (RTM), trafikantenes verdsetting av reisetid og kvalitet (tidsverdiundersøkelser) og områdenes topografi, klima, reiseavstand til sentrale målpunkt og
egenskaper ved vegnettet (vegdatabanken).
2. Analysert områdenes transportgenererende effekt: Vi har analysert sammenhengen mellom
områdenes transportkvalitet og reisemiddelvalg basert på den siste reisevaneundersøkelsen
og indikatorer utviklet innenfor dette prosjektet.
3. Evaluert effekten av virkemiddelbruk for å øke miljøvennlige transportformers
markedspotensial: Vi har brukt resultatene fra våre analyser på fem case/områder av ulik
karakter for å belyse konsekvensene av ulike rammebetingelser i byene.
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1.2 Datagrunnlag og metode
Modell utviklet innenfor Samferdselsdepartementets Program for overordnet
transportforskning (POT)
Innenfor Samferdselsdepartementets Program for Overordnet transportforskning (POT) har
Urbanet Analyse utviklet en enkel etterspørselsmodell for å belyse effekten av ulike
rammebetingelser på reiseomfang og transportmiddelfordeling. Reisevanedata fra 1985 til 2005 er
analysert for de 13 største byområdene i Norge. På grunnlag av denne analysen er det utviklet en
enkel excel-basert modell som kan benyttes for å belyse effekten av ulike rammebetingelser for
trafikantene i hvert av byområdene. Modellen og resultatene er dokumenter i Ellis (2010). RVUmodellen bygger videre på et TØI-prosjekt fra 1999 som så på drivkrefter og utviklingstrekk i
transportmarkedet (Norheim og Stangeby 1999).
For å følge opp målsettinger på areal- og transportområdet er det sentralt for planleggerne å
tilrettelegge for å begrense transportomfanget og endre transportmiddelfordelingen i retning av mer
miljøvennlige transportformer. Betingelsen for en bedre tilrettelegging er å ha kunnskap om hvilke
faktorer som genererer transport, og hvilke betingelser som styrer i retning av redusert eller økt
bilbruk. RVU-modellen er et godt verktøy for nettopp denne typen problemstillinger.
I modellen tas det utgangspunkt i antall reiser per dag med ulike transportmidler, og hvor mye de
ulike rammebetingelsene påvirker både reiseomfang, transportmiddelfordeling og klimautslipp. I
modellen er følgende faktorer inkludert:







Rammebetingelser for bil: førerkortinnehav og biltilgang
Rammebetingelser for kollektivtransport: avstand til holdeplass, avgangsfrekvens og
sesongkortinnehav
Antall reiser til ulike formål
Kjennetegn ved trafikantene: kjønn og alder
Som korrigeringsfaktor er det lagt inn om man har foretatt reisen på en helgedag, eller i juli
måned
Trendledd, dvs. utvikling over tid, utover endringer i rammebetingelsene

Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske
kjennetegn
Reisevaneundersøkelsen gir svært gode data om befolkningens reisemønster og transportmiddelvalg
på ulike typer reiser. Det betyr at vi har god kunnskap om reisehyppighet, formål med reisen,
transportmiddelvalg og rammebetingelser for den enkelte trafikant. Vi har imidlertid ikke kunnskap
om egenskapene ved de transportmidlene som ikke ble valgt, eller mer dyptgående kjennskap til
geografiske kjennetegn ved de ulike områdene. Vi ønsker derfor å koble på nye opplysninger om
egenskaper ved områdene på den opprinnelige modellen, for å kunne gi bedre svar på hva som er de
ulike områdenes transportmiddelgenererende effekt.
Det er vanlig å foreta en slik kopling av ulike kjennetegn ved reisen basert på nettverksdata fra
transportmodellene. En slik koplingen baserer seg på reisene som foretas, og egenskapene ved de
ulike transportmidlene på hver enkelt strekning/reise. Dermed kan man få analysert hvilke alternativ
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som velges på en enkelt reise, men ikke samlet for alle reiser i løpet av en dag. Det er rimelig å anta
at det transportmiddelet som velges til og fra jobb også vil avhenge av øvrige gjøremål denne dagen.
Spredning i målpunkter for de ulike reisene, høydeforskjell og trafikksituasjon kan være med å
påvirke bruken av sykkel. På samme måte kan behovet for å handle dagligvarer etter jobb påvirke
bruken av bil til jobb, osv. Vi har en hypotese om at trafikantene tar en samlet vurdering av
reisemiddelvalget i løpet av dagen, eller i hvert fall fra de drar på jobb til de kommer tilbake til
boligen.
For å kunne ta hensyn til flere faktorer samlet vil vi derfor analysere alle reiser som en person har
foretatt i løpet av en dag, inkludert egenskapene ved disse reisene. En illustrasjon av RVU-modellen
med påkodet data fra RTM og GIS vises i Figur 1.1.

RVU-data
Reisemønster/-målpunkt
(RVU-data)

Verdsettingstall
Reisetid, frekvens,
forsinkelser, sykelfelt
(VOT-data)

Områdedata
Topografi,
lokalisering, klima ++
(GIS-data)

Generaliserte
reisekostnader

Reisestandard (pris,
reisetid, frekvens ++)
(RTM-data)

Reisevane
modell

Rammebetingelser for
trafikantene
(RVU-data)

Figur 1.1: Illustrasjon av RVU-modellen med påkodet data fra RTM og GIS

Vi har foretatt en analyse i tre deler:
1. Kartlegging av ulike områders transportkvalitet
2. Analyser av sammenhengen mellom reisemiddelvalg og transportkvalitet
3. Teste resultatene fra analysene på fem byområder
a. hva er årsakene til forskjeller i reisemiddelvalg mellom byområdene og internt i hver
av byene
b. i hvilken grad vil påkoding av nye data forbedre analysene av reisevanedataene
1. Kartlegging av områdenes transportkvalitet
Den første delen av analysen innebærer at vi kartlegger ulike områders transportkvalitet, målt ved
standarden på transporttilbudet og ulike rammebetingelser for trafikantene. For å finne standarden
på transporttilbudet vil vi beregne trafikantenes generaliserte reisekostnader for en gjennomsnittsreise i de ulike områdene. De generaliserte reisekostnadene (GK) er summen av ulike reisetids-
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elementer målt i kroner, dvs trafikantenes totale reiseoppofrelse. Vi har tatt utgangspunkt i
nasjonale og lokale tidsverdiundersøkelser for å beregne de generaliserte reisekostnadene.
Vi har i tillegg sett på lokale forskjeller i rammebetingelsene for å reise. Aktuelle rammebetingelser
vil være topografi, klima, arbeidsplasslokalisering, pendlingsmønster mv. Vi har i første rekke
konsentrert oss om spredning i reisemønster og omfanget av sykkelveinettet. Spredning i reisemønster er kartlagt ved målpunktet for de ulike reiseformålene, og i hvilken grad de er konsentrert i
avstand og høydeforskjell. Omfanget av sykkelveinettet er målt i forhold til totalt hovedvegnett i de
ulike sonene som trafikantene skal reise til.
I kartleggingsarbeidet vil vi kombinere ulike datakilder:
I.

Innbyggernes reisemønster/målpunkt (fra RVU):
Reisevaneundersøkelsen danner grunnlag for å beregne en gjennomsnittlig reise i de ulike
områdene, og ved stedfesting på grunnkretsnivå kan vi hente detaljert beskrivelse av
reisemønster i et GIS-kart.

II.

Egenskaper ved de ulike transportalternativene (fra RTM):
Vi vil ta utgangspunkt i reisemønsteret fra RVU og hente ut opplysninger om reisetider,
priser, avgangsfrekvens mv fra de regionale transportmodellene. Der hvor det er mulig vil vi
også kode på mer kvalitative egenskaper som trengsel, forsinkelser og andel sykkelfelt på
strekningen osv.

III.

Trafikantenes verdsetting av tid og andre egenskaper ved reisen (fra den nasjonale
tidsverdiundersøkelsen og ev. supplerende undersøkelser)
Vi har benyttet data fra tidsverdiundersøkelser for å vekte de ulike egenskapene ved reisen i
generaliserte reisekostnader, inkludert mer kvalitative egenskaper ved reisen.

IV.

Egenskaper ved de ulike områdene, som topografi, lokalisering av sentrale målpunkt, andel
sykkelfelt mv (hentet fra GIS-data og stedfesting i RVU).
Vi har til slutt kodet på egenskaper ved de ulike områdene som ikke fanges opp av de
generaliserte reisekostnadene, men som er koblet opp mot de strekningene som folk har
reist.

Den første delen av analysen er en kartlegging av egenskaper ved områdene som kan ha betydning
for folks reiseaktivitet eller transportmiddelvalg. Denne delen av analysen tar sikte på en best mulig
beskrivelse av disse egenskapene i GIS-kart slik at det er mulig å visualisere ulike områders
transportgenererende effekt.
2. Analyse av sammenheng mellom reisemiddelvalg og transportkvalitet
Neste steg i analysene vil være å benytte indikatorene om ulike områders transportgenererende
effekt til å analysere hvor mye de ulike indikatorene påvirker reisemiddelvalget. Disse indikatorene
vil bli påkodet reisevanedataene slik at vi kan gjøre en multivariat analyse av hele RVU. Denne
analysen vil ha samme modellstruktur som RVU-analysen fra POT-prosjektet, men basert på 2005
og2009-data. Vi har valgt å slå sammen to reisevaneundersøkelser for å få et større datagrunnlag i
hver av sonene vi studerer. Samtidig er det grunn til å tro at trafikantenes preferanser ikke har
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endret seg så mye på 4 år. Vi har i tillegg lagt inn et trendledd for å fange opp evt endringer i priser
og andre økonomiske rammebetingelser i perioden.
En slik påkoding av egenskaper ved tilbudet er relativt vanlig når en skal estimere etterspørselsmodeller i nettverksmodeller. Det nye i disse analysene er at vi vil trekke inn flere kvalitative
egenskaper, i første rekke for sykkel og kollektivtransport (andel sykkelfelt, trengsel, forsinkelser mv).
I tillegg ser vi på de ulike områdenes transportgenererende effekt, ved at vi også ser på lokalisering
av sentrale målpunkt.
Det er derfor av stor interesse å få testet hvordan en slik utvidelse med mer kvalitative faktorer vil
påvirke etterspørselsmodellen. Vi har derfor sammenlignet våre resultater med en analyse som bare
ser på standard reisetidsfaktorer.
3. Effekten av rammebetingelser for kollektivtransport og sykkel belyst på fem case
Vi vil i tillegg illustrere hvilken betydning de ulike rammebetingelsene har på transportmiddelvalget.
Dette gjøres på flere måter:
i)
ii)

Vi ser på hvordan ulike rammebetingelser varierer innad i de enkelte byområdene, og hvilke
effekt dette har på transportmiddelfordelingen mellom ulike soner i et byområde.
Vi ser også på hvordan de ulike typene av rammebetingelser bidrar til å klassifisere de fem
caseområdene som i hhv kollektivvennlige eller bilvennlige, sammenlignet med den
gjennomsnittlige transportmiddelfordelingen i de øvrige store byområdene i Norge.

1.3 Fem case-områder
For å illustrere problemstillingene i dette prosjektet har vi valgt å fokusere på fem byområder i
Norge, som blir benyttet som caseområder:
1)
2)
3)
4)
5)

Trondheimsområdet:
Tønsbergområdet:
Kristiansandsområdet:
Drammensområdet:
Sarpsborg/Fredrikstad:

kommunene Trondheim, Klæbu og Malvik
kommunene Tønsberg og Nøtterøy
kommunene Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne
kommunene Drammen, Nedre Eiker og Lier
kommunene Fredrikstad og Sarpsborg

Områdeinndelingen er basert på områdeinndelingen i Statistisk sentralbyrås kollektivtransportstatistikk.3
De fem caseområdene er valgt med tanke på størst mulig bredde i både transportmiddelfordeling,
fordeling av transportegenskaper og geografisk spredning. Samtidig har det vært nødvendig å velge
caseområder som har tilstrekkelig med data til å gjøre de nødvendige analysene. Alle de fem
caseområdene har regionale tilleggsutvalg i den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2009.


3

Trondheimsområdet er valgt av to årsaker: i) området har et svært stort regionalt tilleggsutvalg i
RVU2009, og dermed et stort datagrunnlag, og ii) Trondheimsområdet har en høy både kollektivog sykkelandel. Dette gjør området svært relevant i denne analysen.

http://www.ssb.no/emner/10/12/kolltrans/.
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Tønsbergområdet er valgt blant annet fordi dette området har en høy sykkelandel. Hva er
forklaringen på dette, og kan vi finne resultater som andre byområder kan lære av?



Drammensområdet er valgt fordi området har en relativt lav sykkelandel. Et viktig spørsmål er
derfor hva dette kan skyldes.



Sarpsborg/Fredrikstad er valgt blant annet på grunn av sin lave kollektivandel, mens
Kristiansandsområdet representerer Sørlandet.



Byområder på Vestlandet og i Nord-Norge er valgt bort fordi de har et begrenset regionalt
tilleggsutvalg, og dermed ikke tilstrekkelig med intervjuer i den nasjonale reisevaneundersøkelsen til å gjøre de nødvendige analysene.

For å kunne si noe om ulike områders transportmiddelgenererende egenskaper, har vi delt hvert
caseområde inn i mindre soner. For å kunne dele områdene inn i relativt finmaskede soner, har vi
valgt å slå sammen data for RVU2005 og 2009. Hvert av de fem caseområdene er delt inn i om lag 20
soner, hvor vi har tatt hensyn til både antall innbyggere, og geografiske kjennetegn ved området.
Dette gjelder i første rekke topografi, reiselengde til sentrum, sykkelveier og lokalisering av bolig og
arbeidsplasser.
Fordi Trondheimsområdet har et svært stor regionalt tilleggsutvalg i RVU2009, har vi delt dette
området inn i 40 soner.
I hver sone har vi data om ca 100 respondenter fra RVU2009/2005. Dette gir oss til sammen 16 000
respondenter i de fem caseområdene. Respondentene fordeler seg på de fem caseområdene slik
som beskrevet i tabellen nedenfor.
4

Tabell 1.1: Antall respondenter i hvert caseområde, RVU2005 og RVU2009 .
RVU 2005

RVU 2009

Antall respondenter
2005/2009

464

5 580

6 044

Tønsbergområdet

1 291

1 223

2 514

Kristiansandsområdet

1 302

1 361

2 663

Drammensområdet

1 428

1 418

2 846

233

1 745

1 978

4 718

11 327

16 045

Caseområde
Trondheimsområdet

Sarpsborg/Fredrikstad
Totalt

4

Dataene er vektet mhp på innbyggertall i hvert av byområdene slik at vi får utnyttet all informasjon fra tilleggsutvalgene
samtidig som det store tilleggsutvalget i blant annet Trondheim ikke vil påvirke de samlede analysene.
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1.4 Den utvidede RVU-modellen – data basert på RTM og GIS
Data fra reisevaneundersøkelsen gir svært gode data om befolkningens reisemønster og
transportmiddelvalg på ulike typer reiser. Men RVU gir ikke kunnskap om egenskapene ved de
transportmidlene som ikke ble valgt, eller mer dyptgående kjennskap til geografiske kjennetegn ved
ulike områder. Vi har derfor koblet på nye opplysninger om egenskaper ved områdene for å se om
dette gir et bedre svar på hva som er de ulike områdenes transportgenererende effekt.
De transportgenererende egenskapene kan både være topografi, parkeringsforhold og lokalisering av
arbeidsplasser og servicefunksjoner. I disse analysene har vi konsentrert oss om to sentrale
påkodinger av reisevanedataene:
1. Egenskaper ved boligsone og sentrumsone, inkludert avstand, høydeforskjell og reisetider
mellom disse sonene og kvaliteten på sykkelveinettet. Disse dataene er i hovedsak hentet fra
GIS-databasen i vegdirektoratet.
2. Egenskapene ved transporttilbudet basert på data fra den regionale transportmodellen
(RTM) og verdsettingsdata fra den nasjonale tidsverdiundersøkelsen. Disse dataene danner
grunnlag for å beregne trafikantenes generaliserte reisekostnader mellom boligsoner og
andre målpunkt i byregionen.
Om generaliserte reisekostnader
Når man står overfor valget mellom ulike transportmidler på en reise, er det ikke bare personlig
tilgang til transportressurser, slik som førerkort og tilgang til bil, som er av betydning. Også
egenskaper ved de ulike transportalternativene man kan velge blant, spiller en stor rolle. Hvis for
eksempel kollektivtransporten skal være et attraktivt alternativ til å reise med bil, bør den kunne
konkurrere i total reisetid, dvs. fra dør til dør. På mange reisestrekninger vil dette være problematisk,
enten fordi kollektivnettet dekker området dårlig eller fordi avgangene passer dårlig til de aktuelle
reisetidspunktene.
Men det er det ikke bare selve reisetiden på transportmiddelet som har betydning. En rekke
undersøkelser har vist at trafikantene ikke nødvendigvis foretrekker det raskeste alternativet mellom
to punkter, men det mest ”bekvemme” alternativet”. En reise består av ulike deler, som innebærer
ulik grad av belastning (eller ulempe) for trafikantene. En kollektivreise består blant annet av både
reisetiden om bord, tiden det tar å komme seg til/fra stasjonen og antall minutter mellom hver
avgang (frekvens). For eksempel kan gangtid til holdeplassen oppleves som mer belastende for de
reisende enn selve reisetiden på transportmiddelet – og dermed vil gangtid ha en høyere
tidsverdsetting enn reisetiden på transportmidlet.
Hver reise vil dermed ha en ”total reisekostnad” som er et uttrykk for trafikantenes totale belastning
ved å foreta denne reisen, målt som en sum av prisen, reisetid, frekvens, tilbringertid og eventuelt
andre elementer som påvirker komforten ved reisen (som for eksempel om de må bytte underveis,
om det er fare for forsinkelse mv). Denne summen blir betegnet som trafikantenes generaliserte
reisekostkostnad (GK).
Generaliserte reisekostnader (GK) er dermed et uttrykk for den totale belastingen ved å reise, når vi
tar hensyn til at de ulike delene av reisen har ulik tidsverdsetting. De ulike reiseelementenes andel av
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GK gir et bilde av hvilke faktorer som har størst relativ betydning for trafikantene, dvs. om det er
reisetid, frekvens, gangtid eller pris som har størst betydning for trafikantenes vurdering av
reisebelastningen. Dermed kan vi se på hvilke forhold det er viktigst for trafikantene at forbedres.

Generalisert reisekostnad (GK) for en kollektivreise =
Billettpris
+ Reisetid * verdsetting av reisetid
+Tiden mellom avgangene * verdsetting av frekvens
+ Reisetid til stasjon/holdeplass * verdsetting av tilbringertid
+ Bytte * verdsetting av bytte * andelen som bytter
+ Byttetid * verdsetting av byttetid * andelen som bytter
+ Forsinkelse * verdsetting av forsinkelse * andelen som er forsinket
+ Ståplass * verdsetting av reisetid med ståplass * andelen som står
+ Trengsel * verdsetting av trengsel * andelen som opplever trengsel
++

I valget mellom å reise med for eksempel bil eller kollektivtransport forutsettes det at trafikantene
velger den reisemåten som de føler gir minst reisebelastning, målt i GK.
I beregningen av generaliserte reisekostnader for bil i dette prosjektet er følgende elementer
inkludert: i) kjøretid, ii) distanseavhengige kostnader, iii) direktekostnader: bom og eventuelt ferge. I
tillegg har vi lagt på parkeringskostnader, basert på parkeringsindeksen hentet fra RTM (lavt anslag).
Det vil si at køtid, samt eventuelle parkeringskostnader og letetid etter p-pass ikke er inkludert.
I beregningen av generaliserte reisekostnader for kollektivtransport er følgende elementer
inkludert: i) reisetid om bord, ii) tilbringertid, iii) ventetid (definert som halvparten av tiden mellom
avganger), iv) takst. Det vil si at komfortfaktorer som stå/sitteplass og trengsel, forsinkelser og
byttekostnader ikke er inkludert i regnestykket.
I beregningen av generaliserte reisekostnader for sykkel har vi bare inkludert selve sykkeltiden. Vi har
ikke tatt høyde for topografi og til trafikksikkerhetselementer som for eksempel sykkelfelt.
Data for de ulike reisetidselementene er hentet ut fra følgende delmodeller i RTM:
i.
Data for Drammensområdet, Tønsbergområdet og Sarpsborg/Fredrikstad er hentet fra
Dom_Oslofjord
ii.
Data for Kristiansandsområdet er hentet fra Region Sør
iii.
Data for Trondheimsområdet er hentet fra Region Midt
Det er hentet ferdigkodede modeller fra e-rommet, som i liten grad er kvalitetssikret.
I prosjektet har vi benyttet tidsverdier fra den siste nasjonale verdsettingsstudien i beregning av de
generaliserte reisekostnadene (Samstad m.fl. 2010), men vi har prisjustert kroneverdiene til 2011kroner. I tillegg inneholder GK direkte kostnader ved å foreta reisen, dvs. billettpris på tog/buss og
kostnader ved å kjøre bil. For bil inngår en kostnad på 1,4 kr per km, samt bompenger for de som
passerer bomstasjoner. Takst for kollektivreisen er hentet fra RTM men vi har skalert ned
kollektivtakstene slik at de samsvarer med totale billettinntekter for de ulike områdene. Skaleringen
er basert på data fra SSBs kollektivstatistikk der hvor vi har opplysninger for dette.
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Tabell 1.2 viser tidsverdier og direkte kostnader som er benyttet i beregningene.
Tabell 1.2: Tidsverdier og direkte kostander som er benyttet i prosjektet. Kilde: Samstad m.fl. 2010.
2011-kr (kr/min)
Verdsetting, alle private reiser (<5 km)
(kr/min)
Vektfaktor for ventetid 6 - 15 min

Bilfører

Kollektivt

1.38

0.88
1.88

Vektfaktor for tilbringertid

1.00

Km-kost bil (kr per km) (fra RTM)

1.4

Gang og sykkel

Gange

Sykkel

Alle reiser (kr/min)

2.52

2.25
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2. Reisemønster og
transportmiddelfordeling i de fem
caseområdene
I dette prosjektet har vi valgt å fokusere på fem byområder. Disse er ikke ment å være representative
for hele landet, men mer å gi en bredde som kan belyse konsekvensene av ulike kjennetegn ved
områdene. For å få et bedre bilde av hvordan disse områdene skiller seg fra resten av landet, vil vi gi
en oversikt over reiseomfang og transportmiddelfordeling i de fem casemorådene, sammenliknet
med øvrige byområder i Norge, samt landet forøvrig.
Denne oversikten er kun ment som et bakteppe for de videre analysene i dette prosjektet. Vi har
derfor ikke hatt som mål å forklare alle forskjellene mellom byene, men å beskrive noen sentrale
kjennetegn ved reiseaktiviteten. Vi vil fokusere på:


Reiseomfang og transportmiddelfordeling



Reisestrømmer og reiselengde

2.1 Reiseomfang og transportmiddelfordeling – fem caseområdet
sammenlignet med de 13 største byområdene
Reiseomfang
I snitt foretar hver person over 13 år 1 210 reiser per år, dvs 3,31 reiser per dag. Men reiseomfanget
varierer i ulike områder av landet (Figur 2.1)
Beboere i Tromsø foretar flest reiser i gjennomsnitt, med henholdsvis 1 340 reiser per år i snitt. Det
betyr at de foretar 11 prosent flere reiser per dag enn landsgjennomsnittet. Deretter følger beboerne
i Stavangerområdet (1 300 reiser per år) og i Ålesundsområdet (1 290 reiser per år).
Av de fem caseområdene foretar beboere i Drammensområdet færrest reiser i snitt, med 1 160
reiser per innbygger per år. Det betyr at de foretar 4 prosent færre reiser per år enn
landsgjennomsnittet. Av de øvrige fem caseområdene er det beboerne i Kristiansandsområdet som
foretar flest reiser per år, med 1 280 reiser – det vil si 5 prosent mer enn landsgjennomsnittet.
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Figur 2.1: Gjennomsnittlig antall reiser per person per år – fordelt etter 13 byområder og landet forøvrig.
Datakilde: RVU2005/2009.

