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Flere fotgjengerreiser betyr reduserte klimagassutslipp, frigitt kapasitet i vegnettet, bedre 

folkehelse og tryggere omgivelser med hensyn til trafikkulykker. Det vil også redusere 

ulempen motorisert transport har med hensyn til støy- og støvplager. I kraft av alle disse 

egenskapene vil det å overføre reiser fra andre transportmidler til gange være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Fotgjengere legger også igjen mer penger i butikker og vil 

derfor gi etableringskriterier for handelsvirksomheter. Det er dessuten det mest inkluderende 

transportmiddel fordi det ikke ekskluderer brukergrupper på bakgrunn av inntekt eller fysisk 

funksjon. Det bør derfor være motivasjon for å satse på å tilrettelegge for flere fotgjengere. 

Det å reise til fots er gratis. Det krever ingen tilleggsutstyr, og man kan reise i det antrekket 

eller fottøy som man skal bruke ved reisemålet. På den annen side er det den tregeste måten 

å forflytte seg. Dette vil føre til lang reisetid, som vil gi høye reisetidskostnader. Lange 

avstander vil dessuten kreve en høyere fysisk innsats og vil gi en lengre eksponeringstid for 

mentale påkjenninger som støy fra trafikk, vær og vind. Fotgjengere føler seg generelt trygge 

i trafikkbildet, men vil være mer eksponert for overfall og frykten for konfrontasjon med 

fremmede. Dette fører til at den gående unngår å reise, velger en annen rute (som ikke er den 

korteste) eller velger et annet transportmiddel. På tross av dette velger mange å gå, og de 

fleste oppgir velbehaget ved det å ha reist som den viktigste årsak til valg av gange som 

transport. Dette velbehaget knytter seg først og fremst til den visshet om at man ivaretar egen 
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helse og at man reiser med et miljøvennlig transportmiddel. Dette forutsetter en kunnskap 

om disse positive effektene av det å gå.  

Erfaringer fra tidligere studier viser at omgivelsenes kan ha positiv innvirkning på valg av 

gange som transport. Resultatet for denne analysen bekrefter dette. Områder med høyere 

tetthet, mer differensiert arealbruk og områder med et mer utførlig gangnett vil ha økt 

sannsynlighet for valg av gange som transport. En årsaksforklaring på dette er fordi slike 

kvaliteter gir kortere interne avstander og økt tilstedeværelse av andre mennesker. 
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Bakgrunn    

Det er et politisk vedtatt mål at veksten i persontransporten skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. For å kunne påvirke reisevaner er det behov for 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I juni 2012 vedtok stortinget klimaforliket. Klimaforliket består av mål for klimapolitikken, 

virkemidler for å nå målene og er en forankring av norsk klimapolitikk. Et av disse målene er 

at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette målet 

er videreført i Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP). NTP er en presentasjon av Norges 

transportpolitikk. Prognoser viser at den forventede befolkningsveksten i storbyområdene vil 

gi en økning på 600 000 daglige reiser. Det at denne veksten i sin helhet skal tas med de 

alternative transportmidlene betyr at bilreiser skal ha null vekst. Den forventede økningen i 

kjøpekraft vil trolig gjøre dette til en desto større utfordring. Dette fordi kjøpekraft skaper større 

etterspørsel etter reiser (SD 2013). 

NTP slår fast at tilrettelegging for miljøvennlig arealplanlegging som reduserer 

transportbehovet er nødvendig for å kunne oppfylle målet om nullvekst i biltrafikken. For å få 

til denne omstillingen i transporten er det behov for kunnskap om hva som kan føre til at flere 

går, sykler og bruker kollektive transportmidler. For å kunne forutsi transportvolumer i en 

fremtidig situasjon brukes transportmodeller. For reiser under 100 kilometer bruker Statens 

vegvesen, og mange kommuner, Regional transportmodell (RTM). Denne bygger på data 

utledet fra den Nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU), samt grunnlagsdata fra flere ulike 

kilder (blant annet Statistisk Sentralbyrå (SSB)) for å gi prognoser for virkninger av endring i 

transporttilbudet og infrastrukturtiltak. Modellen inkluderer også prognoser fra gange, men 

modellberegningene begrenses av at det bare er avstand som inngår i variabelsettet som brukes 

for å estimere reisemiddelvalg. Modellen baserer seg også på grunnkretser som det laveste 

geografiske nivå (transportsone). Dette er problematisk for modellering av gående fordi en stor 

del av disse reisene skjer internt i grunnkretsene. Transportnettet, som modellen baserer seg på, 

tar ikke nødvendigvis med alle mulige gangruter og snarveger. Tiltak som tilrettelegger for mer 

gåing, men som ikke resulterer i at avstandene endres, vil derfor ikke gi effekt i beregningene 

(Opheim 2014). Modellen favner heller ikke hva arealbruk kan bety for reisemiddelvalg, for 

eksempel tetthet og funksjonsblanding. En rimelig hypotese synes å være at i områder hvor man 

kan bo, arbeide, handle og gjøre daglige aktiviteter innenfor en rimelig gangavstand vil reiser i 

større grad kunne utføres til fots eller sykkel. Dette vil dermed redusere transportarbeidet. 
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1.2 Problemstilling 

Problemstillingen tar utgangspunkt i ønske om å øke kunnskapen om hva fysisk planlegging 

kan gi av forutsetninger for reisemiddelvalg, og er som følger: 

 «Hvilken faktor eller kombinasjon av faktorer forklarer best folks valg av gåing som 

transportform?» 