Dersom vi bryter de fem caseområdene ned på kommunenivå, finner vi at det er størst variasjon i
reiseaktivitet i Trondheimsområdet (jf Tabell 2.1). Reiseaktiviteten høyest i Malvik kommune, hvor
hver person foretar 1 340 reiser per år i snitt. Dette er 6 prosent mer enn i Trondheimsområdet sett
under ett. I Klæbu foretar hver person 1 160 reiser per dag i snitt, noe som er 9 prosent lavere enn i
hele området sett under ett.
I Tønsbergområdet er reiseaktiviteten noe lavere i Tønsberg kommune enn på Nøtterøy (hhv 1 180
og 1 230 turer per person per år), mens i Sarpsborg/Fredrikstad er det liten forskjell i reiseaktivitet på
kommunenivå – antall turer per person per år er på 1 180 i Sarpsborg kommune og 1 200 i
Fredrikstad kommune.
I Drammensområdet er reiseaktiviteten lavest i Lier kommune (1 130 turer per person per år) og
høyest i Nedre Eiker (1 220 turer per person per år). I Kristiansandsområdet er reiseaktiviteten
høyest i Kristiansand kommune (1 290 turer per person per år) og lavest i Vennesla (1 240 turer per
person per år).
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Tabell 2.1: Gjennomsnittlig antall reiser per person per dag på kommunenivå i fem caseområder.
Datakilde: Reisefil, RVU2005/2009.
Caseområde
Trondheimsområdet

Gjennomsnittlig
Bostedskommune antall reiser per
person per år

Trondheim
Klæbu
Malvik
Total
Tønsbergområdet
Tønsberg
Nøtterøy
Total
Kristiansandsområdet Kristiansand
Vennesla
Songdalen
Søgne
Total
Drammensområdet
Drammen
Nedre Eiker
Lier
Total
Sarpsborg/Fredrikstad Sarpsborg
Fredrikstad
Total

1 270
1 160
1 340
1 270
1 180
1 230
1 200
1 290
1 240
1 250
1 240
1 280
1 150
1 220
1 130
1 160
1 180
1 200
1 190

N (antall
personer,
uvektet)
5486
162
395
6043
1616
898
2514
1898
406
116
242
2662
1538
541
767
2846
787
1191
1978

Prosentvis
forskjell fra hele
det aktuelle
byområdet
0%
-9 %
6%
-2 %
3%
1%
-3 %
-2 %
-3 %
-1 %
5%
-3 %
-1 %
1%

I løpet av en vanlig dag er det 13 prosent som ikke foretar noen reise på landsbasis. Denne andelen
er størst i Sarpsborg/Fredrikstad (15 %), og minst i Ålesundsområdet (9 %). 30 prosent foretar 1-2
reiser og 31 prosent foretar 3-4 reiser, mens 26 prosent foretar 5 reiser eller mer i løpet av en vanlig
dag.
Det er flere grunner til at folk ikke har reist på registreringsdagen, noe som betyr at kjennetegn ved
innbyggerne i et område kan bidra til å forklare en del av disse forskjellene. Vi har gjort en enkel
analyse som viser at det er langt flere som ikke har reist blant pensjonister, de som ikke er
yrkesaktive og registreringer i helgene. Dette kan forklare en del av forskjellene mellom byene og
redusere avviket til ca en fjerdedel.
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Figur 2.2: Prosentandel som ikke har foretatt noen reise på registreringsdagen – fordelt etter 13 byområder og
landet forøvrig. Datakilde: RVU2005/2009.

Av de som foretar en reise i løpet av en vanlig dag, er det om lag 15 prosent som bare går eller sykler.
Denne andelen er størst i Trondheimsområdet (20 %), og lavest i Arendalsområdet (12 %). I
gjennomsnitt er variasjonen mellom byene +/- 2 prosentpoeng, dvs ca 16 prosent avvik i forhold til
snittet5.
Andelen som bare sykler eller går har klar sammenheng med hvor mange som har førerkort og
tilgang til bil. I tillegg vil skoleelever, studenter og hjemmeværende ha en større sannsynlighet for å
bare gå eller sykle. Disse faktorene vil vi fange opp i den samlede analysen av faktorer som påvirker
antall sykkel- og gangturer.

5

Dette er beregnet som forholdet mellom standardavviket og gjennomsnittet og angir en indikator på relativt
standardavvik. Dette er et mål på hvor store forskjeller det er mellom byene og som vi vil benytte for flere av nøkkeltallene i
denne rapporten.
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Figur 2.3: Prosentandel av de som har foretatt en reise som bare har gått eller syklet – fordelt etter 13
byområder og landet forøvrig. Datakilde: RVU2005/2009.

Transportmiddelfordeling
I dette prosjektet har vi hovedfokus på hhv kollektivreiser og sykkelreiser. Når vi presenterer
transportmiddelfordeling, har vi derfor valgt å vise transportmiddelfordeling som andel av
mekaniserte reiser, hhv bil- kollektiv- og sykkelreiser. Det vil si at gangturene er utelatt fra
prosentueringsgrunnlaget.
Det skyldes i første rekke at en analyse av hvilke faktorer som påvirker antall gangturer vil kreve langt
mer detaljerte opplysningen om egenskapene for gående. Samtidig er det ofte en stor grad av
underrepresentasjon når det gjelder gangturer i reisevaneundersøkelsene, og selv om disse
registreringene er blitt bedre de siste årene er det vanskelig å lage gode modeller som forklarer
gangturer på aggregert nivå.
Totalt sett er litt over halvparten av de mekaniserte reisene som foregår i Norge i 2005/2009 bilreiser
(53 %), og 11 prosent er reiser som bilpassasjer. 8 prosent av reisene er kollektivreiser. Videre er 22
prosent av reisene gangturer, og 4 prosent sykkelturer. De resterende 2 prosent reiser med andre
typer transportmidler (for eksempel drosje, moped, fly).
Transportmiddelfordelingen varierer en god del i ulike områder av landet, noe som fremgår av Figur
2.4.
1. Kollektivandel. Osloområdet utmerker seg med høyest kollektivandel: 25 prosent av de
mekaniserte reisene er kollektivreiser. Kollektivandelen er lavest i Grenland, med 4 prosent. Av
de fem caseområdene er det Drammensområdet som har høyest kollektivandel (10 %). Deretter
følger Trondheimsområdet (9 %). Kollektivandelen av de mekaniserte reisene er på 8 prosent i
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Kristiansandsområdet og Tønsbergområdet. Sarpsborg/Fredrikstad har lavest kollektivandel av
de fem caseområdene, med 5 prosent.
2. Sykkelandel: Ålesundsområdet har lavest sykkelandel – bare 2 prosent av de mekaniserte
reisene er sykkelreiser. Sykkelandelen er høyest i Tønsbergområdet og Trondheimsområdet,
med 10 prosent av de mekaniserte reisene. Deretter følger Kristiansandsområdet, hvor
sykkelandelen er 9 prosent. Sarpsborg/Fredrikstad har en sykkelandel av de mekaniserte reisene
på 7 prosent, mens Drammensområdet har lavest sykkelandel av de fem caseområdene, med 4
prosent.
3. Bilandel: Osloområdet utmerker seg lavest bilandel: 65 prosent av de mekaniserte reisene er
bilreiser, enten som sjåfør eller passasjer. Av de fem caseområdene er det Sarpsborg/Fredrikstad
som har høyest bilandel (86 %). Deretter følger Drammensområdet (83 %), Kristiansandsområdet
(80 %) og Tønsbergsområdet (79 %). Trondheimsområdet har lavest bilandel av de fem
caseområdene, med 77 prosent av de mekaniserte reisene.
Av denne figuren ser vi av at det er langt større forskjeller mellom byområdene når det gjelder bruk
av sykkel og kollektivtransport enn for bil. Den relative differensen i bilandelen er på ca 11 prosent i
dette utvalget mens den for kollektivtransport og sykkel er på ca 50 prosent (jf Tabell 2.2).
Tabell 2.2: Reisemiddelfordeling og standardavvik for markedsandelene i de 13 byene og relativt avvik i forhold
til gjennomsnittlig markedsandel for sykkel, kollektivtransport og bil
Gjennomsnittlig markedsandel
St.avvik
Relativt avvik
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Sykkel

Kollektivt

Bil (fører+pass)

4%
2%
45 %

8%
4%
52 %

64 %
7%
11 %
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Figur 2.4: Prosentandel av de mekaniserte reisene som er hhv kollektivreiser, sykkelreiser og bilreiser – fordelt
etter 13 byområder og landet forøvrig. Datakilde: Reisefil, RVU2005/2009.
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Ulike transportmidler har ulike fortrinn avhengig av formålet med reisen. I korte trekk er
gangandelen lavere på arbeidsreiser enn på fritidsreiser, mens kollektivandelen er høyere.
Sykkelandelen er også noe høyere på arbeidsreiser enn på fritidsreiser. Videre er bilførerandelen noe
høyere på arbeidsreiser enn på fritidsreiser, mens andelen passasjerer er noe lavere. Det ligger
imidlertid utenfor dette prosjektet å gå i dybden av disse forskjellene.
For å fange opp disse forskjellene, er det i RVU-modellen tatt høyde hvor mange reiser hver person
har foretatt i løpet av en dag fordelt på ulike formål.

2.2 Fem caseområder: transportmiddelfordelingen i ulike soner
I tillegg til at transportmiddelfordelingen er forskjellig i ulike byområder i Norge, er det også
forskjeller innad i et byområde. For de fem caseområdene i denne analysen har vi derfor sett på
transportmiddelfordelingen blant de bosatte i de ulike sonene i caseområdene, dvs. hvordan hver
persons daglige mekaniserte reiser fordeler seg mellom bil, sykkel og kollektive transportmidler.
Dette er illustrert i kartene nedendfor. Kartene er markert slik at jo grønnere en sone er skravert, jo
høyere er hhv kollektiv- og sykkelandelen, og jo rødere skravering, jo lavere er hhv kollektiv- og
sykkelandelen.
Vi har valgt å fokusere kommentarene rundt Trondheimsområdet og Sarpsborg/Fredrikstad. Dette
fordi dette er to byområdene med hhv høy kollektiv- og sykkelandel og lav kollektiv- og sykkelandel.
De øvrige byområdene kommenteres også, men ikke like detaljert.
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Figur 2.5: Kollektivandel og sykkelandel av mekaniserte daglige reiser, blant bosatte i ulike soner i
Trondheimssområdet Datakilde: RVU2005/2009, reisefil

Figur 2.6: Kollektivandel og sykkelandel av mekaniserte daglige reiser, blant bosatte i ulike soner i
Tønsbergområdet Datakilde: RVU2005/2009, reisefil
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Figur 2.7: Kollektivandel og sykkelandel av mekaniserte daglige reiser, blant bosatte i ulike soner i
Kristiansandsområdet Datakilde: RVU2005/2009, reisefil

Figur 2.8: Kollektivandel og sykkelandel av mekaniserte daglige reiser, blant bosatte i ulike soner i
Drammensområdet Datakilde: RVU2005/2009, reisefil
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Figur 2.10: Kollektivandel og sykkelandel av mekaniserte daglige reiser, blant bosatte i ulike soner i
Sarpsborg/Fredrikstad. Datakilde: RVU2005/2009, reisefil

Kollektivandel
I Trondheimsområdet er 9 prosent av de mekaniserte reisene kollektivreiser. Dette er litt i underkant
av landsgjennomsnittet på 10 prosent. Men det er stor variasjon mellom ulike soner i området. Soner
i randsonen av Trondheim sentrum har høyere kollektivandel enn både de helt sentrumsnære
sonene, og soner i Trondheims omegn. Kollektivandelen er lavest i de mest perifere sonene. I noen
soner ligger kollektivandelen på over 15 prosent av de mekaniserte reisene, mens i de mest perifere
sonene er kollektivandelen på et par-tre prosent.
I Sarpsborg/Fredrikstad er kollektivandelen av de mekaniserte reisene på 5 prosent. Dette er lavere
enn landsgjennomsnittet, og den laveste kollektivandelen av de fem caseområdene. Av de 13 største
byområdene er det bare Grenland som har lavere kollektivandel, med 4 prosent. Av figuren ser vi at
kollektivandelen er relativt høy på Kråkerøy og i sentrumskjernen av Fredrikstad og Sarpsborg. I disse
sonene er kollektivandelen på rundt 10 prosent. Ellers er kollektivandelen relativt lav i hele området.
I Kristiansandsområdet er kollektivandelen på 8 prosent, altså noe lavere enn landsgjennomsnittet.
Vi ser at kollektivandelen er noe høyere i sentrumsnære områder, samt i Songdalen enn i området
ellers. I Drammensområdet er kollektivandelen på 10 prosent. Dette er høyest av de fem
caseområdene, og det samme som landsgjennomsnittet. Det er ingen entydig sammenheng mellom
sentrum og kollektivandel, men kollektivandelen er i til en viss grad høyere i områder litt utenfor
sentrum av området.
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Sykkelandel
Når det gjelder sykkelandel, er den på 10 prosent av de mekaniserte reisene i hele Trondheimsområdet. Dette er en del høyere enn landsgjennomsnittet på 6 prosent. Trondheimsområdet har,
sammen med Tønsbergområdet, den høyeste sykkelandelen av de fem caseområdene. Det er en
tydelig sammenheng mellom sykkelandel i en sone, og sonens beliggenhet: Sykkelandelen er høyest i
de mest sentrumsnære sonene. Der ligger sykkelandelen på litt over 20 prosent av de mekaniserte
reisene, mens i en del av de mest perifere områdene er sykkelandelen lik null.
Dette er et mønster som går igjen flere av byområdene. Selv om sykkelandelen er lavere enn i
Trondheimsområdet både i Sarpsborg/Fredrikstad og Kristiansand når man ser hele byområdet under
ett, er sykkelandelen like høy i sentrumsområdene av disse tre byområdene (jf Figur 2.10 for
Sarpsborg/Fredrikstad). Unntaket er Drammensområdet, hvor sykkelandelen er relativt lav også i
sentrumsnære områder. I Tønsbergområdet ser vi at sykkelandelen er relativt høy i de fleste soner, i
motsetning til de øvrige byområdene.
Relativ variasjon i de ulike markedsandelene
Vi har også sett nærmere på den relative variasjonen i de ulike markedsandelene (tabell 2.2). For å
beregne relativ variasjon har vi tatt forholdet mellom standardavviket og gjennomsnittlig
markedsandel i hvert av byområdene. Denne oversikten viser at den relative variasjonen i
kollektivandeler og sykkelandeler ligger 50 og 67 prosent, mens den ligger på rundt 22 prosent for
bilførerandelen. Det betyr konkret at det er større regionale forskjeller i sykkel- og kollektivbruken
enn for bil. Det er også interessant å legge merke til at Kristiansandsområdet har den største
variasjonen i transportmiddelbruken av de områdene vi ser på, med både høyeste relativ variasjon i
sykkelandel og kollektivandel og nest høyest for bilandelen. Dette skyldes blant annet at
Kristiansandsområdet har en stor utstrekning med en del spredtbygde områder. Drammensområdet
har også en stor variasjon i reisemiddelvalget, og også sonen med høyest kollektivandel (19 %), og
samtidig den klart laveste sykkelandelen (3 %). Drammensområdet har også den laveste variasjonen i
sykkelandelen og selv det området som har størst sykkelandel i Drammensområdet (6 %) har lavere
andel enn snittet i noen av de andre byområdene.
På den andre siden er Tønsbergområdet den byen med minst variasjon i reisemiddelvalget. Det er
særlig interessant å legge merke til sykkelandelen som er høyest i utvalget, og kollektivandelen som
er lavest i utvalget, har lav relativ variasjon. Det betyr at det er små regionale variasjoner i
Tønsbergområdet og de fleste reiser lite kollektivt og relativt mye med sykkel.

22

Urbanet Analyse rapport 30/2012

Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

Tabell 2.3: Oversikt over reisemiddelfordeling og variasjoner mellom de ulike sonene i hvert byområde
Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/Fredrikstad

Samlet

Kollektivt

Bilfører

Sykkel

Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon
Snitt
Maksimum
Relativ variasjon

6%
12 %
41 %
5%
9%
29 %
6%
13 %
53 %
8%
19 %
48 %
4%
7%
47 %

49 %
77 %
27 %
53 %
71 %
15 %
55 %
87 %
26 %
56 %
73 %
15 %
59 %
79 %
14 %

7%
15 %
62 %
9%
16 %
40 %
7%
20 %
76 %
3%
6%
45 %
6%
13 %
62 %

Snitt
Maksimum
Relativ variasjon

6%
19 %
50 %

54 %
87 %
22 %

6%
20 %
67 %

2.3 Reisestrømmer, reiselengde og transportmiddelfordeling
Reisemønsteret er en viktig faktor som kan forklare en del forskjeller i transportmiddelvalg. Dette
gjelder både hvor stor andel av reisene som har målpunkt i sentrum av byen, som reiser ut av
byområdet og hvor lange reisene er. Vi har i dette avsnittet sett nærmere på en del forskjeller
mellom byene når det gjelder reisestrømmer, som et bakteppe for analysene i senere i rapporten.
Sentrumsområder er sentrale målpunkt for reisen
Reiseaktivitet illustreres ofte i såkalte ”ønskelinjediagram”, som viser reiseaktivitet mellom ulike
områder eller soner. Reiseaktiviteten mellom to steder angis med en rett linje på kart, hvor tykkelsen
på linjen indikerer størrelsen på trafikkstrømmen mellom de aktuelle relasjonene. Med mange soner
kan ønskelinjediagram fort bli uoversiktlige, med linjer som krysser hverandre i alle retninger.
Vi har derfor valgt å illustrere befolkningens reiseaktivitet på en annen måte, hvor fokus er hva som
er sentrale målpunkt i et aktuelt område. Vi har laget en indikator som viser differansen mellom
andelen av de lokale reisene som skjer inn til en sone og andelen av befolkningen som bor i sonen.
Dersom det er flere reiser som skjer inn til en sone enn det befolkningsandelen tilsier, har denne
sonen et ”reiseoverskudd”.
De enkelte caseområdenes sentrale målpunkt er illustrert i kartene nedenfor. Soner med
reiseoverskudd er markert i grønt i figuren. Jo grønnere et felt er markert, jo større er dette
reiseoverskuddet. Soner med et reiseunderskudd, dvs. at det er færre som reiser inn til sonen enn
det befolkningsandelen tilsier, er markert i rødt/rosa. Jo rødere et felt er markert, jo større er
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reiseunderskuddet. Nøytrale soner, dvs soner uten verken reiseoverskudd eller – underskudd er
markert i gult.
I tillegg har vi laget en tabell som viser hvor stor andel sonene med et reiseoverskudd ugjør av det
totale arealet i hele byområdet, samt hvor stor andel av hhv alle reiser, kollektivreiser, sykkelturer og
bilreiser som ender i disse sonene (jf tabell 2.4) .
Det generelle mønsteret er at sentrumsområdene utpeker seg som de mest sentrale målpunktene.
Dette er områder som tiltrekker seg et stort reiseomfang, og særlig når det gjelder hvor stor andel av
kollektivreisene som ender i disse områdene. Bilreiser er i mindre grad orientert mot
sentrumsområdene, men er spredt mer utover i hele byområdet.


Når det gjelder Trondheimsområdet er det det i tillegg til sentrum, et område rundt Tiller som
også har et reiseoverskudd. Områdene med reiseoverskudd utgjør bare 9 prosent av det totale
arealet for hele byområdet, men 27 prosent av alle reisene ender i disse områdene. Det samme
gjelder hele 42 prosent av kollektivreisene som foretas i dette området, og 35 prosent av
sykkelturene, men bare 21 prosent av bilreisene.



I Tønsbergområdet ser vi at både Tønsberg sentrum, og også noen soner utenfor selve
sentrumsområdet har et reiseoverskudd. Disse områdene utgjør bare 2 prosent av det totale
arealet for hele byområdet, men tiltrekker seg et stort omfang av reiser. Hele 34 prosent av alle
reisene ender i disse områdene. Det samme gjelder 43 prosent av kollektivreisene, 36 prosent av
sykkelturene, og 33 prosent av bilreisene.



I Kristiansandsområdet er det sentrumssonen, samt området rund Frikstad som har et
reiseoverskudd. Disse områdene utgjør en relativt stor andel av hele byområdet - 13 prosent. 21
prosent av alle reisene ender i disse områdene. Det samme gjelder 35 prosent av
kollektivreisene, og 25 prosent av sykkelturene, men bare 17 prosent av bilreisene.



Når det gjelder Drammensområdet, er det tydelig at det er et reiseoverskudd i sentrumssonene
av Drammen by og i Mjøndalen. Områder med reiseoverskudd utgjør bare 2 prosent av det totale
arealet i byromådet, men tiltrekker seg 34 prosent av alle reisene. Det samme gjelder 44 prosent
av kollektivreisene, 30 prosent av sykkelturene og 36 prosent av bilreisene.



I Sarpsborg/Fredrikstad er det et reiseoverskudd i hhv Fredrikstad sentrum og i Sarpsborg
sentrum. Dette området har, i motsetning til de andre byområdene to separate
sentrumsområder. Områdene med reiseoverskudd utgjør bare 1 prosent av det totale arealet,
men tiltrekker seg 24 prosent av alle reisene. Det samme gjelder 27 prosent av kollektivreisene,
20 prosent av sykkelturene og 23 prosent av bilreisene.
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Figur 2.12: Illustrasjon av reiseoverskudd og underskudd i Trondheimsområdet
Målpunkt for reisen sammenliknet med befolkningsgrunnlag i sonene.

Figur 2.11: Illustrasjon av reiseoverskudd og underskudd i Tønsbergområdet
Målpunkt for reisen sammenliknet med befolkningsgrunnlag i sonene.
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Figur 2.13: Illustrasjon av reiseoverskudd og underskudd i Kristiansandsområdet
Målpunkt for reisen sammenliknet med befolkningsgrunnlag i sonene.
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Figur 2.14: Illustrasjon av reiseoverskudd og underskudd i Drammensområdet
Målpunkt for reisen sammenliknet med befolkningsgrunnlag i sonene.
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Tabell 2.4: Hvor stor andel av det totale arealet for hele byområdet soner med et
reiseoverskudd (over 1 prosent) utgjør, samt andel av hhv alle reiser, kollektivreiser,
sykkelturer og bilreiser som ender i disse sonene
Prosentandel
av arealet
som har reiseoverskudd
(større enn
1,0)

Prosentandel
av alle typer
reiser som
ender i soner
med reiseoverskudd

Prosentandel
av
kollektivreisene
ender i soner
med reiseoverskudd

Prosentandel av
sykkelturene
ender i soner
med reiseoverskudd

Prosentandel
av bilreisene
som ender i
soner med
reiseoverskudd

9%

27 %

42 %

35 %

21 %

2%

34 %

43 %

36 %

33 %

13 %

21 %

35 %

25 %

17 %

2%

36 %

44 %

30 %

36 %

1%

24 %

27 %

20 %

23 %

Trondheimsområdet
Tønsbergområdet
Kristiansandsområdet
Drammensområdet
Sarpsborg/Fredrikstad

Figur 2.15: Illustrasjon av reiseoverskudd og underskudd i Sarpsborg/Fredrikstad
Målpunkt for reisen sammenliknet med befolkningsgrunnlag i sonene.
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Sterk sammenheng mellom reiselengde og transportmiddelvalg
Valg av transportmiddel på reisen har klar sammenheng med reiselengde. Gang- og sykkelturer er de
korteste reisene, mens kollektivreisene er lengst. Bil blir ofte benyttet på både korte og lange reiser.
Også i hvor stor grad de ulike målpunktene man reiser til i løpet av en dag ligger spredt eller samlet,
vil ha betydning for hvilke transportmiddel man benytter. Ligger målpunktene spredt, har bilen et
fortrinn, mens i områder hvor sentrale målpunkt ligger samlet, vil det være lettere å reise kollektivt.
Tidligere analyser av sammenhengen mellom reiselengde og transportmiddelvalg for den daglige
reisen, viser at valg av transportmiddel har en helt klar sammenheng med reiselengde (Norheim og
Stangeby 1999, Norheim og Kjørstad 2009). Figur 2.16 viser transportmiddelbruk fordelt på
reiselengde (reiser som er inntil 20 km) for de fem caseområdene i denne analysen. Vi ser at 80
prosent av reiser som er 300 meter eller kortere foretas til fots. Andelen som går synker naturlig nok
når reiselengden øker. På reiser som er 3 kilometer eller lengre er det under 20 prosent som går.
Sykkelandelen er 5 prosent på de korteste reisene (300 meter eller kortere), og er høyest på reiser
som er mellom 1 og 2 kilometer (10 prosent).
Bilandelen er relativt høy selv på korte reiser. Selv på reiser under 300 meter er det en bilandel på
over 10 prosent. Denne stiger bratt, og på reiser på en kilometers lengde er bilandelen på over 50
prosent. Bil er det mest brukte transportmiddelet på alle reiser over 2 kilometer.
Kollektivtransport er et viktig alternativ først på reiser som er lengre enn 2-3 kilometer. På disse
reisene ligger kollektivandelen på i underkant av 10 prosent i disse fem caseområdene. På reiser som
er 6 kilometer eller lenger er kollektivtransport det nest mest brukte transportmiddelet etter bil.

Figur 2.16: Transportmiddelbruk på reiser inntil 20 km, etter lengde (i km). Totalt for de fem caseområder.
Prosent. Kilde: RVU 2005/2009.
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Tabell 2.5 viser gjennomsnittlig reiselengde for de fem caseområdene når det gjelder hhv
kollektivreiser, sykkelreiser og bilreiser. Kort oppsummert viser tabellen:


Den gjennomsnittlige kollektivreisen er lengst. For alle fem caseområdene sett under ett er den
gjennomsnittlige kollektivreisen på 22,3 kilometer. Men vi ser at det er store variasjoner mellom
byområdene. En gjennomsnittlig kollektivreise i Trondheimsområdet er 15,9 kilometer, mens en
gjennomsnittlig kollektivreise i Tønsbergområdet er 36,4 kilometer. Dette kan blant annet
forklares med hvor stor andel av reisene som er hhv lokale og regionale reiser. For Tønsberg vil
utpendling fra kommunen, blant annet til Oslo, ha en del å si for de lange kollektivreisene. Det er
viktig å ta hensyn til dette i analysene.



En bilførerreise er i gjennomsnitt 11,7 kilometer lang. En gjennomsnittlig bilførerreise er noe
lenger i Drammensområdet enn i de øvrige fire caseområdene (13 km), og noe kortere i
Trondheimsområdet (10,8 km). Vi ser at en gjennomsnittlig bilpassasjerreise er noe lenger enn
en gjennomsnittlig bilførerreise.



En sykkeltur er i gjennomsnitt 3,8 kilometer lang. En gjennomsnittlig sykkelreise er noe lenger i
Drammensområdet enn i de øvrige fire caseområdene (5,3 km), og noe kortere i
Kristiansandsområdet (3,8 km).



Gangturene er de korteste, med 1,8 kilometer i snitt for alle fem caseområder. Vi ser at
gangturene er lengst i Drammensområdet (2,1 km) og kortest i Trondheimsområdet og
Kristiansandsområdet (1,7 km).6

Tabell 2.5 Gjennomsnittlig reiselengde (kilometer) på transportmiddelet for de fem caseområdene. Daglige
reiser. Datakilde: Reisefil, RVU2005/2009
Gjennomsnittlig
reiselengde per reise (km)

Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Sykkel

Gange

Trondheimsområdet

15.9

11.4

16.4

3.7

1.7

Tønsbergområdet

36.4

12.4

14.0

3.7

1.9

Kristiansandsområdet

22.7

12.1

16.2

3.7

1.7

Drammensområdet

22.0

13.5

16.9

5.3

2.1

Sarpsborg/Fredrikstad

28.9

11.9

13.9

3.8

1.8

SUM 5 Caseområder

22.3

12.1

15.6

3.8

1.8

6

Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi er statistisk signifikant, men ikke de øvrige forskjellene.

Urbanet Analyse rapport 30/2012

29

Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

Kollektivandelen er størst for sentrumsrettede reiser og for pendlerreiser
Figur 2.17 viser hvor stor andel av de daglige reisene som er hhv lokale reiser, dvs reiser som foregår
innad i det vi har definert som byområdet, og regionale reiser, dvs reiser som foregår ut av området.
De lokale reisene har vi delt inn i i) reiser i egen bosone, ii) reiser til og fra sentrum av eget
byområdet, og ii) reiser i byområdet for øvrig. Figuren viser blant annet at:


I Trondheimsområdet foregår en mindre andel av reisene i egen bosone (22 %) og til/fra sentrum
(23 %). 43 prosent av reisene som foretas av beboerne i Trondheimsområdet, er reiser i
byområdet for øvrig. 13 prosent av reisene foregår ut av byområdet.



Drammensområdet og Tønsbergområdet har størst andel av reiser som går ut av det vi har
definert som byområdet – hhv 26 prosent og 24 prosent. Fra Tønsbergområdet går de fleste
reiser ut av byområdet til resten av Vestfold fylke (74 prosent av reisene ut av byområdet). Fra
de øvrige byområdene er andelen av pendlerreiser ut av byområdet mindre, og om lag går 16-16
prosent av de daglige reisene går ut av byområdet.



I Kristiansandsområdet foregår 27 prosent av reisene i egen bosone og tilsvarende andel er reiser
til og fra sentrum. 33 prosent av reisene er reiser i Kristiansandsområdet for øvrig, mens 13
prosent er reiser ut av byområdet.



Sarpsborg/Fredrikstad har den høyeste andelen av reiser som foregår ut og inn av sentrum,
med 31 prosent.



Drammensområdet skiller seg ut fra de resterende byområdene med sin nærhet til Oslo. Fra
Drammensområdet går den største andelen av reisene ut av byområdet til resten av Buskerud
fylke (40 prosent av reisene ut av byområdet) og til Oslo /Akershus (40 prosent av reisene ut av
byområdet).

Figur 2.17: Prosentandel av alle daglige reiser som skjer hhv innad i det enkelte byområdet, og ut av området.
Datakilde: RVU2005/2009, reisefil.
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Transportmiddelfordelingen er svært varierende etter om det er snakk om lokale eller regionale
reiser (Tabell 2.6).
For reiser i egen bosone går man på en vesentlig andel av reisene. I Trondheimsområdet går man for
eksempel på 61 prosent av reisene innad i egen bosone, mens man i Kristiansandsområdet går på 42
prosent av de helt lokale reiser. Også sykkelandelen ligger relativt sett ganske høy på denne typen
reiser. I Tønsbergområdet utgjør sykkelturer 12 prosent av de helt lokale reisene, og i Drammensområdet, hvor sykkelandelen generelt er svært lav, utgjør sykkelturer 7 prosent av de helt lokale
reisene. Bilen benyttes også en god del på de helt lokale reisene. I både Kristiansandsområdet og
Sarpsborg/Fredrikstad utgjør bilførerreiser 40 prosent av de helt lokale reisene. Det samme gjelder
26 prosent av de helt lokale reisene i Trondheimsområdet. Kollektivandelen på denne typen reiser er
svært lav .
Tabell 2.6: Transportmiddelfordeling på hhv lokale og regionale reiser. Datakilde: RVU2005/2009, reisefil

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/
Fredrikstad

Gange

Sykkel

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektivt

Annet

Reiser i egen bosone

61 %

8%

26 %

4%

1%

1%

Reiser til/fra sentrum
Reiser i byområdet
forøvrig
Reiser inn/ut av
byområdet
Reiser i egen bosone

26 %

12 %

34 %

9%

17 %

3%

12 %

7%

60 %

14 %

5%

2%

17 %

3%

47 %

19 %

7%

7%

48 %

12 %

33 %

5%

1%

2%

Reiser til/fra sentrum
Reiser i byområdet
forøvrig
Reiser inn/ut av
byområdet
Reiser i egen bosone

22 %

8%

49 %

10 %

9%

2%

6%

10 %

65 %

12 %

5%

2%

9%

3%

57 %

14 %

13 %

4%

42 %

10 %

40 %

6%

1%

2%

Reiser til/fra sentrum
Reiser i byområdet
forøvrig
Reiser inn/ut av
byområdet
Reiser i egen bosone

16 %

10 %

46 %

13 %

13 %

2%

5%

5%

68 %

15 %

5%

3%

11 %

4%

53 %

18 %

10 %

5%

49 %

7%

35 %

7%

1%

1%

Reiser til/fra sentrum
Reiser i byområdet
forøvrig
Reiser inn/ut av
byområdet
Reiser i egen bosone

15 %

2%

57 %

13 %

12 %

1%

7%

3%

70 %

12 %

5%

1%

11 %

1%

54 %

16 %

15 %

3%

42 %

9%

40 %

6%

2%

1%

Reiser til/fra sentrum
Reiser i byområdet
forøvrig
Reiser inn/ut av
byområdet

11 %

7%

58 %

16 %

5%

3%

7%

5%

67 %

16 %

3%

1%

6%

1%

64 %

18 %

8%

2%

På reiser til og fra sentrum av byområdet er kollektivandelen relativt sett høy. I Trondheimsområdet
utgjør kollektivreiser hele 17 prosent av de sentrumsrettede reisene, og i Kristiansandsområdet
utgjør kollektivreisene 13 prosent av de sentrumsrettede reisene. I disse to byområdene er også
sykkelandelen relativt høy på sentrumsrettede reiser, med hhv 12 % og 10 %.
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På øvrige reiser i byområdet er bil det dominerende transportmidlet – bilførerreiser utgjør minst 60
prosent av denne typen reiser. I tilllegg står reiser som bilpassasjer for om lag 10 prosent av denne
typen reiser. I Drammensområdet utgjør reiser som bilfører- og bilpassasjer 82 prosent av reiser i
byområdet for øvrig. Kollektivandelen på denne typen reiser er relativt sett lav, men ikke like lav som
for de helt lokale reisene.
På reiser som foregår ut eller inn av det aktuelle byområdet er også kollektivandelen relativt høy. I
Drammensområdet foregår for eksempel 15 prosent av denne typen reiser med kollektivtransport.
Dette er i stor grad reiser med tog inn mot Oslo.
Fordeling av ulike typer av lokale og regionale reiser i et byområde vil dermed legge føringer på
transportmiddelfordelingen i området.
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3. Etterspørselsmodell for daglige
reiser - basert på data fra RVU
Den første delen av analysen i dette prosjektet vil kun basere seg på reisevanedata uten ekstra
påkodinger. Vi har i dette prosjektet bygget videre på en reisevanemodell som tar utgangspunkt i
antall reiser med bil, kollektivtransport, sykkel og gange som foretas i løpet av en dag, og forsøker å
forklare hvilke faktorer som påvirker dette reiseomfanget (Ellis 2010). De faktorene vi har sett på i
denne analysen er:
 Reiseaktiviteten: Reiselengde og reiseformål
 Egenskapene ved kollektivtilbudet
 Rammebetingelsene for bilbruk
 Kjennetegn ved trafikantene
 Sesong/ukesvariasjoner

3.1 RVU-modellen for fem case-områder
Tabell 3.1 viser resultatene fra det første trinnet i modellkjøringen, dvs den ”rene” RVU-modellen
hvor vi kun har benyttet data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Dette er tilsvarende
modellen som ble benyttet i forbindelse med POT-prosjektet. Men i motsetning til den analysen,
hvor vi så på data for de 13 største byområdene i Norge, gjelder denne modellen for de fem utvalgte
case-områdene.
Fordi transportmønsteret kan være ulikt i de forskjellige byområdene, har vi lagt inn hvert enkelt
byområde som en kontrollvariabel, i tillegg til et trendledd for å fange opp eventuelle endringer i
transportmiddelvalg fra 2005 til 2009 som ikke fanges opp av egenskapene som ligger inne i
modellen.
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Tabell 3.1: Resultater av etterspørselsanalysene - antall reiser per dag med ulike transportmidler.
Fem caseområder samlet. Tabellen viser de isolerte effekter av endringer i ulike rammebetingelser
(ustandardiserte b-koeffisienter). N= 16 042. Datakilde: RVU2005/2009, personfil
Kollektivt

Bilfører Bilpassasjer

Gangturer Sykkelturer

Adjustet R Square

0,22

0,65

0,15

0,26

0,09

Konstant

0,10

-0,78

0,23

0,37

0,23

0,001

-0,002

-0,001

0,06

0,12

0,12

0,32

0,24

Gjennomsnittlig reiselengde per reise

0,001

Antall reiser til arbeid

0,07

0,58

Antall reiser til skole

0,21

0,18

Antall tjenestereiser

0,02

0,79

0,09

0,06

Antall handle- og servicereiser

0,02

0,60

0,09

0,22

0,04

0,97

0,01

0,04

-0,02

Antall følge- og omsorgsreiser
Antall fritidsreiser

0,04

0,29

0,14

0,39

0,10

Antall besøksreiser

0,02

0,48

0,19

0,20

0,06

Antall reiser til andre formål

0,03

0,49

0,14

0,23

0,06

Svært god tilgang til kollektivtransport vs dårlig

0,06

-0,36

0,05

0,19

0,04

God tilgang til kollektivtransport vs dårlig

0,04

-0,11

Har sesongkort for koll

0,05

0,71

-0,30

-0,11

-0,23

-0,13

0,93

-0,44

-0,18

-0,11

Ingen biler i husholdningen

0,09

-0,22

-0,25

0,30

0,05

Antall biler i husholdningen

-0,02

0,18

-0,11

-0,06

Tilgang til gratis parkering v arbeidsplassen

-0,03

0,33

-0,08

-0,14

-0,08

0,04

-0,35

0,32

0,08

-0,03

-0,03

-0,24

0,20

0,05

0,08

-0,10

-0,13

Har førerkort for bil

Kvinner
24 år og yngre vs 25-66 år
67 år og eldre vs 25-66 år

0,25

Juli

-0,05

Lørdag

-0,06

Søndag
Tønsbergområdet vs Trondheimsområdet

-0,10

Sarpsborg/Fredrikstad vs Trondheimsområdet

0,14
0,11

(-0,03)
-0,10

Kristiansandsområdet vs Trondheimsområdet
Drammensområdet vs Trondheimsområdet

-0,09
-0,09

0,05

0,09

0,09

-0,17

0,04

0,16

-0,09

-0,11

0,13

0,08

-0,16

Trendledd
-0,15
-0,04
Alle variablene er med i modellkjøringen, men bare estimater som er statistisk signifikante på 5 % nivå eller mindre vises i
tabellen. Estimater i parentes er signifikante på 10 % nivå. Fullstendige resultattabeller finnes i utrykket vedlegg, og kan fås
ved henvendelse.

Forklaringskraft
Modellen har en svært god forklaringskraft for antall bilreiser, med en føyning (adj. R2) på 0,65. Det
vil si at modellen forklarer 65 prosent av den individuelle variasjonen i antall bilreiser. Resten skyldes
forskjeller og faktorer som ikke er med i analysene. Modellen har også ganske god forklaringskraft
når det gjelder antall kollektiv- og gangturer. For kollektivreiser har modellen en forklaringskraft på
22 prosent, og for gangturer har den en forklaringskraft på 26 prosent. Modellen er dårligst egnet til
å beskrive variasjoner i antall sykkelturer (føyning på 0,09) og reiser som bilpassasjer (føyning på
0,15).
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Etterspørselsmodellen viser følgende resultater:
Reiseformål
Ulike transportmidler har ulike fortrinn avhengig av formålet med reisen, og antall reiser som foretas
til ulike formål legger føringer på hvilke transportmiddel man benytter. En vridning i reiseaktiviteten
kan dermed påvirke transportmiddelbruken.
Resultatene fra etterspørselsmodellen viser at alle typer reiseformål genererer flere bilreiser enn
reiser med andre transportmidler, bortsett fra skolereiser og fritidsreiser, som genererer flest
gangturer. Vi kan tolke disse resultatene fra modellkjøringene som de langsiktige markedsandelene
for ulike typer reiseformål, korrigert for andre faktorer som påvirker reisemiddelfordelingen (Tabell
3.2). Resultater fra etterspørselsmodellen viser for eksempel at:
-

Den langsiktige bilandelen er høyest på omsorgsreiser og tjenestereiser. For eksempel er den
langsiktige bilandelen for omsorgsreiser 97 prosent, og for tjenestereiser er den 79 prosent.

-

Gange er mest vanlig på fritidsreiser og på skolereiser: Andelen gangturer på fritidsreiser er
39 prosent, mens bilførerandelen er på 29 prosent og sykkelandelen på 10 prosent. For
skolereiser er den langsiktige gangturandelen 32 prosent, og 24 prosent for sykkel.

-

Kollektivandelen er høyest på skolereiser - 21 prosent av skolereisene er kollektivreiser.

Tabell 3.2: Langsiktige markedsandeler fordelt på transportmidler og reiseformål Beregninger basert på
modellanalysen i tabell 3.1
Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

Antall reiser til arbeid

7%

58 %

6%

12 %

12 %

Antall reiser til skole

21 %

18 %

32 %

24 %

Antall tjenestereiser

2%

79 %

9%

6%

Antall handle- og servicereiser

2%

60 %

9%

22 %

4%

97 %

1%

4%

-2 %

Antall følge- og omsorgsreiser
Antall fritidsreiser

4%

29 %

14 %

39 %

10 %

Antall besøksreiser

2%

48 %

19 %

20 %

6%

Antall reiser til andre formål

3%

49 %

14 %

23 %

6%

Tilgang til kollektivtransport og sesongkort
Jo bedre tilgang til kollektivtransport man har, jo flere kollektivreiser, og jo færre bilreiser foretar
man (Tabell 3.3). De med et godt kollektivtilbud i nærområdet foretar også flere gangreiser enn de
som har et dårligere kollektivtilbud, en tendens man også har funnet i andre undersøkelser (Kjørstad
og Norheim 2005, Norheim og Stangeby 1999). Dette er ikke unaturlig: Dersom man for eksempel
har benyttet kollektivtransport til og fra arbeid, og har et ærend på vei hjem, går man derifra og
hjem. Dersom man reiser med bil på arbeidsreisen, vil man i større grad benytte bilen videre i hele
reisekjeden.
Resultater fra etterspørselsmodellen viser for eksempel at:
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-

De som har svært god tilgang til kollektivtransporten foretar 30 prosent flere kollektivreiser
enn de som har dårlig tilgang, og de som har god tilgang foretar 20 prosent flere
kollektivreiser enn de som har dårlig tilgang til kollektivtransport.

-

Videre foretar de med svært god tilgang til kollektivtransporten 21 prosent færre reiser som
bilfører, 27 prosent flere gangturer og 15 prosent flere sykkelturer enn de som har dårlig
tilgang.

Om trafikantene har sesongkort til kollektivtransport eller ikke, er ikke uavhengig av reisemiddelfordeling: De som reiser mye med kollektivtransport til for eksempel arbeid, vil velge å skaffe seg
sesongkort nettopp fordi de reiser mye kollektivt, ikke omvendt. Men samtidig vil mange med
sesongkort oppleve at de har ”gratis” kollektivtransport også på andre typer reiser. Om man har
sesongkort eller ikke er derfor en viktig forklaringsvariabel i analysen. Modellen viser at det å inneha
sesongkort for kollektivtransport har stor betydning for valg av transportmiddel:
-

Det å ha sesongkort for kollektivtransport øker bruken av kollektivtransport på bekostning av
alle andre transportformer. For eksempel foretar personer med sesongkort for
kollektivtransport over 90 prosent færre sykkelturer enn personer uten sesongkort, og 16
prosent færre gangturer. Sesongkortet gjør det enkelt å hoppe på bussen, selv på kortere
turer hvor man ellers kunne ha gått eller syklet.

Tabell 3.3: Isolerte effekter av svært god eller god tilgang til kollektivtransport sammenliknet med dårlig
kollektivtilbud. Prosent endring i forhold til gjennomsnittlige markedsandeler i de fem byområdene.
Basert på modellberegninger i tabell 3.1.
Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

Svært god tilgang til kollektivtransport
God tilgang til kollektivtransport

30 %
20 %

-21 %
-6 %

13 %

27 %
7%

18 %

Sesongkort for kollektivtransport

352 %

-17 %

-16 %

- 95 %

Førerkort og tilgang til bil
God biltilgang fører til flere bilreiser og reduserer antall ikke-motoriserte reiser. Resultater fra
etterspørselsmodellen viser for eksempel at
-

når folk skaffer seg førerkort øker bilbruken med 54 prosent, mens kollektivbruken reduseres
med 64 prosent. For bilpassasjerer reduseres andelen med mer enn 100 prosent fordi brorparten
av bilpassasjerene ikke har førerkort i dag. For sykkel og gangturer reduseres markedsandelene
med hhv 50 og 26 prosent.

-

Personer uten tilgang på bil i husstanden foretar 45 prosent flere kollektivreiser og 43 prosent
flere gangturer enn personer med tilgang på bil i husstanden. Og de foretar 13 prosent færre
bilførerreiser og 63 prosent færre reiser som bilpassasjer. Samtidig ser vi at hver ekstra bil man
har tilgang på øker antall bilførerreiser og reduserer antall av andre typer reiser. Men effekten er
størst for den første bilen man skaffer.

Tilgang på gratis parkering på arbeidsplassen
Det å ha tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsplassen har svært stor sammenheng med det å
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kjøre bil til arbeid (Engebretsen 2006). Videre vet vi at de som først benytter bilen til arbeidsreisen,
også i større grad benytter bil til andre typer gjøremål.
Etterspørselsmodellen viser at personer med gratis tilgang til parkering på arbeidsplassen foretar 19
prosent flere bilreiser enn de uten gratis tilgang, også når det kontrolleres for antall arbeidsreiser
man foretar (Tabell 3.4). Videre foretar de 20 prosent færre gangturer, 36 prosent færre sykkelturer
og 15 prosent færre kollektivreiser. Dette viser at tilgang til parkering på arbeidsplassen er en viktig
faktor for å kunne forklare forskjeller i transportmiddelbruk mellom byene.
Tabell 3.4: Isolerte effekter av rammebetingelser for bilbruk i de fem byområdene. Prosent endring i forhold til
gjennomsnittlige markedsandeler i de fem byområdene. Basert på modellberegninger tabell 3.1.
Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

Har førerkort for bil

-64 %

54 %

-111 %

-26 %

-50 %

Ingen biler i husholdningen

45 %

-13 %

-63 %

43 %

23 %

Antall biler i husholdningen
Tilgang til gratis parkering v
arbeidsplassen

-10 %

10 %

-16 %

-27 %

-15 %

19 %

-20 %

-36 %

-20 %

Kjennetegn ved trafikantene
Kjennetegn ved trafikantene har også en viss betydning for antall reiser som foretas med ulike
transportmidler (Tabell 3.5). Vi ser at:
-

Kvinner foretar 20 prosent færre bilførerreiser enn menn, men ”tar dette igjen” ved å foreta
81 prosent flere bilreiser som passasjer. Kvinner foretar også 20 prosent flere kollektivreiser
og 11 prosent flere gangturer, men 14 prosent færre sykkelturer enn menn.

-

Personer under 25 år foretar 14 prosent færre bilførerreiser, og 50 prosent flere bilreiser
som passasjer enn de i alderen 25-66 år. De foretar også 36 prosent flere sykkelturer og 6
prosent flere gangturer , men 15 prosent færre kollektivreiser enn de i alderen 25-66 år.

-

De over 67 år foretar 16 prosent flere bilreiser, 59 prosent færre sykkelturer og 14 prosent
færre gangturer enn de i alderen 25-66 år. De to aldersgruppene foretar omtrent like mange
kollektivreiser og bilpassasjerreiser.

Tabell 3.5: Isolerte effekter av kjennetegn ved trafikantene i byområdene. Prosent endring i forhold til
gjennomsnittlige markedsandeler i de fem byområdene. Basert på modellberegninger tabell 3.1
Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

Kvinner

20 %

-20 %

81 %

11 %

-14 %

24 år og yngre vs 25-66 år

-15 %

-14 %

50 %

7%

36 %

-14 %

-59 %

67 år og eldre vs 25-66 år

15 %

Tidspunkt for når reisen blir foretatt og geografisk område
Tidspunkt for når reisen foretas har også en viss betydning for antall reiser som foretas med de ulike
transportmidlene:
-

I juli måned foretas det noe færre kollektivreiser og gangturer enn ellers i året.
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-

I helgedager foretas det noe færre kollektivreiser og bilførerreiser, men noe flere reiser som
bilpassasjer enn i ukedagene.

-

Av modellresultatene ser vi også at transportmiddelvalget er noe ulikt i de fem
caseområdene, alt annet likt (Tabell 3.6). Vi ser blant annet at det foretas noe flere
kollektivreiser blant beboerne i Drammensområdet i forhold til i Trondheimsområdet. Videre
foretas det noe flere bilreiser i Kristiansands- og Drammensområdet, og i
Sarpsborg/Fredrikstad enn i Trondheimsområdet. Det foretas isolert sett noe flere gangturer
i Trondheimsområdet enn i de øvrige byområdene. Og det foretas isolert sett noe flere
sykkelturer i Tønsberg- og Kristiansandsområdet og noe færre i Drammensområdet
sammenlignet med Trondheimsområdet.