Det er et mål at arbeidet skal resultere i en modell som mest mulig objektivt kvantifiserer 

betydningen av ulike variabler som henger sammen med de bygde omgivelser. De undersøkte 

faktorene ble valgt ut fra følgende hypoteser: 

1. Kompakte områder med høy befolkningstetthet og konsentrasjon av arbeidsplasser og 

handel vil føre til økt sannsynlighet for at folk velger å gå. 

2. Områder med større grad av funksjonsblanding eller diversitet, med innslag av ulike 

funksjoner/virksomheter vil føre til økt sannsynlighet for å gå. 

3. Områder med en utforming som gir et finmasket gangnett, smalere kvartaler og mindre 

omveger vil ha økt sannsynlighet for valg av gange som transportform. 

4. Områder med et bedre kollektivtilbud vil i tillegg til å gi flere kollektivreiser også øke 

sannsynligheten for valg av gange som transportform. 

5. Områder med lavere parkeringsdekning vil føre til økt sannsynlighet for å gå.  

1.3 Hva kan resultatet brukes til? 

Resultatet vil kunne gi svar på hva som har mest betydning for det å gå. Det kan brukes til 

sammenligningsstudier av bydeler, og som et fremtidsrettet verktøy for å anslå mulige 

virkninger som valg av utbyggingsmønstre og lokalisering kan ha for transport-

middelfordelingen. Resultatet kan også i bearbeidet form brukes som en del av 

samfunnsøkonomiske analyser, for eksempel ved å anslå helseeffekter relatert til 

transportmiddelfordeling. Det kan gi et verktøy for problemanalyser i planlegging ved å 

kartlegge steder hvor situasjonen er dårlig tilrettelagt for fotgjengere, og også hva som er dårlig 

tilrettelagt.  

1.4 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven er delt i tre deler. Del 1 er et litteraturstudium og består av tre kapitler. Kapittel 2 tar 

for seg motivasjonen for hvorfor planlegge for gående. Kapittel 3 er en gjennomgang av hvilke 

behov eller preferanser den reisende vurderer ved valg av reisemiddel. Kapittel 4 ser på 
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sammenhengen mellom forklaringsvariabler og behovene og forsøker å forklare hvordan de 

bygde omgivelser kan øke konkurranseforholdet for gange.  

Del 2 er analysen og består av 2 kapitler. Kapittel 5 er beskrivelse av metoden og utvikling av 

variabler på faktorene som har blitt undersøkt. Kapittel 6 består av resultatet for de modellene 

som har blitt utviklet.  

Del 3 består også av to kapitler. Kapittel 7 er diskusjonen av litteraturstudiet, kritikk av egen 

metode, og en tolkning av resultatet. Det gjennomgås også her tanker om fremtidige studier og 

av datagrunnlagets mangler. Kapittel 8 er konklusjonen hvor det er forsøkt å oppsummere de 

funnene som er gjort av denne analysene og av tidligere undersøkelser.     
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DEL 1  Litteraturstudium 
2 Hvorfor planlegge for fotgjengere 

Motivasjonen for målet i klimaforliket bunner først og fremst i ønsket om å redusere 

klimagassutslippene. Transport står for 32 prosent av de totale utslippene i Norge 

(Miljødirektoratet 2015). Vegtrafikk er den største kilden og også den som øker mest. I lys av 

at over halvparten av reiser under 3 kilometer utføres som bilfører (Hjorthol et al. 2015) er det 

grunnlag for å si at det er et stort potensiale for høyere andel reiser utført til fots. Civitas har på 

vegne av Samferdselsdepartementet utarbeidet en metode for beregning av klimagassutslipp 

ved endret transportmiddelfordeling. Med en lineær økning  av andelen reiser til fots fra 22,9 

til 40 prosent i løpet av NTPs planperiode vil reduksjonen fra vegtrafikken tilsvare 163 000 

tonn CO2 per år (Lea 2012). For hele perioden vil dette akkumulere en reduksjon på 750 000 

tonn.  

 

Figur 1 Transportmidlers arealbruk (Blacket 2010) 
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Den andre motivasjonen for målet om nullvekst er utfordringer knyttet til kapasitet i vegnettet. 