-

I tillegg ser vi at den underliggende trenden trekker i retning av noen færre bilreiser og
gangturer i 2009 enn i 2005.

Tabell 3.6: Relativ avvik i markedsandeler sammenliknet med Trondheimsområdet og endring 2005 til 2009
Prosent avvik Basert på modellberegninger tabell 3.1
Kollektivt

Gangturer

Sykkelturer

Tønsbergområdet

-14 %

41 %

Kristiansandsområdet

-24 %

18 %

-13 %

-50 %

Drammensområdet

25 %

Bilfører

Bilpassasjer

9%

Sarpsborg/Fredrikstad

8%

Endring 2005 - 2009

-9 %

20 %

-23 %
-6 %

RVU-modellen for de fem caseområdene sammenlignet med hele landet
De fem områdene kan skille seg en del fra gjennomsnittet i resten av landet både når det gjelder
reiser, befolkning og rammebetingelser for bil og kollektivtransport. Det er derfor ikke sikkert at vi
kan generalisere de effektene vi har funnet fra analysen over. Vi har derfor valgt å kjøre den samme
analysen for hele landet, for å se hvorvidt disse modellresultatene avviker fra modellen for de fem
caseområdene (Tabell 3.7). Kun estimater hvor de to modellkjøringene avviker vesentlig fra
hverandre, kommenteres i teksten. Kort oppsummert er de største avvikene som følger:


Det å ha god tilgang til kollektivtransport har større betydning for antall kollektivreiser man
foretar i modellen for hele landet enn i modellen for fem caseområder. Det har trolig
sammenheng med at variasjonen mellom «godt og dårlig» kollektivtilbud er mindre i de
byområdene vi her ser på enn for landet som helhet. I modellen for hele landet beregner vi
differansen mellom kollektivtilbudet i svært grisgrendte strøk og bysentrum, mens det «dårlige»
tilbudet i byområdene ligger mer på nivå med «tettsteder» ellers i landet?



Samtidig har det å ha sesongkort for kollektivtransport en sterkere reduserende effekt på både
antall bilførerreiser og antall gangturer man foretar i den landsdekkende modellen sammenlignet
med modellen for fem caseområder. Dette er trolig samme effekten som over at den
landsdekkende modellen fanger opp flere trafikanter som reiser svært sjelden.



Tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsplassen har mindre betydning for antall reiser man
foretar med ulike transportmidler i den landsdekkende modellen sammenlignet med modellen
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for de fem caseområdene. Variabelen har både en svakere positiv effekt på antall bilførerreiser,
og en svakere negativ effekt på antall sykkelturer. Det har trolig sammenheng med at den
landsdekkende modellen fanger opp en større andel trafikanter med et «dårlig» kollektivtilbud
og som derfor gir mindre effekt på bilbruk. Den lavere effekten på sykkelbruken kan ha
sammenheng med et dårligere utbygd sykkelveinett.
Tabell 3.7: Resultater av etterspørselsanalysene - antall reiser per dag med ulike transportmidler.
Tabellen viser de isolerte effekter av endringer i ulike rammebetingelser (ustandardiserte b-koeffisienter).
Hele landet. N=46 465. Datakilde: RVU2005/2009
Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

Adjustet R Square

0,30

0,66

0,15

0,27

0,06

Konstant

0,09

-0,61

0,27

0,29

0,20

Gjennomsnittlig reiselengde per reise

0,00

0,00

0,00

0,00

Antall reiser til arbeid

0,09

0,61

0,04

0,13

0,06

Antall reiser til skole

0,25

0,14

0,36

0,15

Antall tjenestereiser

0,02

0,77

0,03

0,12

Antall handle- og servicereiser

0,02

0,57

0,11

0,25

Antall følge- og omsorgsreiser

-0,01

0,99

0,01

0,02

Antall fritidsreiser

0,04

0,31

0,13

0,41

0,07

Antall besøksreiser

0,02

0,48

0,17

0,23

0,05

Antall reiser til andre formål

0,04

0,57

0,14

0,14

0,04

Svært god tilgang til kollektivtransport vs dårlig

0,21

-0,42

-0,06

0,25

0,04

God tilgang til kollektivtransport vs dårlig

0,08

-0,17

0,09

Har sesongkort for koll

0,84

-0,40

-0,22

-0,18

-0,06

0,85

-0,42

-0,21

-0,12

Ingen biler i husholdningen

0,15

-0,20

-0,26

Antall biler i husholdningen

-0,04

0,19

Tilgang til gratis parkering v arbeidsplassen

-0,06

0,26

Har førerkort for bil

Kvinner

0,03

0,30
-0,12

-0,04

-0,05

-0,14

-0,01

0,02

-0,33

0,28

0,10

-0,04

24 år og yngre vs 25-66 år

-0,03

-0,27

0,24

0,09

0,03

67 år og eldre vs 25-66 år

-0,06

0,25

-0,16

-0,08

Juli

-0,05

0,05

-0,14

0,08

Lørdag

-0,05

-0,05

-0,05

-0,02

Søndag

-0,12

0,11
0,10

-0,02

Trendledd
-0,16
-0,05
0,03
Alle variablene er med i modellkjøringen, men bare estimater som er statistisk signifikante på 5 % nivå eller mindre vises i
tabellen. Estimater i parentes er signifikante på 10 % nivå. Fullstendige resultattabeller finnes i utrykket vedlegg, og kan fås
ved henvendelse.

Prognoser basert på modellen
For å undersøke hvor godt modellen fanger opp variasjon i reisemønsteret, har vi har laget prognoser
for hvor stor prosentandel av reisene som skjer med ulike transportmidler, basert på etterspørselsmodellen, og sammenlignet dette med den faktiske fordelingen. Prognosene er beregnet for de fem
caseområdene hver for seg. Som det fremgår av tabellen nedenfor, treffer etterspørselsmodellen
godt med små forskjeller mellom prognoser og faktisk markedsandeler. Det kan tyde på at denne
modellen fanger opp de viktigste faktorene som kan forklare reiseaktiviteten i byene. Kort
oppsummert viser resultatene:
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Når det gjelder kollektivandelen, er den faktiske og den predikerte kollektivandelen svært lik i
alle fem caseområder.



Modellen predikerer en noe høyere bilførerandel enn hva som er tilfelle for Trondheimsområdet,
og en lavere andel enn hva som er tilfelle i Drammensområdet.



Når det gjelder passasjerandel predikerer modellen en noe lavere passasjerandel i
Sarpsborg/Fredrikstad enn det som er tilfelle.



Modellen predikerer en noe lavere gangandel enn hva som er tilfelle i Trondheimsområdet.



Når det gjelder sykkelandel, predikerer modellen at de fem caseområdene har omtrent lik
sykkelandel, på 6-7 prosent. Det vil si at modellen predikerer en del lavere sykkelandel enn hva
som er tilfelle i Tønsbergområdet, og en god del høyere andel enn hva som er tilfelle i
Drammensområdet. Det betyr at folk reiser mindre med sykkel enn det rammebetingelsene
skulle tilsi i Drammensområdet og mer i Tønsbergområdet. Årsakene til dette kan ligge i dårlig
tilrettelegging for sykkelveinett i Drammensområdet og god tilrettelegging i sykkelbyen
Tønsberg.

Tabell 3.8: Faktisk og predikert andel reiser med ulike transportmidler.
Basert på etterspørselsmodellen for fem caseområder. Datakilde: RVU2005/2009, personfil
Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandområdet

Drammensområdet

Fredrikstad/
Sarpsborg

Faktisk kollektivandel

7%

6%

6%

8%

4%

Predikert kollektivandel

7%

6%

6%

7%

5%

Faktisk bilførerandel

45 %

53 %

52 %

54 %

57 %

Predikert bilførerandel

47 %

54 %

52 %

51 %

56 %

Faktisk andel bil som passasjer

11 %

11 %

12 %

12 %

14 %

Predikert andel bil som passasjer

12 %

12 %

12 %

13 %

12 %

Faktisk andel gange

26 %

19 %

19 %

20 %

18 %

Predikert andel gange

24 %

20 %

21 %

20 %

19 %

Faktisk andel sykkel

8%

8%

7%

3%

6%

Predikert andel sykkel

7%

6%

7%

6%

6%

N (antall personer, vektet)

5071

1648

2958

2912

3455

3.2 Rammebetingelser for bil og kollektivtransport i de fem
byområdene
Tilgang til bil er en av de viktigste faktorene for valg av reisemåte. Andelen i befolkningen som har
førerkort og bil vil legge føringer på antall reiser som foretas med de forskjellige typer
transportmidler. Videre legger befolkningens tilgang til kollektivtransport sterke føringer på valg av
transportmiddel.
I dette avsnittet beskriver vi hvordan tilgang til transportressurser som førerkort, bil og
kollektivtransport varierer mellom de fem caseområdene. For å sette de fem caseområdene inn i en
større kontekst, sammenligner vi også de fem caseområdene med de øvrige 13 største byområdene i
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Norge, samt resten av landet, på samme måte som vi gjorde for transportmiddelfordeling tidligere i
rapporten. Variasjoner innad i de enkelte caseområdene illustreres vha GIS-baserte kart.
Førerkort for bil
Figur 3.1 viser prosentandel av befolkningen over 17 år som har førerkort for bil, fordelt etter de 13
største byområdene i Norge, landet for øvrig, samt totalt for hele den norske befolkning. Totalt sett
har 87 prosent av befolkningen over 17 år førerkort for bil i 2005/2009. Nivået lå på det samme i
2005 som i 2009. Ut fra figuren ser vi at det er relativt liten variasjon i førerkortandelen etter
geografisk område. Men resultatene viser at det er noe flere personer med førerkort for bil i landet
utenom de 13 byområdene (89 %), og i Arendalsområdet, Kristiansandsområdet og Grenland (88 %).
Det er færrest personer med førerkort for bil i Osloområdet (82 %).
Av de fem caseområdene er det Kristiansandsområdet som har flest innbyggere over 17 år med
førerkort for bil (88 %). Deretter følger Tønsbergområdet og Trondheimsområdet (87 %),
Sarpsborg/Fredrikstad (86 %) og Drammensområdet (85 %).

Figur 3.1: Prosentandel blant personer over 17 år med førerkort for bil – fordelt etter 13 byområder og landet
forøvrig. Datakilde: RVU2005/2009.

Det er også relativt liten variasjon i førerkortinnehav innad i et byområde. Den generelle tendensen
er at bosatte i sentrale strøk i noe mindre grad har førerkort for bil enn bosatte i mer perifere soner.
Men forskjellene er små. Vi har derfor ikke valgt å illustrere disse forskjellene i kart. Differansen er
størst i Kristiansandsområdet. Der skiller det ca 10 prosentpoeng mellom områder med høyest og
lavest førerkortinnehav.

Urbanet Analyse rapport 30/2012

41

Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

Tilgang til bil
Figur 3.2 viser prosentandel av befolkningen som bor i en husstand som eier eller disponerer minst
en bil, fordelt etter de 13 største byområdene i Norge, landet for øvrig, samt totalt for hele den
norske befolkning. I 2005/2009 bodde 85 prosent av befolkningen i en husstand som eide eller
disponerte bil. Det er flest husstander med bil i Grenland, Arendalsområdet og landet for øvrig (91
%), og færrest i Osloområdet (72 %).
Av de fem caseområdene er det flest husstander med bil i Tønsbergsområdet (90 %). Deretter følger
Sarpsborg/Fredrikstad (89 %), Drammensområdet (88 %) og Kristiansandsområdet (88 %). Det er
færrest husstander med bil i Trondheimsområdet (82 %).

Figur 3.2: Prosentandel som eier eller disponerer bil i husstanden – fordelt etter 13 byområder og landet for
øvrig. Datakilde: RVU2005/2009.

Bilholdet er varierende i de ulike sonene innad i hvert enkelt byområde. For alle fem caseområder er
det generelle trekket at bilandelen er lavere i sentrumsnære områder enn i mer perifere strøk, jf
figurene nedenfor. Figurene er markert slik at jo grønnere en sone er skravert, jo flere bosatte i
sonen eier/disponerer bil, og jo rødere en sone er skravert, jo færre bosatte i sonen eier/disponerer
bil.
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Figur 3.4: Prosentandel av de bosatte i ulike soner som eier/disponerer
bil i husstanden. Trondheimsområdet. Datakide: RVU2005/2009

Figur 3.3: Prosentandel av de bosatte i ulike soner som eier/disponerer
bil i husstanden. Tønsbergområdet. Datakide: RVU2005/2009
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Figur 3.5: Prosentandel av de bosatte i ulike soner som eier/disponerer bil i
husstanden. Kristiansandsområdet. Datakide: RVU2005/2009

44

Figur 3.6: Prosentandel av de bosatte i ulike soner som eier/disponerer bil i
husstanden. Drammensområdet. Datakide: RVU2005/2009
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Figur 3.7: Prosentandel av de bosatte i ulike soner som eier/disponerer bil i
husstanden. Sarpsborg/Fredrikstad. Datakide: RVU2005/2009
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For å illustrere hva den områdemessige variasjonen har å si på antall bil- og kollektivreiser som
foretas, har vi valgt å kommentere variasjon i bilinnehav, i mer detalj for to byområder:
Trondheimsområdet og Tønsbergområdet. Dette er de to byområdene med hhv lavest og høyest
bilinnehav av de fem caseområdene.
Trondheimsområdet:
Totalt sett er det 82 prosent som eier/disponerer bil i Trondheimsområdet. Dette er litt i underkant
av landsgjennomsnittet, som er på 85 prosent. Trondheimsomrdet har det laveste bilinnehavet blant
de fem case-områdene. Ut fra kartet i figuren nedenfor ser vi at bosatte i sentrumsnære områder
eier/disponerer bil i mindre grad enn bosatte i mer perifere soner. I sentrumsnære strøk bor om lag
60 prosent i en husstand med tilgang til bil, og i en sone er det for eksempel under 50 prosent som
har tilgang til bil. I perifere soner er det opp mot 100 prosent av husholdningene som eier/disponerer
bil.
I Trondheimsområdet som helhet foretar hver person 88 kollektivreiser i snitt per år, jf data fra
RVU2005/2009. Personer som eier/disponerer bil foretar i snitt 33 færre kollektivreiser per år enn
personer som ikke eier eller disponerer bil, jf etterspørselsmodellen i avsnitt 3.1. Som følge av de
nevnte forskjeller i bilhold mellom sentrumsområder og mer perifere strøk, foretas det i snitt 12 flere
kollektivreiser per person per år blant bosatte i sentrumsområdene enn blant bosatte i de mest
perifere områdene (Tabell 3.9). Dette er den isolerte effekten av tilgang til bil, dvs dersom alle andre
forhold er like mellom de ulike sonene. Det betyr at det foretas 13 prosent flere kollektivreiser per
person per år i sentrumssonene enn i de perifere sonene av Trondheimsområdet, utelukkende som
følge av at færre har tilgang til bil i disse områdene.
Hver person i dette området foretar 97 sykkelturer i snitt per år. Personer som eier/disponerer bil
foretar 22 færre sykkelturer enn personer uten tilgang til bil.7 Forskjellene i bihold innebærer at hver
person som er bosatt i sentrumssonene i gjennomsnitt foretar 8 flere sykkelturer per år enn personer
bosatt i de perifere soner. Det betyr at det foretas 9 prosent flere sykkelturer per person per år blant
bosatte i sentrumssonene enn i de perifere sonene av Trondheimsområdet, utelukkende som følge
av at færre har tilgang til bil.
Når det gjelder bilreiser, foretar hver person i Trondheimsområdet i gjennomsnitt 719 bilreiser,
enten som sjåfør eller passasjer, i løpet av et år. Personer som eier/disponerer bil foretar 172 flere
bilreiser per år enn personer uten tilgang til bil. Som følge av at færre har tilgang til bil i
sentrumsområdene, foretas det i snitt 64 færre bilreiser per person per år blant bosatte i
sentrumsområdene i forhold til i perifere soner. Det vil si at det forets 8 prosent færre bilreiser i blant
bosatte i sentrumsområdene.
Tønsbergområdet:
I hele Tønsbergområdet er det 90 prosent som eier/disponerer bil, noe som er litt over
landsgjennomsnittet på 85 prosent. Dette er det høyeste bilinnehavet blant de fem caseområdene.
Også i dette byområde er det generelle trekket at bosatte i sentrumsnære områder eier/disponerer i
mindre grad bil enn bosatte i mer perifere soner. Men forskjellene mellom de ulike sonene er ikke
like store som for Trondheimsområdet. Bilinnehavet i sentrumsområdene ligger på ca 80 prosent,

7

Forskjellen er imidlertid ikke statistisk signifikant.
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bortsett fra i en sone, hvor ca 70 prosent av befolkningen har tilgang til bil. I de perifere sonene har
litt i overkant av 90 prosent av befolkningen tilgang på bil.
I Tønsbergområdet som helhet foretar hver person 74 kollektivreiser i snitt per år, jf data fra
RVU2005/2009. Som følge av de nevnte forskjeller i bilhold mellom sentrumsområder av Tønsberg og
mer perifere strøk, foretas det i snitt 4 flere kollektivreiser per person per år blant bosatte i
sentrumsområdene enn blant bosatte i de mest perifere områdene (Tabell 3.9). Dette er den isolerte
effekten av tilgang til bil, dvs dersom alle andre forhold er like mellom de ulike områdene. Det betyr
at det foretas 6 prosent flere kollektivreiser per person per år i sentrumssonene enn i de perifere
sonene av Tønsbergområdet, utelukkende som følge av at færre har tilgang til bil.
Hver person i dette området foretar 100 sykkelturer i snitt per år. Som følge av at færre har tilgang til
bil i sentrumssonene, foretar hver person i sentrumssonene 3 flere sykkelturer i gjennomsnitt per år
enn beboerne i de perifere soner, dvs. 4 prosent flere sykkelturer per person per år.
Når det gjelder bilreiser, foretar hver person i Tønsbergområdet i gjennomsnitt 761 bilreiser, enten
som sjåfør eller passasjer, i løpet av et år. Forskjellene i bihold innebærer at hver person bosatt i
sentrumssonene i gjennomsnitt foretar 22 færre bilreiser per år enn beboerne i de perifere soner.
Det betyr at det foretas 3 prosent færre bilreiser per person per år i sentrumssonene enn i de
perifere sonene av Tønsbergområdet, utelukkende som følge av at færre har tilgang til bil.
Tabell 3.9: Den isolerte effekten av ulik tilgang til bil i ulike soner i hhv Trondheims- og Tønsbergområdet
Soner med
Prosentandel med tilgang til
bil
Effekt på antall kollektivreiser
- antall reiser per år
Effekt på antall bilreiser
- antall reiser per år
Effekt på antall sykkelturer
- antall reiser per år

Lavest tilgang til bil
Høyest tilgang til bil
Lavest tilgang til bil
Høyest tilgang til bil
Differanse
Lavest tilgang til bil
Høyest tilgang til bil
Differanse
Lavest tilgang til bil
Høyest tilgang til bil
Differanse

Trondheimsområdet
60 %
97 %
101
89
12
709
773
-64
92
100
8
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Tønsbergområdet
80 %
93 %
78
73
4
768
790
-22
75
72
3
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Tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsplassen
På arbeidsreiser har det å ha tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsplassen svært stor
sammenheng med det å kjøre bil til arbeid. Engebretsen (2006) finner blant annet at tilgang til gratis
parkeringsplass per den viktigste årsaken til valg av bil på arbeidsreisen. Selv om det er et akseptabelt
kollektivtilbud, velger de fleste å kjøre bil når man har mulighet til det, og har gratis parkering ved
jobben. Videre er det rimelig å anta at de som først benytter bilen til arbeidsreisen, også i større grad
benytter bil til andre typer gjøremål.
Figur 3.8 viser prosentandel av de yrkesaktive med fast oppmøtested som har tilgang til gratis
parkeringsplass på arbeidsplassen, hvor det også er godt med plasser. Totalt sett er denne andelen
på 72 prosent i 2005/2009. Men andelen varierer veldig etter geografisk område.
Høyest andel med tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsstedet finner vi i landet utenom de 13
største byområdene. Her har 80 prosent av de yrkesaktive tilgang til gratis parkeringsplass med godt
med plasser. Deretter følger Sarpsborg/Fredrikstad og Grenland (77 %). Den laveste andelen med
tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsstedet finner vi i Tromsø (51 %).
Av de fem caseområdene er det flest yrkesaktive med gratis parkeringsplass på arbeidsplassen i
Sarpsborg/Fredrikstad (77 %). Deretter følger Tønsbergområdet (73 %), Kristiansandsområdet (72 %)
og Drammensområdet (67 %). Det er færrest yrkesaktive med gratis parkeringsplass på
arbeidsplassen i Trondheimsområdet (60 %).

Figur 3.8: Prosentandel med gratis p-plass med godt med plass på arbeidsplassen – fordelt etter 13 byområder
og landet forøvrig. Svar blant yrkesaktive med fast oppmøtested. Datakilde: RVU2005/2009.

Tilgang til gratis parkeringsplass på arbeidsplassen varierer innad i hvert enkelt byområde. I snitt er
det rundt en tredjedel av arbeidstakerne som har gratis parkering på jobben, mens to av 3 har gratis
parkering i de områdene hvor parkeringsdekningen er best (Tabell 3.10). Parkeringsdekningen er best
i Kristiansandsområdet og dårligst i Trondheimsområdet. Tilgangen til bil og førerkort er også blant
de beste i Kristiansandsområdet, men her er forskjellene relativt små.
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Tabell 3.10: Oversikt over førerkortandelen, tilgang til bil og gratis parkering på arbeidsplassen i de fem
byområdene Gjennomsnitt og relativ variasjon mellom sonene i hvert byområde.
Førerkort

Eier/disponerer
bil

Gratis parkering på
arbeidsplass

Snitt

82 %

86 %

33 %

Standardavvik

6%

12 %

9%

Maksimum

94 %

100 %

51 %

Minimum

73 %

47 %

15 %

Relativ variasjon

7%

14 %

28 %

Snitt

80 %

90 %

35 %

Standardavvik

4%

8%

7%

Maksimum

87 %

98 %

44 %

Minimum

71 %

69 %

20 %

Relativ variasjon

5%

9%

19 %

Snitt

82 %

89 %

42 %

Standardavvik

7%

11 %

9%

Maksimum

100 %

100 %

63 %

Minimum

72 %

57 %

19 %

Relativ variasjon

8%

12 %

22 %

Snitt

80 %

90 %

37 %

Standardavvik

5%

7%

7%

Maksimum

92 %

100 %

50 %

Minimum

70 %

76 %

25 %

Relativ variasjon

6%

8%

19 %

Snitt

80 %

90 %

39 %

Standardavvik

5%

7%

8%

Maksimum

91 %

99 %

59 %

Minimum

69 %

76 %

24 %

Relativ variasjon

7%

8%

21 %

Snitt

81 %

88 %

37 %

5 caseområder, RVU dybde

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/Fredrikstad

Standardavvik
Total

6%

10 %

9%

Maksimum

100 %

100 %

63 %

Minimum

69 %

47 %

15 %

Relativ variasjon

7%

11 %

24 %
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Tilgang til kollektivtransport
Egenskaper ved kollektivtilbudet, slik som avstanden til nærmeste kollektivholdeplass og
avgangsfrekvens fra holdeplassen, sier noe om hvor lett tilgjengelig kollektivtilbudet er, og legger
dermed føringer på antall reiser som foretas med de ulike transportmidlene.
RVU gir bare en grov fremstilling av egenskaper ved kollektivsystemet. Det stilles spørsmål om hvor
langt er det fra boligen til stoppestedet for det kollektive transportmidlet som man vanligvis bruker,
eller som det kan være mest aktuelt å bruke, og hvor ofte det går kollektivtransport fra dette
stoppestedet på hverdager mellom klokka 9 og klokka 15.
På bakgrunn av avstand til den mest aktuelle holdeplassen og avgangsfrekvens fra denne
holdeplassen har vi konstruert en indeks for tilgang til kollektivtransport, jf tabellen nedenfor.8
Tabell 3.11: Indeks for tilgang til kollektivtransport

Under 500 meter

Minst 4 ganger i
timen
Svært god

Avgangsfrekvens (mellom kl. 0900 og 1500)
1 gang i timen eller
2-3 ganger i timen
sjeldnere
God
Dårlig

Annen hver time
eller sjeldnere
Svært dårlig

Mellom 0,5 og 0,9 km

God

God

Dårlig

Svært dårlig

Mellom 1 og 1,5 km

Dårlig

Dårlig

Svært dårlig

Svært dårlig

Over 1,5 km

Svært dårlig

Svært dårlig

Svært dårlig

Svært dårlig

Avstand til holdeplass

Figur 3.9 viser prosentandel av befolkningen som har svært god tilgang til kollektivtransport – det vil
si at de har avgangsfrekvens minst 4 ganger i timen og under 500 meter å gå til aktuell holdeplass.
Totalt sett har 16 prosent av befolkningen i Norge svært god tilgang til kollektivtransport i
2005/2009, jf. denne indeksen. Men det er stor variasjon etter geografisk område.
Den høyeste befolkningsandelen med svært god tilgang til kollektivtransport finner vi i Osloområdet,
med 43 prosent. Deretter følger Trondheimsområdet (38 %) og Stavangerområdet (32 %). Nederst på
lista finner vi Sarpsborg/Fredrikstad (8 %), Tønsbergområdet (8 %), Arendalsområdet (4 %) og landet
for øvrig (2 %).
Av de fem caseområdene er det høyest andel med kort avstand til holdeplassen i Trondheimsområdet (38 %). Deretter følger Kristiansandsområdet (20 %) og Drammensområdet (17 %). Nederst
av de fem case-områdene finner vi Sarpsborg/Fredrikstad og Tønsbergområdet, med 8 %.

8

I dokumentasjonsrapportene til RVU-undersøkelsene (se blant annet Vågane m.fl. 2011) er det laget en tilsvarende indeks.
Da vårt fokusområde er byområder, som har et bedre utbygd kollektivsystem enn landet som helhet, har vi imidlertid valgt
en noe annen måte å gruppere indeksen på. Blant annet har vi satt en grense på 500 meter til aktuell holdeplass som
kriterium for å ha svært god kollektivdekning, mens den opprinnelige indeksen setter en grense på 1000 meter.
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Figur 3.9: Prosentandel med svært god tilgang til kollektivtransport – fordelt etter 13 byområder og landet
forøvrig. Datakilde: RVU2005/2009.

Vi har sett på hvordan kvaliteten på kollektivtilbudet varierer internt i hvert av byområdene (Tabell
3.12). Denne tabellen viser at Trondheimsområdet har det beste kollektivtilbudet av disse
byområdene, med 32 prosent av innbyggerne som har et svært godt kollektivtilbud, og de har også
det området med totalt sett best tilbud (70 %). Samtidig er det stor variasjon mellom de ulike sonene
i dette området.
Tønsbergområdet har dårligst kollektivtilbud og minst variasjon mellom områdene. Her er det i snitt
8 prosent som har et svært godt kollektivtilbud, og bare 16 % i det området hvor tilbudet er
kollektivtilbudet er best. Det er lavere enn snittet for både Trondheims- og Kristiansandsområdet. De
har også lavest relativ variasjon mellom sonene i området.
Totalt sett betyr det at kvaliteten på kollektivtilbudet deler seg i tre grupper; med best tilbud i
Trondheimsområdet, nest best i Drammensområdet og Kristiansandsområdet og dårligst i
Tønsbergområdet og i Sarpsborg/Fredrikstad.
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Tabell 3.12: Andel av befolkningen som har et svært godt kollektivtilbud i nærheten av boligen. Gjennomsnitt
for alle soner, standardavvik, maksimum, minimum og relativ variasjon mellom sonene i hvert enkelt byområde
5 caseområder, RVU dybde

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

Svært god
Mean

32 %

Std. Deviation

22 %

Maximum

70 %

Minimum

0%

Relativ variasjon

69 %

Mean

8%

Std. Deviation

5%

Maximum

16 %

Minimum

0%

Relativ variasjon

58 %

Mean

17 %

Std. Deviation

17 %

Maximum

49 %

Minimum

0%

Relativ variasjon

99 %

Mean

14 %

Std. Deviation

15 %

Maximum

46 %

Minimum

0%

Relativ variasjon

Sarpsborg/Fredrikstad

Total

107 %

Mean

8%

Std. Deviation

8%

Maximum

22 %

Minimum

0%

Relativ variasjon

100 %

Mean

18 %

Std. Deviation

19 %

Maximum

70 %

Minimum

0%

Relativ variasjon

102 %

Dette mønsteret kommer også tydelig fram av figur 3.10 – figur 3.14, som viser andelen av de
bosatte i hver enkelt sone som har svært god tilgang til kollektivtransport. Jo grønnere en sone er
skravert, jo flere bosatte i sonen har svært god tilgang til kollektivtransport, og jo rødere en sone er
skravert, jo færre bosatte i sonen har svært god tilgang til kollektivtransport.
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Figur 3.10: Prosent av de bosatte i ulike soner som har svært god tilgang til
kollektivtransport (dvs at det er minst 4 avganger i timen og under 500 meter å gå til
den mest aktuelle holdeplassen). Trondheimsområdet. Datakilde: RVU2005/2009

Figur 3.11: Prosent av de bosatte i ulike soner som har svært god tilgang til
kollektivtransport (dvs at det er minst 4 avganger i timen og under 500 meter å gå
til den mest aktuelle holdeplassen). Tønsbergområdet. Datakilde: RVU2005/2009
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Figur 3.13: Prosent av de bosatte i ulike soner som har svært god tilgang til
kollektivtransport (dvs at det er minst 4 avganger i timen og under 500 meter å gå til
den mest aktuelle holdeplassen). Kristiansandsområdet. Datakilde: RVU2005/2009
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Figur 3.12: Prosent av de bosatte i ulike soner som har svært god tilgang til
kollektivtransport (dvs at det er minst 4 avganger i timen og under 500 meter å gå til
den mest aktuelle holdeplassen). Drammensområdet. Datakilde: RVU2005/2009
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Figur 3.14: Prosent av de bosatte i ulike soner som har svært god tilgang til
kollektivtransport (dvs at det er minst 4 avganger i timen og under 500 meter å gå til
den mest aktuelle holdeplassen). Sarpsborg/Fredrikstad. Datakilde: RVU2005/2009
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For å illustrere hva den områdemessige variasjonen i kollektivtilgang har å si på antall bil- og
kollektivreiser som foretas, har vi valgt å kommentere dette i mer detalj for to byområder:
Trondheimsområdet og Sarpsborg/Fredrikstad. Dette fordi dette er de to byområdene med hhv best
og dårligst tilgang til kollektivtransport av de fem caseområdene.
Trondheimsområdet:
I hele dette området er det 38 prosent som har svært god tilgang til kollektivtransport. Dette er
vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet på 16 prosent. Trondheimsområdet ligger desidert høyest
av de fem caseområdene mht denne indikatoren, og av de 13 store byområdene i Norge er det bare
Osloområdet som ligger høyere, med 43 prosent.
Ifølge kartet ser vi at det er en helt klart sammenheng mellom en sones sentrumsnærhet og andelen
av de bosatte i sonen som har svært god tilgang til kollektivtransport. I noen av de mest sentrale
områdene av Trondheim har over 60 prosent av de bosatte svært god tilgang til kollektivtransport,
mens i noen de mest perifere strøk er denne andelen lik null.
I Trondheimsområdet som helhet foretar hver person 88 kollektivreiser i snitt per år, jf data fra
RVU2005/2009. Personer med svært god tilgang til kollektivtransport foretar 26 flere kollektivreiser
per år enn personer med dårlig tilgang til kollektivtransport, og personer med god tilgang til
kollektivtransport foretar 18 flere kollektivreiser per år enn personer med dårlig tilgang, jf
etterspørselsmodellen i avsnitt 3.1. Vi har foretatt en beregning av hvor mye kvaliteten på
kollektivtilbudet kan forklare forskjeller i bruk av bil, kollektivtransport og sykkel i hhv
Trondheimsområdet og Sarpsborg/Fredrikstad(Tabell 3.13).
Som følge av forskjeller i tilgang til kollektivtransport i nærområdet mellom sentrumssoner i
Trondheim og mer perifere strøk, foretas det i snitt 16 flere kollektivreiser per person per år blant
beboere i sentrumsområdene enn blant beboere i de mest perifere områdene. Dette er den isolerte
effekten av tilgang til kollektivtransport, dvs dersom alle andre forhold er like mellom de ulike
områdene. Det betyr at det foretas 20 prosent flere kollektivreiser per person per år blant beboere i
sentrumssonene enn blant beboere i de perifere sonene av Trondheimsområdet, utelukkende som
følge av at flere har god tilgang til kollektivtransport.
Hver person i dette området foretar 97 sykkelturer i snitt per år. Personer med svært god tilgang til
kollektivtransport foretar 26 flere sykkelreiser per år enn personer med dårlig tilgang til kollektivtransport, og personer med god tilgang foretar 18 flere sykkelreiser per år enn personer med dårlig
tilgang til kollektivtransport. Forskjeller i tilgang til kollektivtransport i nærområdet innebærer
dermed at hver beboer i sentrumssonene i gjennomsnitt foretar 9 flere sykkelturer per år enn
beboerne i perifere soner. Det betyr at det foretas 10 prosent flere sykkelturer per person per år i
sentrumssonene enn i de perifere sonene av Trondheimsområdet, utelukkende som følge av at flere
har god tilgang til kollektivtransport i nærområdet sitt.
Når det gjelder bilreiser, foretar hver person i Trondheimsområdet i gjennomsnitt 719 bilreiser,
enten som sjåfør eller passasjer, i løpet av et år. Personer med svært god tilgang til kollektivtransport
foretar 135 færre bilreiser per år enn personer med dårlig tilgang til kollektivtransport, og personer
med god tilgang foretar 47 færre kollektivreiser per år enn personer med dårlig tilgang til
kollektivtransport. Som følge av at flere bosatte har god tilgang til kollektivtransport i sentrums-
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områdene, foretas det i snitt 81 færre bilreiser per person per år i sentrumsområdene i forhold til
perifere soner, dvs 10 prosent færre bilreiser.
Sarpsborg/Fredrikstad:
I hele dette området er det bare 8 prosent av befolkningen som har svært god tilgang til
kollektivtransport i sitt nærområde. Dette er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet på 16 prosent,
og det er lavest av våre fem caseområder, sammen med Tønsbergområdet. Bare Arendalsområdet og
landet forøvrig ligger lavere.
I dette området er det er relativt liten forskjell mht tilgang til kollektivtransport i de ulike sonene.
Men andelen av de bosatte som har svært god tilgang til kollektivtransport er noe høyere i de mest
sentrumsnære områdene av Fredrikstad. Her har ca 20 prosent av befolkningen svært god tilgang til
kollektivtransport, mens denne andelen er null i mer perifere soner.
I området som helhet foretar hver person 48 kollektivreiser i snitt per år. Som følge av de nevnte
forskjeller i tilgang til kollektivtransport i nærområdet mellom bosatte sentrumsområder av
Fredrikstad og i mer perifere strøk av området, foretas det i snitt 10 flere kollektivreiser per person
per år blant bosatte i Fredrikstad sentrum enn i perifere områder. Dette er den isolerte effekten av
tilgang til kollektivtransport i nærområdet, dvs dersom alle andre forhold er like mellom de ulike
områdene. Det betyr at det foretas 10 prosent flere kollektivreiser per person per år blant beboere i
Fredrikstad sentrum enn i de perifere områder, utelukkende som følge av at færre har svært god
tilgang til kollektivtransport i nærområdet sitt.
Hver person i Sarpsborg/Fredrikstad foretar 70 sykkelturer i snitt per år. Som følge av forskjellene i
tilgang til kollektivtransport, foretar hver person bosatt i sentrumssonene 4 flere sykkelturer i
gjennomsnitt per år enn beboere i de perifere soner, noe som utgjør 5 prosent flere sykkelturer per
person per år.
Når det gjelder bilreiser, foretar hver person i Sarpsborg/Fredrikstad i gjennomsnitt 837 bilreiser,
enten som sjåfør eller passasjer, i løpet av et år. Forskjeller i tilgang til kollektivtransport mellom
sentrumsområder og perifere soner innebærer at hver person bosatt i sentrumssonene av
Fredrikstad i gjennomsnitt foretar 39 færre bilreiser per år enn beboerne i perifere soner. Det betyr
at det foretas 5 prosent færre bilreiser per person per år i blant beboere i Fredrikstad sentrum enn i
perifere områder, utelukkende som følge av at flere har god tilgang til kollektivtransport i
nærområdet.
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Tabell 3.13: Den isolerte effekten av ulik tilgang til kollektivtransport i ulike soner i hhv Trondheimsområdet og i
Sarpsborg/Fredrikstad
Soner med
Prosentandel med svært god
tilgang til kollektivtransport
Effekt på antall kollektivreiser
- antall reiser per år
Effekt på antall bilreiser
- antall reiser per år
Effekt på antall sykkelturer
- antall reiser per år
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Høyest andel
Lavest andel
Høyest andel
Lavest andel
Differanse
Høyest andel
Lavest andel
Differanse
Høyest andel
Lavest andel
Differanse

Trondheimsområdet
60 %
2%
97
81
16
724
805
-81
98
89
9

Urbanet Analyse rapport 30/2012

Sarpsborg/
Fredrikstad
20 %
0%
66
56
10
791
810
-20
75
71
4
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4. Markedspotensialet for bil og
kollektivtransport
4.1 Konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport
Når man står ovenfor valget mellom ulike transportmidler på en reise, er det ikke bare personlig
tilgang til transportressurser, slik som førerkort og tilgang til bil som er av betydning. Også
egenskaper ved de ulike transportalternativene man kan velge blant, spiller en stor rolle.
For at det skal være et reelt konkurranseforhold mellom bil og kollektivtransport har man i
Nederland beregnet at reisetiden med kollektivtransport ikke bør være mer enn dobbelt så lang som
reisetiden med bil (Bovy m fl 199 1). Analysene fra Nederland konkluderte med at bare ca 20 prosent
av persontransportmarkedet, målt i personkilometer, ligger under denne grensen. Tilsvarende
beregninger basert på reisemønsteret til kollektivtrafikanter i Drammensområdet viser at ca en
tredjedel av turene ble foretatt på strekninger hvor reisetidsforholdet oppfylte de nederlandske
kriteriene (Figur 4.1) (Stangeby og Norheim 1995).
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Figur 4.1: Reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil, Akkumulert andel for kollektivtrafikantene i
Drammensregionen og i Danmark. Kilde: Stangeby og Norheim 1995 og ALTRANS 2000.
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Tilsvarende analyser av reiser i Danmark9 viser at bare en tiendedel av reisene har et reisetidsforhold
mellom kollektivtransport og bil som er 2 til 1 eller lavere (ALTRANS 2000). Det vil si at kun 1 av 10
turer oppfyller de nederlandske kriteriene for et reelt konkurranseforhold.
Forskjellen mellom resultatene fra undersøkelsen i Drammen og Danmark kan ha sin årsak i at det er
en relativt høy andel lange reiser i Drammen, noe som gjør at reisene med kollektivtransport dermed
kommer mer gunstig ut tidsmessig i forhold til bil. For analyser viser at reisetidsforholdet mellom bil
og kollektivtransport er mer gunstig jo lengre reisene er (ALTRANS 2000, Norheim m fl 1994).
I Trondheim er det gjort analyser av reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport på utvalgte
reiselenker i sentrum og på regionale reiser (Rødseth 1999). Resultatene viste at det bare var ett
punkt i sentrum (Midtbyen) som så vidt oppfylte kriteriene om maks dobbel reisetid. På de andre
reiselenkene lå reisetidsforholdet på mellom 2,26 og 3,40. På de regionale reisene, derimot, lå
reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport på mellom 1,5 og 2. I disse analysene var riktignok
ikke skjult ventetid inkludert, men funnene bekrefter likevel at kollektivtransporten konkurrerer
dårligst på tid på de korte reisene.
Selv om reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil varierer fra sted til sted, viser resultatene
at det er få av kollektivreisene som konkurrerer tidsmessig med bilreisene. Utfordringen er å øke
kollektivtransportens konkurransekraft ved å gjøre gapet minst mulig mellom tiden det tar å reise
kollektivt og tiden det tar å bruke bil.

4.2 Beregning av generaliserte reisekostnader i de fem
byområdene
I analyser av konkurranseforholdet mellom bil og buss er det ikke bare reisetid, men også andre
faktorer knyttet til reisen, som har betydning. Generaliserte reisekostnader (GK) er et uttrykk for
belastningen ved å reise, når en tar hensyn de ulike delene som en reise består av (jf avsnitt om
generaliserte reisekostnader i kapittel 1).
For å analysere konkurranseforholdet mellom bil og buss i denne analysen, har vi tatt utgangspunkt i
alle reiser som er registrert i Reisevaneundersøkelsen i 2005 og 2009 i de fem caseområdene.
Reisene er blitt påkodet en verdi for hhv GK kollektivtransport, GK sykkel og GK bil, uavhengig av med
hvilket transportmiddel reisen faktisk ble gjennomført med.
Konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport på en gjennomsnittsreise
I første omgang har vi beregnet generaliserte reisekostnader for hhv bil- kollektiv- og sykkelreiser
mellom reiserelasjoner på storsonenivå, det vil si de sonene vi har delt de ulike byområdene inn i.
Resultatene viser at for reiser som foretas i de fem case-områdene er GK for kollektivtransport høy
sammenlignet med GK for sykkel og bil (Figur 4.2). Gjennomsnittlig GK for kollektivtransport er 93

9

Danske miljøundersøkelser har i prosjektet ALTRANS utviklet en modell for å beregne reisetidsforholdet mellom bil og
kollektivtransport, der selvoppgitte reisetider i den nasjonale reisevaneundersøkelsen, sammenholdt med opplysninger i
GIS, er lagt til grunn. Selve reisetiden og den skjulte ventetiden er inkludert, men ikke gangtiden til/fra transportmidlet.

60

Urbanet Analyse rapport 30/2012

Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

kr/reise, mens gjennomsnittlig GK for bilreiser er 26 kr/reise. Det vil si at det er 3,5 ganger så
belastende å reise med kollektivtransport som med bil på de reisene som er registrert i
Reisevaneundersøkelsen. I valget mellom å reise med bil og å reise med buss, vil dermed bil være det
mest nærliggende alternativet. Dette skyldes blant annet at vi ser på reiser mellom alle
reiserelasjoner, også på mange av de strekningene hvor det i realiteten ikke er noe kollektivtilbud.
Senere vil vi derfor se på reiser til sentrum av byområdene.

Figur 4.2: Gjennomsnittlig GK for hhv kollektivtransport, sykkel og bil i de fem caseområdene.
Justert verdi for både GK_koll og GK_bil. Datakilde: RVU2005/2010, reisefil og påkodede data fra RTM.
N = 38 558 totalt

Det er imidlertid forskjeller mellom de fem caseområdene, særlig når det gjelder størrelsen på GK for
kollektivtransport. GK for kollektivtransport er lavest i Trondheimsområdet (GK_koll = 67 kr/reise).
Det vil si at en gjennomsnittlig kollektivreise er mindre belastende i dette området enn i de øvrige
fire caseområdene, noe som tyder på at Trondheimsområdet har et bedre utbygd kollektivsystem
enn de øvrige byområdene. Videre ser vi at GK for kollektivtransport er høyest i Tønsbergområdet
(GK_koll = 129 kr/reise). Det vil si at en gjennomsnittlig kollektivreise er mest belastende i dette
området. Samtidig ser vi at gjennomsnittlig GK for bilreiser er lavest i Tønsbergområdet (GK_bil = 22
kr/reise), noe som gjør at kollektivtransport konkurrere svært dårlig mot bil i dette området.
Figur 4.3 viser hvilke reisetidskomponenter den gjennomsnittlige GK for kollektivtransport og bil
består av. Tallene i rødt i figuren viser hvor stor andel de ulike reisetidselementene utgjør av den
totale GK. Det er imidlertid viktig å huske på at beregningene er basert på en gjennomsnittsreise,
hvor det er mange strekninger med lav frekvens, og korte reiser hvor ventetiden utgjør en stor del av
reisetiden.
Dersom alle reisene som er registrert i RVU skulle ha vært gjennomført som kollektivreiser, ser vi at
ventetiden ville ha utgjort den største kostnaden for trafikantene. Ventetid utgjør om lag halvparten
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av den totale reisebelastningen ved å reise kollektivt. Videre ser vi at de resterende elementene, dvs
takst, reisetid og tilbringertid utgjør om lag 1/3 hver av den resterende halvparten.
Hvis de tilsvarende reisene skulle ha vært gjennomført som bilreiser, ser vi for det første at bilreisen
ville ha vært vesentlig mindre belastende enn kollektivreisen. For bilreisen utgjør selve reisetiden den
største belastningen. Selve reisetiden utgjør 41 prosent av den totale reisebelastningen.
Kilometeravhengige kostnader samt evt bomkostnader utgjør 29 prosent av reisebelastningen, mens
parkeringskostnader utgjør 28 prosent.

Figur 4.3: GK-elementer for en gjennomsnittlig reise, fem caseområder samlet: Justert GK_koll og GK_bil.
Datakilde: RVU2005/2010, reisefil og påkodede data fra RTM. N = 38 558

Generaliserte reisekostnader på individnivå
I vår analysemodell har vi ikke fokus på reisenivå, men på individnivå, og på hva som kan forklare
ulike personers reiseaktivitet og transportmiddelbruk. Derfor har vi omformet data om GK på
reisenivå til en egenskap på individnivå. Vi har konstruert en GK-verdi for hvert enkelt individ ved å
beregne et personlig GK-gjennomsnitt, basert på GK for de bil- og kollektivreiser den enkelte har
foretatt i løpet av en dag. Årsaken til at vi har valgt å basere den individuelle GK-verdien på bare bilog kollektivreiser, er at både gang- og sykkelturer ofte er svært korte, og foregår på strekninger hvor
det ikke ekisisterer – og heller ikke er ment å eksistere – et godt kollektivtilbud. Vårt fokus er derfor
på konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport.
Tabell 4.1 nedenfor viser noen nøkkeltall når det gjelder konkurranseforholdet mellom
kollektivtransport og bil, basert på dette individuelle gjennomsnittet. Som det fremgår av tabellen,
konkurrerer kollektivtransporten relativt dårlig mot bil i disse byområdene. Totalt sett er det bare 1
prosent av respondentene som har en konkurranseindeks med verdi to eller lavere. Ganske mange
har en verdi på mellom to og tre, og 13 prosent har en konkurranseindeks-verdi på 3 eller lavere. I de
videre analysene definerer vi dette som å ha ”gode” kon kurranseforhold for kollektivtransport.
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Tabell 4.1: Nøkkeltall for konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil – individuelt GK-gjennomsnitt.

Laveste verdi - KI =

Totalt alle
fem
caseområder
0.8

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansansområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/
Fredrikstad

1.5

1.0

1.9

0.8

1.3

%-andel med verdi 2 eller lavere

1.1

2.1

1.8

0.4

0.9

0.5

%-andel med verdi 3 eller lavere

12.9

26.3

2.7

13.5

3.9

3.7

25 % percentil - KI =

3.6

3.0

5.5

3.6

4.3

4.6

50 % percentil - KI =

5.1

3.8

8.1

4.9

5.7

6.1

75 % percentil - KI =

7.4

5.1

12.2

7.7

7.9

8.4

Høyeste verdi - KI =

34.6

34.6

30.2

31.9

26.9

29.2

Gjennomsnittsverdi - KI =

6.3

4.5

9.9

4.9

5.7

6.1

N (antall personer, vektet)

3097

998

251

617

541

690

Ut fra tabellen ser vi at det er store variasjoner de fem byområdene imellom når det gjelder
konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil. Konkurranseforholdet er best i
Trondheimsområdet. Her har 26 prosent av respondentene "gode" konkurranseforhold for
kollektivtransport på de reisene de foretar hver dag. Men det er store variasjoner innad i
Trondheimsområdet, noe som vises i figurene nedenfor. I noen områder har over 40 prosent gode
konkurranseforhold , mens i andre soner, hovedsakelig i randsonen av byområdet, har under 10
prosent gode konkurranseforhold.
I Tønsbergområdet konkurrerer kollektivtransport dårlig mot bil. Bare 3 prosent av befolkningen har
gode konkurranseforhold på reisene de foretar i løpet av en dag. Det er ikke særlig stor variasjon
innad i området, men i en god del soner er det ingen som har gode konkurranseforhold.
I Kristiansansområdet har 14 prosent gode konkurranseforhold for kollektivtransport på de reisene
de foretar daglig. I de beste sonene gjelder dette over 20 prosent, dette gjelder sentrumsområdene,
mens det er 5 prosent som har gode konkurranseforhold i de dårligste sonene, hovedsakelig i
randsonen av byområdet.
I Drammensområdet konkurrerer også kollektivtransport dårlig mot bil, målt gjennom den
individuelle GK-verdien. Bare 4 prosent har gode konkurranseforhold på de reisene de foretar i løpet
av en dag. I en del områder er det ingen som har gode konkurranseforhold for kollektivtransporten.
Kun i Mjøndalen er denne andelen høy, her har over 30 prosent av de bosatte gode
konkurranseforhold for kollektivtransport, sammenlignet med bil.
I Sarpsborg/Fredrikstad konkurrerer kollektivtransport dårlig mot bil, og bare 3 prosent har gode
konkurranseforhold på de reisene de foretar i løpet av en dag. I de beste sonene gjelder dette litt i
overkant av 10 prosent, mens det i de dårligste sonene ikke er noen som har gode
konkurranseforhold.
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Figur 4.4: Prosent av de bosatte i ulike soner som har gode konkurranseforhold for
kollektivtransport sammenlignet med bil på reiser til sentrum. Trondheimsområdet.
Datakilde: RTM
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Figur 4.5: Prosent av de bosatte i ulike soner som har gode konkurranseforhold for
kollektivtransport sammenlignet med bil på reiser til sentrum. Tønsbergområdet.
Datakilde: RTM
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Figur 4.6: Prosent av de bosatte i ulike soner som har gode konkurranseforhold for
kollektivtransport sammenlignet med bil på reiser til sentrum. Kristiansandsområdet.
Datakilde: RTM

Figur 4.7: Prosent av de bosatte i ulike soner som har gode konkurranseforhold for
kollektivtransport sammenlignet med bil på reiser til sentrum. Drammensområdet.
Datakilde: RTM
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Figur 4.8: Prosent av de bosatte i ulike soner som har gode konkurranseforhold for
kollektivtransport sammenlignet med bil på reiser til sentrum. Sarpsborg/Fredrikstad.
Datakilde: RTM
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Etterspørselsmodell - inkludert generaliserte reisekostnader
På grunnlag av det individuelle målet på konkurranseflatene mellom bil og kollektivtransport har vi
foretatt en oppdatert analyse av etterspørselsmodellen. I tillegg til data om reisekvalitet (KI koll/bil),
har vi også lagt på en variabel for om reisen foregår helt lokalt, dvs i egen bostedssone, eller ut av
dette området.
Denne analysen er kun basert på personer som har foretatt minst en bil- eller kollektivreise, dvs. at
antall personer er redusert sammenlignet med den opprinnelige modellen i avsnitt 3.1. Modellen er
derfor kun er egnet til å si noe om antall kollektiv- og bilreiser. For å kunne sammenligne resultatene
fra den opprinne modellen med den oppdaterte versjonen har vi derfor kjørt den opprinnelige
modellen på det samme datagrunnlaget, jf tabellen nedenfor.
Resultatene fra modellen viser at andelen soneinterne reiser man foretar, har negativ betydning for
både antall kollektiv- og bilreiser. Det vil altså si at de som foretar de fleste reisene sine i
nærområdet, kjører mindre bil og reiser mindre kollektivt enn de som reiser lenger. Dette er ikke
overraskende.
Videre ser vi at de som har gode konkurranseforhold for kollektivtransport, foretar flere
kollektivreiser og færre bilreiser per dag enn de som har dårlige konkurranseforhold.
Modellens forklaringskraft er 0,36 for kollektivreiser, og 0,67 for bilreiser. For kollektivreiser er dette
en del høyere enn for den opprinnelige modellen som vist i Tabell 3.1 på side 34. Men
datagrunnlaget for de to modellene er ikke det samme. Hvis vi ser på resultatene fra den
opprinnelige modellen kjørt på det sammenlignbart datagrunnlag, er resultatene omtrent det samme
mellom de to modellene. Det vil si at den økte forklaringskraften i modellen skyldes at de som kun
har foretatt gang- og sykkelturer ikke er inkludert i den utvidete modellen, og ikke de nye variablene.
Vår konklusjon er dermed at den opprinnelige indeksen som beskriver tilgang til kollektivtransport
gjennom selvoppgitte data er noe bedre egnet til å beskrive transportmiddelbruk.
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Tabell 4.2: Resultater av etterspørselsanalysene inkludert reisekvalitetsdata - antall reiser per dag med ulike
transportmidler. Fem caseområder samlet. Tabellen viser isolerte effekter av endringer i ulike rammebetingelser
(ustandardiserte b-koeffisienter). N=12 278 (vektet). Datakilde: RVU2005/2009, påkoblet data fra RTM
Modell 2) Påkoblet reisekvalitetsdata
Kollektivt

Modell 1)
Bilfører

Opprinnelig modell
Kollektivt

Bilfører

Adjustet R Square

0,36

0,67

Adjustet R Square

0,36

0,67

Konstant

0,51

-1,18

Konstant

0,46

-1,15

Antall reiser til arbeid

0,04

0,58

Antall reiser til arbeid

0,03

0,59

Antall reiser til skole

0,22

0,21

0,39

Gj.snittlig reiselengde per reise

Gjennomsnittlig reiselengde per reise

(0,002)

0,39

Antall reiser til skole

Antall tjenestereiser

0,77

Antall tjenestereiser

0,78

Antall handle- og servicereiser

0,63

Antall handle- og servicereiser

0,63

0,90

Antall følge- og omsorgsreiser

0,90

0,35

Antall fritidsreiser

0,34

Antall følge- og omsorgsreiser
Antall fritidsreiser

0,02

Antall besøksreiser

0,47

Antall besøksreiser

Antall reiser til andre formål

0,03

0,53

Antall reiser til andre formål

Andel soneinterne reiser

-0,13

-0,49

Gode konkurranseforhold for koll

0,15

-0,27

Har sesongkort for koll

0,85

Har førerkort for bil
Ingen biler i husholdningen
Antall biler i husholdningen
Tilgang til gratis parkering v
arbeidsplassen
Kvinner

0,48
(0,03)

0,54

Svært god tilgang til koll vs dårlig

0,14

-0,43

God tilgang til koll vs dårlig

0,07

-0,12

-0,44

Har sesongkort for koll

0,86

-0,42

-0,38

1,76

Har førerkort for bil

-0,38

1,78

0,47

-0,49

Ingen biler i husholdningen

0,47

-0,42

-0,04

0,17

Antall biler i husholdningen

-0,03

0,16

(-0,04)

0,34

Tilgang til gratis parkering v arbplass

0,05

0,33

-0,50

Kvinner

24 år og yngre vs 25-66 år

-0,30

24 år og yngre vs 25-66 år

-0,27

67 år og eldre vs 25-66 år

0,20

67 år og eldre vs 25-66 år

0,15

Juli

-0,51

Juli

Lørdag

-0,10

Søndag
Tønsbergområdet

-0,20

-0,24

Lørdag

-0,10

Søndag

-0,20

(0,18)

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

(0,14)

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

0,16

Drammensområdet

0,18

Sarpsborg/Fredrikstad

Sarpsborg/Fredrikstad

0,05

-0,06

-0,24

(0,13)
-0,07

Trendledd
-0,13
Trendledd
-0,14
Alle variablene er med i modellkjøringen, men bare estimater som er statistisk signifikante på 5 % nivå eller mindre vises i
tabellen. Estimater i parentes er signifikante på 10 % nivå. Fullstendige resultattabeller finnes i utrykket vedlegg, og kan fås
ved henvendelse.

En geografisk indikator på konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil
Det er imidlertid ikke realistisk å forvente at kollektivtransport skal konkurrere mot bil på alle
reiserelasjoner, blant annet fordi trafikkgrunnlaget gjør at det nødvendigvis vil være lav frekvens på
mange strekninger. En tilnærming hvor vi baserer GK på alle reiserelasjoner vil dermed kunne slå
uheldig ut. Vi har derfor også sett på konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport på
sentrumsrettede reiser. På bakgrunn av dette har vi konstruert en indikator for et områdes tilgang til
kollektivtransport, basert på konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil på reiser mellom
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det aktuelle området og sentrum i byområdet. I Tabell 4.3 presenteres noen nøkkeltall for denne
indikatoren på konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil.
Tabell 4.3: Gjennomsnittlig generalisert reisekostnad fra bolig til sentrum med bil og kollektivtransport
Kr/reise og konkurranseindeks buss bil
Byområde

GK kollektivt mellom
GK bil mellom
Konkurranseindeks
bosone og sentrum bosone og sentrum
buss/bil

Trondheimsområdet

60

54

1.1

Tønsbergområdet

104

47

2.3

Kristiansandsområdet

104

59

1.8

Drammensområdet

87

42

2.1

Sarpsborg/Fredrikstad

93

37

2.7

For det første viser det seg at konkurransekraften til bussen bedres ved å fokusere på
sentrumsrettede reiser framfor å beregne et individuelt gjennomsnitt av de reisene hver enkelt har
foretatt. Fortsatt er det i Trondheimsområdet hvor kollektivtransporten har gode konkurranseflater
mot bil på sentrumsrettede reiser. Konkurranseindeksen, som beskriver forholdet mellom bussreisen
og bilreisen, er 1,1, noe som vil si at bussreisen og bilreiser er omtrent like «belastende».
For de øvrige fire byområdene ligger gjennomsnittlig konkurranseindeks rundt 2, dvs at det i snitt er
dobbelt så høye reisekostnader forbundet med å reise med buss som med bil. Dette bildet blir enda
mer tydelig når vi ser på hvordan konkurranseindeksen fordeler seg mellom bosonene i hver av
byene (Tabell 4.4).
Trondheimsområdet er det eneste av byområdene hvor noen områder har en konkurranseindeks
under 1, dvs at det er bedre å reise kollektivt enn med bil til sentrum. Dette gjelder for 31,6 prosent
av befolkningen.
Hvis vi ser på de som har gunstige konkurranseforhold, det vil si opp til en konkurranseindeks på 1,5,
gjelder dette omtrent alle i Trondheim, 4,5 prosent i Tønsberg og 28 prosent i Kristiansandsområdet.
I Drammensområdet og Sarpsborg/Fredrikstad er det ingen som bor innenfor områder med gunstige
konkurranseforhold på sentrumsrettede reiser.
På den andre siden er det relativt mange som bor i områder hvor konkurranseflatene er så dårlige at
buss ikke vil være noe reelt alternativ for de som har bil tilgjengelig. Det er ca 80 prosent av
innbyggerne i Tønsbergsområdet og Sarpsborg/Fredrikstad som har en konkurranseindeks over 2 på
sentrumsreiser. Dette gjelder 56 prosent i Drammensområdet og 36 prosent i Kristiansandsområdet.
Dette viser tydelig at markedspotensialet for lokale kollektivreiser er klart størst i Trondheimsområdet og deretter for Kristiansandsområdet, mens det er dårligst i Tønsbergområdet og
Sarpsborg/Fredrikstad. Dette er ikke udelt negativt, og det kan også skyldes mange korte reiser i
noen av byområdene hvor gange og sykkel har et større potensial. Men denne tabellen er et viktig
bakteppe for å kunne forstå evt forskjeller i markedsandeler mellom byområdene og ikke minst
effekten av kollektivtiltak som iverksettes i de enkelte byområdene.
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Tabell 4.4: Fordeling av konkurranseindeksen mellom buss og bil mellom bosone og sentrum.
Prosent andel av bosatte i de ulike grunnkretsene i hver av byområdene.
Trondheim
KI < 1
KI 1-1.5
KI 1.5-2
KI 2-2.5
KI > 2.5

31,6
66,3
,8
1,4

Tønsberg

Kristiansand

Drammen

Sarpsborg/Fredrikstad

4,5
14,4
64,4
16,7

28,0
36,8
19,2
16,0

43,8
42,0
14,2

16,9
25,9
57,1

En modellanalyse basert på den sentrumsrettede GK-indeksen gir imidlertid ingen forbedring i
etterspørselsmodellen. Vi har derfor valgt å ikke presentere resultater fra denne modellen her.
Fullstendige resultattabeller finnes i utrykket vedlegg, og kan fås ved henvendelse.
Når vi i neste avsnitt ser på hvilken betydning det å tilgang til et godt kollektivtransportsystem har for
antall kollektivreiser og bilreiser man foretar, benytter vi derfor den opprinnelige RVU-modellen,
med selvoppgitte kollektivindeksen, jfTabell 3.1.

4.3 Rammebetingelsenes betydning for transportmiddelvalg
Betydningen av tilgang til et godt kollektivtransportsystem
Våre analyser viser at Trondheimsområdet har best tilgang til kollektivtransport av de fem
caseområdene, mens Tønsbergområdet har dårligst tilgang. Tidligere i rapporten har vi vist
betydningen av geografiske variasjoner mht tilgang til kollektivtransport innad i de enkelte
byområdene. I dette avsnittet ser vi på effekten på hele byområdet, og på hva som kan skje med
transportmiddelfordelingen dersom det skjer endringer i befolkningens tilgang til kollektivtransport.
Figur 4.9 viser endringer i antall bil- og kollektivreiser dersom tilgang til kollektivtransport blir like god
i de øvrige fire byområdene som det den er i Trondheimsområdet. En slik endring fører til at antall
kollektivreiser i Sarpsborg/Fredrikstad ville ha økt med hele 20 prosent, mens biltrafikken ville ha gått
ned med 4 prosent. Den store økningen i kollektivreiser skyldes at kollektivandelen i utgangspunktet
var veldig lav (5 prosent av mekaniserte reiser).
For de andre byområdene ville økningen i kollektivreiser ha vært på mellom 6 og 8 prosent, mens
bilreiser ville ha gått ned med mellom 2 og 4 prosent.
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Figur 4.9: Endring i antall bil og kollektivreiser hvis tilgang til kollektivtransport ble like bra som i
Trondheimsområdet. Prosent endring basert på modellresultatene i tabell 3.1

Betydningen av tilgang til bil
Trondheimsområdet har også den laveste biltilgangen av våre fem caseområder. 82 prosent av
befolkningen bor i en husstand med tilgang til bil. Tønsbergområdet har høyest biltilgang – her bor
90 prosent av befolkningen i en husstand med tilgang til bil. Tilgang til bil er dermed en viktig faktor
for å kunne forklare forskjeller i bil- og kollektivreiser mellom byene. Figur 4.10 viser hva som kan
skje dersom tilgang til bil i de øvrige fire byområdene blir like lav som i Trondheimsområdet.
I Sarpsborg/Fredrikstad ville antall kollektivreiser ha økt med ca 10 prosent og antall bilreiser gått
ned med 3 prosent. For de andre om4rådene ville kollektivreisene øke med mellom 2 og 6 prosent
mens bilreiser ville gått ned med ca 2 til 3 prosent.

Figur 4.10: Endring i antall bil og kollektivreiser hvis tilgang til bil ble lav som i Trondheimsområdet. Prosent
endring basert på modellresultatene i tabell 3.1

Her er det imidlertid viktig å se på årsak og virkning. I Sarpsborg/Fredrikstad er det et dårlig
kollektivtilbud, noe som gjør at det er vanskelig å klare seg uten bil. Uten at dette er eneste grunnen
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til forskjeller i bilhold, kan likevel mye av denne effekten tilskrives forskjeller i kollektivtilbud mellom
byområdene. Vi har foretatt en enkel analyse av sammenhengen mellom kollektivtilbud og bilhold i
disse byene som viser at det i områder med et svært godt kollektivtilbud er 27 prosent større
sannsynlighet for at man ikke har bil i husstanden (Figur 4.11). Samtidig vil både kvinner, yngre og
eldre beboere ha større sannsynlighet for å bo i husstand uten bil. Denne enkle analysen viser at det
er klare sammenhenger mellom kollektivtilbud og muligheten til å klare seg uten bil.

Figur 4.11: Modellberegnet forskjell i andelen som ikke har bil i husstanden avhengig av kvaliteten på
kollektivtilbudet og kjennetegn ved respondentene prosent

Fem caseområder sammenlignet med 12 sammenlignbare byområder i Norge
Vi har nå sett hvordan transportmiddelfordelingen varierer mellom våre fem caseområder, og
hvordan fordelingen av ulike rammebetingelser kan være med på å trekke fordelingen i den ene eller
andre retningen. Som en oppsummering av dette kapittelet om forholdet mellom kollektivtranport
og bil, har vi laget figurer som viser hvordan ulike typer rammebetingelser bidrar til å klassifisere de
fem caeområdene som hhv «kollektivvennlige» eller «bilvennlige», sett i forhold til gjennomsnittet
for 12 av de største byområdene i Norge. I denne framstillingen har vi valgt å å utelate Osloområdet,
da dette området skiller seg svært mye fra de øvrige byområdene mht både kollektiv- og bilandel.
Det vil også så at vi har gjennomført analysene på bakgrunn av resultater fra RVU-modellen basert på
disse 12 byområdene, og ikke for de fem caseområdene som vist i tabell 3.1.
I figuren nedenfor har vi plassert de fem caseområdene i forhold til gjennomsnittet for de 12 største
byområdene i Norge (utenom Osloområdet) når det gjelder andelen av reiser som foretas med hhv
bil og kollektivtransport.10 Figuren viser prosent avvik fra snittet for de 12 byområdene for hver av de
fem caseområdene. Senere i rapporten vil vi illustrere sykkel- og bilreiser på samme måte. Figuren
illustrerer tydelig at de fem caseområdene skiller seg fra hverandre når det gjelder hvordan
rammebetingelser og befolkningssammensetning bidrar til å dra i hhv bil- eller kollektivvennlig
retning.

10

Det er viktig å merke seg at dette er modellerte resultater. Den virkelige transportmiddelfordelingen kan dermed avvike
noe fra det som presenteres i dette avsnittet.
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Trondheimsområdet plasserer seg langt nede i kvadranten for høy kollektivandel og lav bilandel, med
en kollektivandel som er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet av de 12 store byområdene, og en
bilandel som er 5 prosent lavere. Drammensområdet har en noe høyere kollektivandel enn snittet,
men også en høyere bilandel. Mens både Sarpsborg/Fredrikstad, Tønsbergområdet og
Kristiansandsområdet befinner seg i kvadranten hvor kollektivandelen er lavere og bilandelen høyere
enn snittet for de 12 byområdene (utenom Osloområdet). Sarpsborg/Fredrikstad utmerker seg med
den høyeset bilandelen og den laveste kollektivandene av de fem caseområdene – bilandelen er 8
prosent høyere og kollektivandelen 32 prosent lavere enn snittet for de 12 relevante byområdene.

Figur 4.12: Markedspotensialet for bil- og kollektivtransport i fem caseområder.
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultater

Men hovedspørsmålet er hvilke forklaringsfaktorer som bidrar til å trekke caseområdene i hhv
kollektiv- eller bilvennlig retning. De neste figurene illustrerer hvordan hver enkelt av de ulike typene
av forklaringsfaktorer bidrar til å trekke caseområdene i hhv kollektiv- eller bilvennlig retning.
Forklaringsfaktorene er gruppert inn i følgende grupper:
1. Egenskaper ved reisen: reiseformål og gjennomsnittlig reiselengde
2. Egenskaper ved befolkningen: Kjønn og alder
3. Rammebetingelser for bil: førerkortinnehav, tilgang til bil og tilgang til gratis parkeringsplass
ved arbeidsplassen
4. Rammebetingelser for kollektivtransport: tilgang til kollektivtransport og sesongkort for
kollektivtransport.
Trondheimsområdet skiller seg ut ved å ha høyere kollektivandel og lavere bilandel enn snittet for de
12 største byområdene i Norge utenom Osloområdet. Ser vi på effekten av demografiske forhold, er
denne svært liten. Kvinner og yngre reiser noe mer kollektivt og noe mindre med bil enn menn og
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eldre, men det er altså ikke befolkningens kjønns- og alderssammensetning som bidrar lav
kollektivandel i Trondheimsområdet. De øvrige rammebetingelsene trekker alle i samme retning, og
bidrar til å plassere Trondheimsområdet i kvadranten for høy kollektivandel og lav bilandel.
Egenskaper ved reisen er med på å trekke bilandelen noe ned og kollektivandelen opp. Dette skyldes
i hovedsak at det foretas noe flere skolereiser og noe færre omsorgs- og besøksreiser i Trondheimsområdet enn gjennomsnittet for de 12 byområdene.
Rammebetingelser for bil trekker også i kollektivvennlig retning, og forklarer 3 prosent av avviket når
det gjelder kollektivandel og 2 prosent når det gjelder bilandel. Det er særlig lav tilgang til bil som
bidrar til dette. Både andel av husholdningene som har tilgang til bil, og ikke minst gjennomsnittlig
antall biler per husholdning, er en god del lavere i Trondheimsområdet enn snittet for de 12
byområdene utenom Osloområdet. Selv om tilgang til parkeringsplass ved arbeidsplassen er noe
lavere i Trondheimsområdet enn snittet for de 12 største byområdene utenom Osloområdet, bidrar
dette bare i liten grad til lavere bilandel i området.
Men det er områdets gode kollektivtilgang som bidrar mest til den lave bilandelen og høye
kollektivandelen. Over 40 prosent av befolkningen i området har svært god tilgang til kollektivtransport. Dette forklarer 5 prosent av avviket når det gjelder kollektivandel og 2 prosent når det
gjelder bilandel.

Figur 4.13: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Trondheimsområdet.
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultater

I Drammensområdet er både kollektivandelen og bilandelen så vidt noe høyere gjennomsnittet. Alle
rammebetingelsene bidrar til å dra området i bilvennlig retning, men de drar i ulik retning når det
gjelder kollektivandel.
Både egenskaper ved reisen, og rammebetingelser for kollektivtransport trekker i kollektivvennlig
retning. Dette skyldes først og fremst at det foretas færre handle- og besøksreiser i Drammensområdet enn gjennomsnittet av de 12 byområdene.
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Drammensområdet har en noe dårligere tilgang til kollektivtransport enn gjennomsnittet av de 12
byområdene, noe som trekker i retning av lavere kollektivandel enn snittet av de 12 byområdene.
Likevel er det en stor andel som har månedskort, noe som bidrar positivt for kollektivandelen.
Summen av rammebetingelsene for kollektivtransport blir dermed positiv, men i liten grad.
Demografiske egenskaper og rammebetingelser for bil trekker motsatt vei, og her er det i hovedsak
en relativt høy biltilgang i området, samt en noe eldre befolkning som er hovedbidragsyterne.

Figur 4.14: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Drammensområdet
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultater

I Tønsbergområdet er kollektivandelen en god del lavere (15 prosent), og bilandelen noe høyere (6
prosent) enn snittet for de 12 byområdene. Alle rammebetingelsene er med på å dra transportmiddelfordelingen i denne retningen, men rammebetingelser for kollektivtransport har størst
betydning.
Det at et fåtall av befolkningen har sesongkort for kollektivtransporten er en av de viktige
bidragsyterne til lav kollektivandel – denne faktoren forklarer alene 5 prosent av avviket når det
gjelder kollektivandel, men bare 0,2 prosent når det gjelder bilandel. Lav tilgang til kollektivtransporten bidrar også til en lavere kollektivandel og høyere bilandel enn gjennomsnittet.
Samtidig er biltilgangen høyere i dette området enn gjennomsnittet for de 12 byområdene, noe som
trekker i retning av høy bilandel. At flere har tilgang til bil, og at gjennomsnittlig antall biler per
husholdning er høyere enn snittet forklarer 2,2 prosent av avviket når det gjelder bilandel.
Demografiske egenskaper ved befolkningen har også en viss betydning – i hovedsak at befolkningen
er noe eldre enn snittet for de 12 byområdene.
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Figur 4.15: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Tønsbergområdet
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultater

I Kristiansandsområdet er også kollektivandelen noe lavere og bilandelen noe høyere enn snittet for
de 12 byområdene, men i mindre grad enn for Tønsbergområdet. Alle rammebetingelsene drar i
samme retning, men med ulik styrke.
Demografiske egenskaper spiller en liten rolle for transportmiddelfordelingen. Men egenskaper ved
reisen har en viss betydning for kollektivandelen – i hovedsak at andelen besøksreiser en noe høyere
enn gjennomsnittet for de 12 største byområdene utenom Osloområdet.

Figur 4.16: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Kristiansandsområdet
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultater
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Videre spiller rammebetingelser for bil inn, og forklarer hhv 2 prosent av avviket når det gjelder
kollektivandel og 1 prosent når det gjelder bilandel. Viktigst her er at en relativt høy andel av
befolkningen bor i en husstand med tilgang til bil.
Rammebetingelser for kollektivtransport forklarer 6 prosent av avviket mht kollektivandel, men bare
0,5 prosent mht bilandel. Det er særlig at relativt få har sesongkort for kollektivtransporten som
spiller inn. Denne faktoren alene forklarer 5 prosent av avviket mht kollektivandel.
Sarpsborg/Fredrikstad plasserer seg i motsatt ende av skalaen enn Trondheimsområdet, med en
bilandel som er høyere 8 prosent høyere og en kollektivandel som er 32 prosent lavere enn
gjennomsnittet for de 12 største byområdene utenom Osloområdet. Alle rammebetingelsene bidrar
til å dra byområdet i denne retningen, men med ulik styrke.
Egenskaper ved reisen bidrar til å forklare 2 prosent av avviket når det gjelder kollektivandel, og 1
prosent når det gjelder bilandel. Det er særlig et lavere antall skolereiser enn snittet som bidrar til
dette.
Videre bidrar rammebetingelser for bil til 6 prosent av avviket når det gjelder kollektivandel, og 3
prosent når det gjelder bilandel. Det er særlig at antall biler i husholdningen i Sarpsborg/Fredrikstad
er en god del høyere enn snittet for de 12 byområdene som bidrar til dette.
Som det fremgår av figuren er det rammebetingelser for kollektivtransport som bidrar mest til å
forklare den lave kollektivandelen i området – dette forklarer hele 23 prosent av avviket når det
gjelder kollektivandel, men bare 3 prosent av avviket når det gjelder bilandel. Området skiller seg ut
med både dårlig tilgang til kollektivtransport og lav andel med sesongkort. Lav andel med sesongkort
bidrar alene til 16 prosent av avviket i kollektivandelen.

Figur 4.17: Faktorer som påvirker markedspotensialet for bil- og kollektivtransport. Sarpsborg/Fredrikstad
Prosent avvik fra snittet for 12 byområder, basert på modellresultater
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5. Markedspotensial for sykkel
Det er vanskelig å få laget gode prognoser for markedspotensialet for sykkelbruk, både fordi
brukerne er svært forskjellig og fordi forutsetningene for å sykle vil variere avhengig av årstid og hvor
man skal reise. En av de store utfordringene ved dette prosjektet har vært å få bedre kunnskap om
disse rammebetingelsene for å kunne beregne markedspotensialet for sykkelbruk i hvert enkelt
område. De forholdene som har stor betydning for sykkelbruken er i første rekke:
1. Vær og klima
2. Topografi
3. Sykkelfelt
4. Reiselengde

5.1 Vær og klima
Engebretsen og Voll fant i rapporten “Reisevaner sted og vær” (2011) en sammenheng mellom
lufttemperatur og gjennomsnittlig antall reiser per dag. Vårt aktivitetsnivå ser i følge denne analysen
ut til å være påvirket av været, og den daglige reiselengden stiger også i takt med temperaturen. Det
er særlig antall sykkelreiser som øker når temperaturen stiger. Analysene ble utført ved å koble sted
og tidspunkt for hver reise med værdata fra værstasjoner, Meteorologisk institutt (MET). Nedbør og
temperatur blir registrert hver time, og temperaturene er korrigert for høyde.
Christensen og Jensen skrev i 2008 en rapport om korte bilturer, og om mulighetene for å få bilister
til å gå eller sykle istedenfor å kjøre på kortere turer. De så nærmere på hvilke faktorer som påvirket
transportmiddelvalget på kortere turer, og fant at temperatur har en sterkt signifikant betydning for
valget mellom å reise med sykkel og med bil som fører. Resultater fra analysen viser at dersom det
alltid var 20 °C ville syklistenes andel av kjørte km stige fra 17 prosent til 21 prosent, men dersom det
alltid var 0 °C ville den falle til 14 prosent. Videre viser analysen at det nesten er 50 prosent flere
sykler i byen om sommeren enn om vinteren. Vind påvirker valget om å bruke sykkelen på reisen i
beskjeden grad. Dersom det aldri blåser ville andelen av transportarbeidet på sykkel stige fra 17 til 18
prosent. Undersøkelsen fant at også regn påvirker sykkelandelen i liten grad. Hvis det aldri var
nedbør ville kun 0,2 prosent av tilbakelagte km på korte reiser flyttes fra bil til sykkel.
En undersøkelse i Luleå og Lidköping (Bergström og Magnusson 2003) så på mulighetene for å
overføre bilturer til sykkel om vinteren. Spørsmålet de stilte var om bedre vedlikehold av
sykkelfeltene om vinteren vil føre til større andel syklister. Resultatet av analysen viste at dersom
vedlikeholdet forbedres kan man få til en økning i sykkeltrafikken på 18 prosent, og en nedgang i
biltrafikken på 6 prosent. Personer som sykler om sommeren oppgir temperatur, veiens tilstand samt
faren for å velte som de viktigste grunnene til at de lar sykkelen stå om vinteren.
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Sesongmessige variasjoner i sykkelbruk i Norge
Norge er et land preget av sesongmessige variasjoner i mye større grad enn typiske «sykkelland» som
for eksempel Danmark og Nederland. Og sykkelbruken varierer deretter.
Figur 5.1 viser hhv sykkel- og kollektivandelen av alle typer reiser fordelt etter reisemåned for de fem
caseområdene. Av figuren framgår det tydelig at sykkelbruken svinger etter sesong. I vintermånedene desember til mars er sykkelandelen på under 3 prosent, mens andelen stiger opp mot 9
prosent så snart våren og sommeren kommer. Figuren viser også at kollektivandelen stiger når
sykkelandelen synker. Det kan med andre ord tyde på at en god del av sykkelturene blir erstattet
med kollektivreiser i vintermånedene.

Figur 5.1: Sykkel- og kollektivandel av alle typer reiser fordelt etter reisemåned. Fem caseområder samlet.

Figur 5.2 viser sesongmessige variasjoner i sykkelbruk for de fem caseområdene hver for seg. I det vi
her har definert som vintermånedene (dvs. november – mars) ligger sykkelandelen på rundt 3-4
prosent i fire av de fem byområdene. I Drammensområdet er sykkelandelen i vintermånedene
tilnærmet lik null. I sommermånedene (april-oktober) ligger sykkelandelen i Trondheims,- Tønsbergog Kristiansandsområdet på 10-11 prosent, mens den ligger på 7 prosent i Sarpsborg/Fredrikstad. I
Drammensområdet er sykkelandelen lav også i sommermånedene – med 4 prosent.
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Figur 5.2: Sykkelanden av alle typer reiser, fordelt etter fem caseområder. Prosent

5.2 Topografi
Terje Trettvik så i 2008 på betydningen av areal og topografi for sykkelbruken i Tønsberg og Skedsmo.
I analysen har data fra RVU 2001 blitt koblet med tilleggsdata på grunnkretsnivå som gjennomsnittlig
høyde over havet, arealinnhold, antall bosatte og arbeidsplasser, samt sone til sone avstander. Når
høydeforskjellen på reisen er liten er det flere som velger sykkelen som transportmiddel. Når det er
lav høydeforskjell mellom oppmøte- og bosted er det større sannsynlighet for at man sykler flere
dager i uken. Den gruppen som aldri sykler er også den som oppgir størst høydeforskjell på reisene
man foretar. For transportmiddelvalget på en reise har høydeforskjell litt mer å si enn avstand.
Høyde forklarer også mer enn data om befolkning (alder, kjønn osv.) og arealbruk. Videre viser
analysen at høyde har mer å si i Skedsmo enn i Tønsberg, men dette henger nok mye sammen med
topografien i hele området. Høydeforskjellen har en betydning for om det sykles eller ikke, men den
har ingen signifikant betydning for hvor ofte skoleelever og studenter sykler. Den er bare signifikant
samlet for alle reisende og for yrkesaktive.
I studier i Danmark (Christensen og Jensen, 2008) ble det funnet en signifikant forskjell på omfanget
av sykling i kuperte områder kontra i flatere områder. Potensialet for å øke sykkelandelen er størst i
relativt flate områder. Det er store forskjeller mellom Norge og Danmark når det kommer til
topografi, så de områdene i Danmark hvor høydeforskjellene er store er fremdeles rimelig lave i
forhold til høydeforskjellene i Norge. Men det er nærliggende å tro at man kan bruke resultatene på
den måten at det også i Norge vil være en viss høydeforskjell mellom startpunkt og målpunkt som
gjør at sykkel blir mindre attraktivt. Dersom det var helt flatt ville de ha en sykkelandel på 21,4
prosent i Danmark. For Danmark samlet er den reelle sykkelandelen på 17,1 prosent, og i Vejle som
er et av områdene i Danmark med størst høydeforskjeller er sykkelandelen på 10,3 prosent.
Bilandelen ville også ha gått ned dersom det var helt flatt, den ville da vært på 65,6 prosent. For hele
Danmark er den reelle bilandelen på 68,7prosent og i Vejle er den på 73,5 prosent.
England har en topografi som kan sammenlignes med Norges i litt større grad enn Danmarks. I følge
en analyse av Parkin med flere (2008) er topografien eller «hillness» den faktoren som har størst
betydning for om den reisende velger sykkelen på reiser til jobb er, andre ting som påvirker dette er
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veistandarden, nedbør og temperatur. Elastisiteten for «hillness» er på -0,893^9, det vil si at 10
prosent økning i helningen fører til en nedgang på 8,93prosent i sykkelandelen på arbeidsreisen.
(Parkin, Wardman og Page 2008)
En norsk studie fra 90-tallet viste at sykkelandelen er signifikant lavere i byområder med mange
bakker (Borger og Frøysadal 1993). I WALCYNG-analysen (EU-prosjekt) ble det gjennomført en
markedsundersøkelse blant trafikanter i Oslo som hadde tilgang til bil, og en arbeidsreise på under 5
km en vei (Stangeby 1997). Trafikantene ble spurt om de opplevde at det var stor stigning mellom
bolig og arbeid. 26 prosent av bilistene opplevde at strekningen var bratt. De som reiser på
strekninger med stigning har ca 40 prosent lavere sannsynlighet for å velge sykkel enn de som har en
helt flat reisevei. Tilsvarende vil regnvær redusere sykkelbruken med ca 25 prosent, i følge
resultatene fra denne undersøkelsen.
Nøkkeltall for de fem casområdene
Topografi er således en viktig faktor når det gjelder å forklare sykkelbruk. Vi har derfor koblet på data
om et områdets topografi i våre analyser av transportmiddelvalg. For å beskrive de fem
caseområdene med hensyn til topografi,har vi beregnet hver enkelt grunnkrets sin gjennomsnittlige
høydemeter over havet. Dette er gjort ved å lage et gjennomsnitt av de registrerte høydepunktene.
Tabell 5.1 gir en oversikt over utvalgte nøkkeltall for disse dataene, og viser moh for den lavest og
høyest beliggende grunnkretsen i byområdet, samt gjennomsnittsverdi, standardavvik og
variasjonsbredde.
Tabell 5.1: Nøkkeltall for topografi. Datakilde: (Norge digitalt)
Nøkkeltall: meter over havet

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/Fredrikstad

Laveste verdi

1

4

3

1

3

Høyeste verdi

435

71

355

501

119

Gjennomsnitt

104

26

77

141

34

Standardavvik
Variasjonsbredde
Rangering (bratt – flatt)

73

15

75

121

21

434

67

352

500

117

2

5

3

1

4

Som det fremgår av tabellen, er Tønsbergområdet det flateste av de fem caseområdene. Den lavest
beliggende grunnkretsen i dette området ligger 4 meter over havet, mens den høyest beliggende
grunnkretsen ligger 71 meter over havet. Det vil si at forskjellen mellom lavest og høyest beliggende
grunnkrets er på 67 meter. Det er også relativt liten variasjon de ulike grunnkretsene imellom,
standardavviket er på 15 meter.
Deretter følger Sarpsborg/Fredrikstad som det nest flateste byområdet. Her er det 117 meter i
differanse mellom den lavest og den høyest beliggende grunnkretsen. Og også her er det relativt
liten variasjon mellom de ulike grunnkretsene, standardavviket er på 21 meter.
Dersom vi bare ser på forholdet mellom den lavest beliggende og høyest beliggende grunnkretsen, er
Drammensområdet det bratteste av de fem caseområdene. Selv om lavest beliggende grunnkrets
befinner seg på havnivå, er den høyest beliggende grunnkretsen 500 meter over havet. Det er også
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relativt stor variasjon mht meter over havet mellom de ulike grunnkretsene, standardavviket er på
121 meter. Som beskrevet tidligere, er sykkelandelen i Drammensområdet svært lav, noe som blant
annet kan ha sammenheng med topografien i området.
Trondheimsområdet har en høy sykkelandel, men er også et relativt bratt byområde. Høydeforskjellen mellom lavest og høyest beliggende grunnkrets er på 434 meter. Men standardavviket er
vesentlig lavere enn for Drammensområdet, noe som kan tyde på at Trondheimsområdet er mindre
kupert enn Drammensområdet.
Figur 5.5 viser kart over de høydemessige variasjonene for de fem casområdene. Jo grønnere en
grunnkrets er skravert, jo lavere er denne grunnkretsens beliggenhet. Områder med ulike grader av
grønnfarge ligger under 50 meter over havet, mens de røde områdene ligger over 400 meter over
havet. I alle de fem caseområdene ligger sentrumsområdet nær havflaten.
Kort fortalt viser kartene:


I Trondheimsområdet ligger også store deler av sentrum lavt, og deretter stiger det relativt fort.
Men i motsetning til i Drammensområdet, er det tett bosetting også i de høyereliggende
områdene.



Tønsbergområdet er det flateste av våre fem caseområder, noe som fremgår tydelig av kartet i
Figur 5.4. Ingen områder overstiger 75 meter over havet.



I Kristiansandsområdet er det områdene langs strandlinjen som ligger lavt, men deretter stiger
det svakt slik at størstedelen av området har en beliggenhet på over 100 meter over havet.



I Drammensområdet ser vi tydelig at områdene langs Drammenselva ligger lavt. Store deler av
Drammen sentrum har dermed en lav beliggenhet. Men deretter går det relativt bratt oppover .
Områdene som ligger høyt er imidlertid relativt folkefattige.



Størstedelen av Fredrikstad kommune har en svært lav beliggenhet. Deretter ser vi en liten
stignig, slik at Sarpsborg ligger litt høyere. Men hele området har en svært lav beliggenhet.
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Figur 5.3: Den enkelte grunnkrets høyde over havet – Trondheimsområdet
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Figur 5.4: Den enkelte grunnkrets høyde over havet – Tønsbergområdet
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Figur 5.5: Den enkelte grunnkrets høyde over havet – Kristiansandsområdet

Figur 5.6: Den enkelte grunnkrets høyde over havet – Drammensområdet
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Figur 5.7: Den enkelte grunnkrets høyde over havet – Sarpsborg/Fredrikstad
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Topografi og befolkningens reisevaner
For å knytte et områdes topografi til befolkningens reisevaner har vi koblet data om hver enkelt
grunnkrets verdi på høydemeter over havet på reisevaneundersøkelsen. Dette har vi gjort ved å lage
en indikator for høydeforskjell på hver enkelt reise, basert på differansen mellom start- og
endegrunnkrets for reisen. For at ikke «bort- og hjemreisen» skal nulle ut hverandre, er indikatoren
laget i absolutte tall.
Tabell 5.2 viser gjennomsnittlig stigningsforhold mellom start- og endepunkt for de reisene som er
registret i RVU, fordelt etter de fem caseområdene. Tabellen viser tall for lokale reiseri hvert enkelt
caseområde, det vil si at reiser ut av området ikke er med i fremstillingen. Av tabellen fremgår det at
reiser i Drammensområdet har størst forskjell i høydemeter fra der reisen starter til der den slutter - i
gjennomsnitt er differansen 63 meter. Medianverdien er på 29 meter, noe som vil si at det er noen
reiser med stor høydeforskjell som trekker gjennomsnittet opp.
Deretter følger Trondheimsområdet, hvor gjennomsnittlig høydeforskjell mellom start- og endepunkt
for reisen er på 48 meter, og medianverdien på 28 meter. Lavest høydeforskjell mellom start- og
endepunkt for reisene finner vi i Tønsbergområdet. Her er gjennomsnittlig høydeforskjell på 12
meter, og medianen på 8 meter.
Tabell 5.2: Gjennomsnittlig stigningsforhold på lokale reiser, basert på start- og målpunkt for reisen.
Nøkkeltall moh - reiser fra RVU
Gjennomsnitt
Median
Største høydeforskjell
Std. Deviation
N (antall reiser, vektet)
Rangering fra brattest til flatest

Trondheimsområdet
48

Tønsberg- Kristiansandsområdet
området
12
29

Drammensområdet
63

Sarpsborg/Fredrikstad
14

28

8

16

29

9

325

64

297

455

98

52

12

37

79

14

14 783

3 960

8 726

6 695

9 103

2

5

3

1

4

Videre har vi sett på transportmiddelfordelingen for ulike stigningsgrader. Fordi sykkelreiser i all
hovedsak er korte reiser, har vi konsentrert oss om reiser på under 3 kilometer. Resultatet av denne
analysen vises i Figur 5.8. Vi ser at sykkelandelen er sterkt påvirket av reisens stigningsgrad, selv på
de korte reisene. Sykkelandelen på de bratteste reisene, dvs. reiser på over 100 meters stigning er
svært lav, mens sykkelandelen på reiser med mindre stigning ligger på over 10 prosent.
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Figur 5.8: Sykkelandel av alle reiser under 3 kilometer, fordelt etter stigningsgrad på reisen. Fem caseområder
samlet.

5.3 Sykkelfelt
Har det noen effekt å satse på sykkelfelt? Eller betyr fysiske barrierer som helning og vær for mye? I
en studie i England fant man at dersom det ble bygget sykkelfelt avskjermet fra annen trafikk, ville
det føre til en økt sykkelandel på arbeidsreisen mellom 17 prosent og 101 prosent, avhengig av
topografien (Parkin m.fl. 2008). Den laveste økningen finner sted i områder hvor det er store
høydeforskjeller. Undersøkelsen fant en effekt av å bygge sykkelfelt selv om det var store
høydeforskjeller mellom avreisested og målpunkt.
I en undersøkelse utført i Oslo (Stangeby 1997) fant man at utbygging av flere sykkelfelt hadde stor
betydning for å øke sykkelandelen på reiser under 5 km. Også i en undersøkelse i Tønsberg ble det
funnet at sykkelfelt kunne få bilister til å ta sykkelen på reisen. Dersom det var en separat sykkelvei
på hele strekningen ville det øke sykkelbruken blant bilistene med 87 prosent (i Norheim og Kjørstad
2009). I undersøkelsen i Tønsberg ble det også vist at parkeringsfasiliteter for syklene, som avlåst
sykkelparkering eller sykkelparkering med tak, kan øke sykkelbruken med inntil 15 prosent.
I følge Elvik m fl. (1999) er utrygghet en viktig faktor for at folk lar være å sykle eller gå. For eksempel
er bilister villige til å betale 9 kroner pr dag (1997-kroner) for å slippe å oppleve utrygghet når de
sykler til jobben (Stangeby 1997). Bedre tilrettelegging for gang og sykkel i form av forbedring av
infrastruktur som utbygging av gang- og sykkelvegnett, bredere fortau og bedre kryssemuligheter vil
kunne bidra til å redusere denne utryggheten.
I det europeiske WALCYNG-prosjektet ble Oslo-trafikantene stilt spørsmål om hvilke tiltak som har
størst betydning for å vurdere å sykle til jobben (Stangeby 1997). Sykkelfelt var det klart viktigste
tiltaket, de ble prioritert av 30 prosent av trafikantene. På 90-tallet ble det utført tellinger før og
etter bygging av gang- og sykkelveier, disse viser store endringer av trafikkmengde med sykkel (Elvik
1998). I Drammen registrerte man en økning på 55 prosent, men i Kongsberg var det en reduksjon på
39 prosent. I gjennomsnitt ble det ikke registrert endringer i den motoriserte trafikken på
strekningene der det var bygget gang- og sykkelveg. Tallene viser ikke om den økte gang- og
sykkeltrafikken er nyskapt trafikk, eller om den kommer fra motorisert trafikk. De beskjedne
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endringene som er funnet i omfanget av motorisert trafikk kan tyde på at det meste av økningen i
gang- og sykkeltrafikken er nyskapt trafikk (Elvik m fl 1999).
Et demonstrasjonsprosjekt i Göteborg på 90-tallet viste at det antallet syklister øket i takt med hvor
omfattende tiltak som ble gjennomført på sykkelfeltene (Rystam 1995). Tiltakene som ble vurdert var
drifts- og vedlikeholdstiltak og ombygging av lyskryss.
Et sammenhengende sykkelveinett har sammen med trafikksikkerhet for syklistene vært et
satsningsområde i Stockholm. (Samferdsel 2005). Kommunen har satset på en kombinasjon av
envegsrettede sykkelveger, sykkelfelt, blandet trafikk samt separate (tovegs) sykkelveger. Selv om
denne blandingen ikke er helt uproblematisk fordi det går ut over enheten i tilbudet, ble sammenheng prioritert for å sikre at syklistene skulle få kortest mulig veg og dermed rask fremkommelighet.
Resultatet er en fordobling av antallet syklister i sentrum på ti år. Vi vet imidlertid ikke noe om
effekten av denne veksten på bilbruken i sentrum.
Resultatene fra Tønsbergpakken viser at det å slippe å sykle i blandet trafikk verdsettes høyt, både
blant de som sykler i dag, og bilistene. Å kunne sykle på separat gang – og sykkelfelt, på eget
sykkelfelt i vegbanen eller på fortauet med eget oppmerket felt verdsettes omtrent like høyt.
Tønsberg-undersøkelsen gir med andre ord ingen klare resultater når det gjelder hvilke type felt som
bør prioriteres. Det ble også stilt noen spørsmål om hvor mye en kan tenke seg å betale, eller hvor
mye lengre reisetid en kan akseptere, hvis det iverksettes ulike tilretteleggingstiltak. Resultatene
viser at syklistene i snitt er villige til å sykle 8 minutter lengre hvis de fikk tryggere sykkeltraseer (Vibe
m fl 2004).
For å beregne etterspørselseffekten av ulike sykkeltiltak, må man ha elastisiteter som sier hvor stor
endring man får i sykkelbruken ved en prosentvis endring av sykkeltilbudet. Det finnes ingen GTelastisiteter (generalisert tid) for sykkelbruk, og det finnes også lite data om tilbudselastisiteter. En
undersøkelse viser en sykkelfeltelastisitet på 0,6 (Katz 1996). Det vil si at 10 prosent økning i
sykkelfelt for dagens syklister vil gi 6 prosent økt sykkelbruk. Også en annen studie viser at egne
sykkelfelt har stor betydning: I følge Katz (1999) vil separate sykkelfelt hele veien gi en økning i
sykkelbruken på 76 prosent, mens det å kunne sykle på fortau hele vegen vil øke sykkelbruken med
over 50 prosent.
For å analysere hvor stor effekt det å kunne sykle på sykkelfelt har for den enkeltes valg av
transportmiddel, hentet vi ut data om sykkelfelt og sykkelstier fra den nasjonale veidatabanken.
Sykkelveinettet er imidlertid ufullstendig kodet, og det viste seg dataene var av for dårlig kvalitet til å
kunne benyttes i analysene.
Eksempel fra Oslopakke 3
I forbindelse med en utredning om langsiktig prioritering om Oslopakke 3 ble det er gjort en enkel
beregning for å belyse hvilke effekter sykkelsatsningen i Osloområdet vil kunne ha på antall
sykkelreiser (Wergeland og Haug 2011). Beregningene tar utgangspunkt i hvor mange kilometer ny
sykkelvei som kan bygges for midler som settes av til sykkelsatsning. Den prosentvise økningen i
sykkelvei er benyttet i en enkel elastisitetsberegning, for å beregne et anslag på
etterspørselseffekten, hvor det er benyttet en sykkelvei-elastisitet på 0,6.
Resultatene fra analysen viser for eksempel at sykkelsatsingen i Oslo i henhold til lav ramme vil bety
2,9 prosent økning i sykkelvei i forhold til dagens eksisterende omfang, noe som fører til 1,7 prosent
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økt etterspørsel etter sykkelreiser. På Romerike vil sykkelsatsingen i henhold til lav ramme bety 11,4
prosent økning i sykkelveinettet, noe som betyr en økt etterspørsel etter sykkelreiser på 6,7 prosent.
At sykkelsatsningen har mindre effekt i Oslo enn på Romerike skyldes at sykkelveinettet er relativt
godt utbygd sammenlignet med sykkelveinettet på Romerike.

5.4 Reiselengde
Sykkel har størst potensiale på korte turer. Dermed vil lokalisering av bolig og arbeidsplasser i et
byområde kunne ha stor betydning for sykkelandelen.
Overføringspotensiale for korte bilturer
Lodden (2002) har foretatt en enkel beregning av potensialet for å overføre korte bilreiser til sykkel i
Norge. Utgangspunktet er at potensialet er høyest på reiser under 5 km, som utgjør 46 prosent av
alle bilreiser. Etter å ha trukket fra en del reiser som antas å inngå i reisekjeder, antydes et mulig
gang- og sykkelpotensial til å være på cirka 35 prosent av de korte reisene, dvs. 16 prosent av alle
bilreiser (Lodden 2002). Dersom omtrent 2/3 av disse reisene overføres til sykkel, og 1/3 til gange,
ville sykkelandelen i Norge øke fra 6 prosent til 11 prosent på landsbasis. Lodden har videre sett på
overføringspotensialet i andre land, det viser seg å være svert varierende resultater, men
forutsetningene i beregningene er også svært ulike (Lodden 2002):
-

10-48 prosent av de korte bilreisene under 3 km i Sverige – vurdert med utgangspunkt i en
spørreundersøkelse reisemønster og om årsaker til transportmiddelvalg (Nilsson 1995)

-

14 prosent av alle bil- og kollektivreiser i Danmark – beregnet ut fra intervjupersoners eget
utsagn om potensial, og deres tidsvurdering av reisen (fra RVU) (Krogsgaard m fl 1995)

-

25-30 prosent av bilreisene i Nederland - - basert på befolkningens egen vurdering av
mulighet til å erstatte bilreiser med sykkel, i en husholdningsundersøkelse (Louisse 1993)

I en dansk studie er det foretatt potensialberegninger av økt sykkelbruk på reiser opp til 22 km
dersom det iverksettes tiltak som endrer rammebetingelsene for bil- og sykkelbruk. (Christensen og
Jensen 2008) Analysen så på effekten av økt reisetid for bil og redusert reisetid for sykkel. Det
innføres også restriksjoner mot bilistene ved at 50 prosent fler finner det vanskelig å finne
parkeringsplass ved boligen. Dersom bilens reisetid øker med 25 prosent kan sykkelens andel av
transportarbeidet øke fra 17- til 20 prosent, bilandelen blir da redusert fra 69- til 66 prosent. Hvis 50
prosent flere får dårligere parkeringstilgjengelighet ved boligen, vil bilførerandelen av
transportarbeidet reduseres med 3 prosentpoeng, fra 69 til 66. Sykkelandelen vil øke med 3
prosentpoeng. Effekten vil dobles (+6 prosentpoeng) dersom det iverksettes en kombinasjon av tiltak
som reduserer reisetiden med sykkel og øker reisetiden med bil.
I Klimakur-rapporten (Norheim og Kjørstad 2009) ble beregningene fra den danske undersøkelsen
utført, men nå basert på dataene fra WALCYNG-prosjektet (Stangeby 1997). Resultatene viser at
sykkelbruken kan øke med 11 prosent dersom reisetiden med sykkel reduseres med 10 prosent, og
reisetiden med bil øker med 25 prosent. Forskjellen til den danske undersøkelsen skyldes at det i den
danske undersøkelsen var langt flere langereiser. Dermed vil reisetidsgevinstene bli større.
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Sammenhengen mellom reiselengde og sykkelandel
Sykkelturene som er foretatt i de fem caseområdene er relativt korte: gjennomsnittlig reiselengde er
3,8 kilometer (jf Tabell 2.5). Drammensområdet skiller seg ut med å ha relativt lange sykkelturer i
snitt (gjennomsnitt = 5,3 km), mens det er liten forskjell mellom de øvrige fire caseområdene.
Som Figur 5.9 viser, er majoriteten av sykkelturene mellomlange. 23 prosent av sykkelturene er
mellom 1 og 1,9 kilometer, og 20 prosent er mellom 2 og 2,9 kilometer, mens bare 17 prosent av
sykkelturene er under 1 kilometer. Det vil si at 60 prosent av sykkelturene er under 3 kilometer. 18
prosent er mellom 3 og 4,9 kilometer, 15 prosent er mellom 5 og 9,9 kilometer, mens 7 prosent av
sykkelturene er 10 kilometer lange eller mer.

Figur 5.9: Prosentandel av sykkelturene som er av ulik lenge. 5 caseområder samlet.

Dersom vi ser på hvor stor andel sykkelreisene utgjør av alle typer reiser, fordelt etter reiselengde,
ser vi også at sykkelandelen er høyest på de mellomlange reisene (Figur 5.10). På reiser mellom 1-2,9
kilometer er sykkelandelen på over 10 prosent. På de korte reisene er sykkelandelen relativt lav, med
fem prosent. Her utgjør gangturer om lag med 80 prosent av reisene. Sykkelandelen avtar også etter
reiselengde, og på reiser over 10 kilometer er sykkelandelen på 2 prosent – her er det bil- og
kollektivreiser som dominerer.

Figur 5.10: Sykkelandel av alle typer reiser. Fem caseområder samlet.
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5.5 Etterspørselsmodell inkludert klima og topografi
Både klima, topografi og sykkelfelt har betydning for sykkelbruken. Vi har derfor inkludert data om
disse forholdene i vår etterspørselsmodell. Når det gjelder sykkelfelt har datakvaliteten dessverre
vært for dårlig til at det har latt seg gjøre å benytte disse dataene i våre analyser. Hvordan klima og
topografi er inkludert i analysene beskrives kort nedenfor. Resultatene fra etterspørselsmodellen
vises i Tabell 5.3.
Klima:
Når det gjelder klimamessige variasjoner i transportmiddelbruk, har vi kontrollert for om man
besvarer reisevaneundersøkelsen i det vi her har definert som sommer- eller vintermånedene (apriloktober vs november-mars).
Topografi:
På samme måte som for data om reisekvalitet, har vi utviklet en geografisk indikator for topografi,
basert på differanse i høydeforskjell mellom bostedssone og byområdets sentrum.
Da sammenhengen mellom transportmiddelbruk og stigning ikke nødvendigvis er lineær, har vi laget
et sett med dummy-variabler for høydeforskjell. Vi har testet ulike inndelinger, og kommet fram til at
følgende inndeling er den som er best egnet til å fange opp effekten på antall reiser:
i)
ii)
iii)
iv)
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0-15 meter. Dette benyttes som referansekategori i modellen
15-50 meter.
50-100 meter
Over 100 meter.
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Tabell 5.3: Resultater av etterspørselsanalysene - antall reiser per dag med ulike transportmidler.
Inkludert påkodete data om topografi, og sykkelsesong.
Fem caseområder samlet. Tabellen viser de isolerte effekter av endringer i ulike rammebetingelser
(ustandardiserte b-koeffisienter). N= 14 982. Datakilde: RVU2005/2009, personfil
Kollektivt
Adjustet R Square

0.22
0.08

Konstant

Bilfører Bilpassasjer
0.65
-0.91

0.001

Gjennomsnittlig reiselengde per reise

Gangturer Sykkelturer

0,15
0.26

0,26
0.56

0,11
0.22

0.001

-0.002

0.00

0.06

0.11

0.12

Antall reiser til arbeid

0.07

0.59

Antall reiser til skole

0.21

0.18

0.30

0.25

Antall tjenestereiser

0.03

0.83

0.04

0.06

(0.02)

Antall handle- og servicereiser

0.02

0.60

0.10

0.22

0.04

0.96

0.02

0.05

-0.02

Antall følge- og omsorgsreiser
Antall fritidsreiser

0.04

0.28

0.14

0.39

0.09

Antall besøksreiser

0.02

0.48

0.19

0.20

0.05

Antall reiser til andre formål

0.04

0.48

0.14

0.24

0.06

Svært god tilgang til kollektivtransport vs dårlig

0.07

-0.34

0.04

0.16

0.03

God tilgang til kollektivtransport vs dårlig

0.05

-0.11

0.05

0.71

-0.31

-0.13

0.95

-0.46

Ingen biler i husholdningen

0.10

-0.20

-0.25

Antall biler i husholdningen

-0.03

0.18

Tilgang til gratis parkering v arbeidsplassen

-0.04

0.32

0.04
-0.04

Har sesongkort for koll
Har førerkort for bil

Kvinner
24 år og yngre vs 25-66 år

-0.23

-0.19

-0.11

0.28

(0.04)

-0.11

-0.05

-0.07

-0.12

-0.08

-0.34

0.31

0.09

-0.03

-0.24

0.20

0.07

0.08

-0.10

-0.13

0.27

67 år og eldre vs 25-66 år

-0.11

Sommer (april-okt)

-0.03

Juli

-0.04

Lørdag

-0.06

Søndag
Diff moh bosted-sentrum 15-50 meter vs <15m

-0.11

Diff moh bosted-sentrum 50-100 m vs <15m

0.03

0.19

-0.16

-0.13

Diff moh bosted-sentrum >100 m vs <15m

0.06

0.17

-0.18

-0.10

Tønsbergområdet vs Trondheimsområdet

0.04

0.17

-0.22

Kristiansandsområdet vs Trondheimsområdet

0.04

0.17

-0.23

Drammensområdet vs Trondheimsområdet

0.07

0.21

Sarpsborg/Fredrikstad vs Trondheimsområdet

-0.04

-0.06

-0.11

0.20
-0.05

-0.09

0.14
0.11
0.05

0.24

0.07

-0.03
-0.08

-0.12

-0.15

-0.25

-0.10

-0.14
(-0.02)
Trendledd
Alle variablene er med i modellkjøringen, men bare estimater som er statistisk signifikante på 5 % nivå eller mindre vises i
tabellen. Estimater i parentes er signifikante på 10 % nivå. Fullstendige resultattabeller finnes i utrykket vedlegg, og kan fås
ved henvendelse.

I denne modellen er det først og fremst etterspørsel etter sykkelturer som er i fokus. Analysene viser
at det foretas en god del flere sykkelturer i sommermånedene (her definert som april-oktober) enn
om vinteren. I sommermånedene foretas i snitt 77 prosent flere sykkelturer per dag enn i
vintermånedene, alt annet likt (Tabell 5.4). Samtidig foretas det færre reiser med andre
transportmidler i sommermånedene enn om vinteren. Andelen både kollektivreiser og gangturer er
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ca 12/13 prosent lavere sommerstid sammenliknet med på vinteren, noe som betyr at det er relativt
store konkurranseflater mellom disse transportformene.
Når det gjelder topografi, er det slik at de som bor i områder hvor høydedifferansen til sentrum er
stor foretar færre sykkelturer enn de som bor i områder hvor høydedifferansen til sentrum er liten.
Det er ingen signifikant forskjell om differansen er under 15 meter eller mellom 15-50 meter. Men de
som har en høydeforskjell på over 50 meter mellom bosted og sentrum foretar 40-50 prosent færre
sykkelturer enn de som bor i områder hvor høydedifferansen til sentrum er under 15 meter (Tabell
5.4). Vi ser også at stor høydedifferanse også har negativ effekt på antall gangturer, og positiv effekt
på antall bil- og kollektivreiser.
Tabell 5.4: Resultater av etterspørselsanalysene - antall reiser per dag med ulike transportmidler.
Prosent differanse
Sommer (april-okt) vs vinter

Kollektivt

Bilfører

Bilpassasjer

Gangturer

Sykkelturer

-13 %

-3 %

-16 %

-12 %

77 %

13 %

-9 %

Diff moh bosted-sentrum 15-50 meter vs <15m
Diff moh bosted-sentrum 50-100 m vs <15m

13 %

12 %

-18 %

-50 %

Diff moh bosted-sentrum >100 m vs <15m

26 %

11 %

-20 %

-38 %

Til sammen forbedrer disse to variablene etterspørselsmodellen for sykkelturer med 2 prosentpoeng,
og modellens samlede forklaringskraft er 0,11. Det vil si at modellen fortsatt ikke er i stand til å
forklare antall sykkelturer i særlig stor grad.
Betydningen av topografi på antall sykkelturer
I det følgende har vi gjort beregninger som viser den isolerte effekten av topografi på antall
sykkelturer. Disse beregningene er gjort ved at vi har sett på hva sykkelandelen i caseområdene ville
ha vært dersom områdene hadde den samme topografien om Tønsbergområdet, dvs at de var
tilnærmed «flate». Figur 5.11 viser resultatet fra analysen.

Figur 5.11: Endring i sykkelturer hvis topografien var lik som i Tønsbergområdet. Prosent endring basert på
modellresultatene i tabell 5.3
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Trondheimsområdet er preget av en relativt kupert topografi, med stor høydeforskjell mellom lavest
og høyest beliggende områder, og en stor andel av befolkningen i Trondheimsområdet bor i områder
som ligger over 50 meter høyere enn Trondheim sentrum. Samtidig er sykkelandelen i
Trondheimsområdet høy sammenlignet med øvrige byområder i Norge. Dersom Trondheimsområdet
hadde lignet på Tønsbergområdet rent topografisk, hvor ingen bor i områder som ligger over 50
meter høyere enn sentrum, ville antall sykkelreiser ha økt med 28 prosent i forhold til dagens nivå.
Sykkelturer ville da ha stått for 14 prosent av alle de mekaniserte reisene som foretas, og
sykkelandelen ville ha vært høyere enn for Tønsbergområdet.
Drammensområdet har en av de laveste sykkelandelene blant de 13 største byområdene i Norge.
Drammensområdet er også relativt kupert, og spørsmålet er i hvor stor topografi kan forklare den
lave sykkelandelen i Drammensområdet. Dersom Drammensområdet hadde «vært flatt» dvs. at
ingen hadde bodd i områder som ligger over 50 meter høyere enn sentrum, ville antall sykkelreiser
ha økt med 46 prosent i forhold til dagens nivå. Den store økningen skyldes at sykkelandelen i
Drammensområdet er svært lav i utgangspunktet. Det vil si at dersom Drammensområdet var likt
Tønsbergområdet i topografi, ville sykkelandelen likevel ikke ha vært høyere enn 6 prosent av de
mekaniserte reisene.
I Kristiansansområdet ville sykkelandelen ha økt med 12 prosent dersom området var «flatt», og i
Sarpsborg/Fredrikstad ville økningen kun ha vært på 3 prosent. Sykkelandelen ville ha økt fra 7% til
8%. Den lille økningen skyldes at området er relativt flatt i utgangspunktet.
Tabell 5.5: Effekten av topografi på antall sykkelturer – hvis de øvrige byområdene var topografisk lik Tønsberg.

Sykkelandel (av mekaniserte
reiser) i dag
Prosentvis endring i antall
sykkelturer
Sykkelandel (av mekaniserte
reiser) med endrede
forutsetninger

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/
Fredrikstad

11 prosent

11 prosent

9 prosent

4 prosent

7 prosent

28 prosent

0 prosent

12 prosent

46 prosent

3 prosent

14 prosent

11 prosent

11 prosent

6 prosent

8 prosent

Betydningen av sesongvariasjoner på antall sykkelturer
Både Danmark og Nederland har høye markedsandeler for sykkel, men samtidig er både klima og
topografi mer i favør av sykling enn det som er situasjonen i Norge. For å illustrere noe av den
”sammenliknbare” markedsandelen i de norske byene, har vi beregnet markedsandelen for sykling
for sommerhalvåret. Dette er den isolert effekten av sesongvariasjoner fra modellanalysene, og
resultatene viser at de fem byene ville hatt en sykkelandel mellom 7 og 14 prosent dersom det hadde
vært sommer hele året. Sykkelandelen ville ha vært høyest i Trondheimsområdet og
Tønsbergsområdet, og klart lavest i Drammensområdet.
Denne enkel analysen viser at sykkelandelen er relativt høy på sommerstid, selv om det er langt opp
til de markedsandelene som vi finner i for eksempel København og Amsterdam. Det vil si at klima
bare bidrar til å forklare en liten del av disse forskjellene.
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Figur 5.12: Endring i sykkelturer hvis det var sommer hele året. Prosent endring basert på modellresultatene i
tabell 5.3.

Tabell 5.6: Effekten av sesongmessige variasjoner på antall sykkelturer – hvis det var sommer hele året.

Sykkelandel (av mekaniserte
reiser) i dag
Prosentvis endring i antall
sykkelturer
Sykkelandel (av mekaniserte
reiser) med endrede
forutsetninger

Trondheimsområdet

Tønsbergområdet

Kristiansandsområdet

Drammensområdet

Sarpsborg/
Fredrikstad

11 prosent

11 prosent

9 prosent

4 prosent

7 prosent

26 prosent

29 prosent

27 prosent

56 prosent

33 prosent

13 prosent

14 prosent

12 prosent

7 prosent

10 prosent

De ulike rammefaktorenes betydning for antall sykkelturer
For å illustrere hvordan de ulike rammebetingelsene er med på å forklare sykkelandelen i de ulike
områdene, har vi plassert hver av de fem caseområdene i forhold til gjennomsnittet for de fem
områdene når det gjelder andelen av reiser som foretas med hhv bil og sykkel. Anaysen er gjort på
samme måte som vi gjorde for bil- og kollektivreiser i figur xx, men med de fem caseområdene som
sammenligningsgrunnlag framfor de 13 store byområdene i Norge.11 Årsaken til at vi ikke har
benyttet gjennomsnittet for de 13 største byområdene i denne analysen, er at data om topografi kun
er kodet på RVU-data for de fem caseområdene. Figuren viser prosent avvik for hvert enkelt
byområde fra snittet for alle fem byområdene.
I Figur 5.13, er de fem caseområdene plassert i forhold til gjennomsnittsverdien av områdene når det
gjelder andelen av reiser som foretas med hhv bil og med sykkel. Dette illustrerer hvordan alle
rammebetingelsene sammen virker inn på transportmiddelfordelingen. Trondheimsområdet skiller
seg markant ut ved å ha høy sykkelandel og lav bilandel. Tønsbergområdet har høy sykkelandel, men
11

Det er viktig å merke seg at dette er modellerte resultater. Den virkelige transportmiddelfordelingen kan dermed avvike
noe fra det som presenteres i dette avsnittet.
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en bilandel som ligger på gjennomsnittsnivået til alle fem områdene. Kristiansandsområdet har også
en høy sykkelandel, men ligger noe høyere enn snittet når det gjelder andel av de daglige reisene
som foretas med bil.
Både i Sarpsborg/Fredrikstad og Drammensområdet ligger sykkelanden lavere og bilandelen høyere
enn snittet for de fem caseområdene. I Drammensområdet er for eksempel sykkelandelen omtrent
50 prosent lavere enn gjennomsnittet.

Figur 5.13: Bilandel og sykkelandel i hvert enkelt caseområde, sammenlignet med snittet for alle fem
caseområdene.Prosent avvik, basert på modellresultatene i tabell 5.3

I de neste figurene har vi illustrert hvordan de ulike typene av forklaringsfaktorer bidrar til å trekke
de fem caseområdene i hhv bil- eller sykkelvennlig retning. Forklaringsfaktorene er gruppert inn i
følgende grupper:


Egenskaper ved reisen: reiseformål og gjennomsnittlig reiselengde



Egenskaper ved befolkningen: Kjønn og alder



Rammebetingelser for hhv bil og kollektivtransport: førerkortinnehav, tilgang til bil, tilgang til
gratis parkeringsplass ved arbeidsplassen, tilgang til kollektivtransport og andel som har
sesongkort for kollektivtransport



Topografi: differanse i høydemeter mellom bosted og sentrum

Selv om Trondheimsområdet skiller seg ut med en høyere sykkelandelen enn snittet for de fem
caseområdene, ser vi at topografien i området trekker i helt motsatt retning, og tilsier en høyere
bilandel og en lavere kollektivandel enn snittet for de fem caseområdene. Det vil si at det dersom
kun var topografi som skilte de fem byområdene fra hverandre, og alt annet var likt, så ville man i
Trondheimsområdet reist vesentlig mer med bil og mindre med sykkel enn det som faktisk er tilfelle.
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Når det gjelder sykkelturer, ville Trondheimsområdet hatt lavest sykkelandel av de fem
caseområdene, dersom man det utelukkende var effekten av topografi som var av betydning.
Videre ser vi at selv om både demografiske egenskaper ved befolkningen, egenskaper ved reisen og
rammebetingelser for kollektivtransport og bil trekker i sykkelvennlig retning, så oppveier ikke dette
fullt ut effekten av topografi. Vi har derfor lagt inn en «dummy-variabel» for hvert enkelt byområde,
som er ment å fange opp variasjoner i transportmiddelbruk som de inkluderte rammebetingelsene
ikke fanger opp. Denne variabelen gir et stort positivt utslag på hhv bil- og sykkelandel. Det vil med
andre ord si at både den høye sykkelandelen i Trondheimsområdet i hovedsak skyldes egenskaper vi
ikke har fanget opp i modellen. En mulig faktor i så måte kan være andel sykkelfelt, som vi vet er
relativt høy i dette området, men som vi ikke har vært i stand til å kode på vår modell.

Figur 5.14: Markedspotensialet for sykkel- og biltransport i fem caseområder. Trondheimsområdet.
Prosent avvik fra snittet for 13 byområder, basert på modellresultatene i tabell 5.3

Tønsbergområdet har også høy sykkelandel, men der er bilandelen på linje med gjennomsnittet. Vi
ser at de ulike typene av rammebetingelser trekker i ulike retninger. For eksempel trekker
rammebetingelser for bil og kollektivtransport i retning av en lavere sykkelandel og høyere bilandel,
mens topografi trekker i retning av høyere sykkelandel og lavere bilandel. Også i dette byområdet
har faktorer som modellen ikke fanger opp stor betydning for sykkelandelen, slik at «dummyvariabelen» for byområdet har en stor positiv effekt på sykkelandelen.
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Figur 5.15: Markedspotensialet for sykkel- og biltransport i fem caseområder. Tønsbergområdet.
Prosent avvik fra snittet for 13 byområder, basert på modellresultatene i tabell 5.3

I Kristiansandsområdet er sykkelandelen høyere en snittet. Det er også bilandelen, men i relativt
liten grad. I dette området er rammebetingelsene i liten grad utslagsgivende for denne plasseringen,
slik at det også her er det faktorer vi ikke har fanget opp i modellen som har størst betydning.

Figur 5.16: Markedspotensialet for sykkel- og biltransport i fem caseområder. Kristiansandsområdet.
Prosent avvik fra snittet for 13 byområder, basert på modellresultatene i tabell 5.3

Drammensområdet skiller seg ut blant de fem caseområdene på grunn av sin lave sykkelandel og
relativt høye bilandel. Dette lar seg i liten grad forklare av de faktorene som ligger inne i vår modell.
Vi ser at topografi er med på å trekke transportmiddelfordelingen i denne retningen, men i svært
liten grad. Også her er det dummy-variabelen for byområdet som har størst forklaringskraft.
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Figur 5.17: Markedspotensialet for sykkel- og biltransport i fem caseområder. Drammensområdet.
Prosent avvik fra snittet for 13 byområder, basert på modellresultatene i tabell 5.3

Sarpsborg/Fredrikstad utmerker seg med den høyeste bilandelen av våre fem caseområder, og med
en relativt sett lav sykkelandel, og. Områdets topografi tilsier imidlertid en vesentlig høyere
sykkelandel og lavere bilandel enn hva som er tilfelle. Dersom det utelukkende var topografi som var
utslagsgivende for sykkelandelen, ville området hatt en av de høyeste sykkelandelene av de fem
caseområdene. Både rammebetingelser for bil og kollektivtransport og til en viss grad egenskaper
ved selve reisen (dvs reiseformål) drar i motsatt retning. Men også her ser vi at det er faktorer vi ikke
har fanget opp i modellen som har størst betydning for plasseringen.

Figur 5.18: Markedspotensialet for sykkel- og biltransport i fem caseområder. Sarpsborg/Fredrikstad.
Prosent avvik fra snittet for 13 byområder, basert på modellresultatene i tabell 5.3
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