Norge vil oppleve en stor befolkningsvekst. Frem mot år 2040 vil befolkningsmengden øke 

med 30 prosent (SD 2013). Veksten vil først og fremst komme i byregionene. Dette betyr 

dermed at det er de områder som i dag har størst utfordringer knyttet til transport, som vil få en 

ytterlige økt behov for kapasitet. Regjeringen slår fast at løsningen på dette skal være å dempe 

transportbehovet, og samtidig dreie transportmiddelfordelingen over på mer kapasitetssterke 

transportmidler som kollektiv, sykkel og gange (SD 2013). Transportsystemet for fotgjengere 

vil ta langt mindre plass og vil derfor beslaglegge mindre av byens arealer. Figur 1 illustrerer 

forholdet mellom de ulike transportmidlene med hensyn til arealbruk. En bil som kjører i 50 

kilometer i timen vil kreve 75 ganger så stort areal som en fotgjenger som går i 5 kilometer i 

timen (Litman 1995). Den ofte brukte tilnærmingen til å løse kapasitetsproblemer er å utvide 

kapasiteten i transportnettet for bil. Dette vil kreve mye areal og investeringer, og vil dessuten 

skape en større etterspørsel etter det å kjøre bil. Dette fordi kapasitetsproblemet (køen) i seg 

selv regulerer etterspørselen. Inn mot byene er det ikke plass til at alle som forflytter seg skal 

gjøre det som bilfører (Downs 2005). Vi er med andre ord allerede avhengig av alternative 

transportformer. Dette betyr at det er et konkurranseforhold mellom blant annet bil, kollektiv, 

sykkel og gange. En økning i fremkommeligheten for bil på en veg vil dermed kunne overføre 

kollektivtrafikanter til nyskapt biltrafikk på kort sikt (Downs 1992). Dette gjør at 

transportarbeidet for bil øker kraftig, og at ny kapasitetsmetning kan bli en nært forestående 

følge. I tillegg vil det bli overføring fra de bilistene som kjører utenfor rushtiden og alternative 

ruter (Downs 1992). Studier av amerikanske byer med disse to alternative måtene å håndtere 

kapasitetsproblemer har vist at det å utvide kapasiteten til vegen med flere felt vil skape mer 

køkostnad, mer ødsling av drivstoff og lengre tidstap i trafikken (Duranton og Turner 2011). På 

lang sikt vil slik planlegging føre til spredte bosetningsmønster som gjør det å gå og sykle langt 

mindre attraktivt. Bevilgning til vegutbygging på bekostning av for eksempel jernbane vil på 

lengre avstander gjøre bilen til det eneste reelle alternativet. Figur 2 illustrerer denne vonde 

sirkelen av planlegging.  

Ved siden av klimagassutslipp vil også biltrafikken gi lokale ulemper for omgivelseshygienen. 

I store byer er vegtrafikken den største kilden til svevestøv. Forurensningen fra bilmotorene gir 

i perioder med stillestående luft store helseproblemer (Berge et al. 2012). Problemene er størst 

for utsatte grupper, som for eksempel astmatikere. Eksponering av svevestøv har gjennom 

studier vist en korrelasjon til dødelighet. Dødsårsak tilskrives hjerte og/eller lungesykdommer 

(Refsnes et al. 2004). Støy fra vegtrafikk står for cirka 80 prosent av støyplagene i landet 
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(Miljødirektoratet 2012). Omtrent halvparten av norsk bybefolkning er utsatt for støy som er 

over helsemessig anbefalt grense (Berge et al. 2012). Støyen kommer både fra motorene og fra 

friksjonen mot underlaget. Det å tilrettelegge for at reiser kan gjøres som fotgjenger vil bidra 

til å begrense denne ulempen. En vanlig måte å håndtere støyutfordringer langs veger er i dag 

å anlegge støyskjermer. Dette vil ha den bieffekten at det øker barrierevirkningen som vegen 

gir, og skaper i mange tilfeller omveger for den gående. 

Færre biler på vegene betyr som regel færre ulykker. Fotgjengere vil ikke på samme måten som 

øvrige transportmiddel ha en ulempe knyttet til konflikt med hverandre. Bilførere vil derimot 

representere en betydelig risiko for myke trafikanter. Trafikkregulerende tiltak som legger til 

rette for fotgjengere, som for eksempel innsnevring av veg, vil i seg selv føre til færre ulykker. 

Dessuten vil effekten av at tiltaket gir flere fotgjengere også gi bedre ivaretakelse av tryggheten 

til fotgjengeren. Dette er fordi områder hvor fotgjengeren dominerer trafikkbildet gir redusert 

ulykkefrekvens (Jacobsen 2003). Ved å gi gode forutsetninger for at folk kan gå eller sykle vil 

man også gi rammevilkår for at folk kan ivareta egen helse. En gangtur på i alt 30 minutter hver 

hverdag er alt som skal til for å ha et aktivitetsnivå i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger 

(Bahr et al. 2008). En norsk studie viser at en økning i aktivitetsnivået fra fysisk inaktiv til dette 

Figur 2 Planleggingens vonde sirkel (Manelli 2012) 
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nivået vil i et livsløpsperspektiv gi en økning på 3,25 leveår og 8,28 QALYs (Quality Adjusted 

Life Years), som er et mål på livskvalitet (Sælensminde og Torkilseng 2010). Personer som er 

i god fysisk form lever lenger og er mindre syke enn personer i dårlig fysisk form (Sælensminde 

og Torkilseng 2010). Fysisk inaktivitet er i seg selv en vesentlig risikofaktor for en rekke 

kroniske sykdommer, og ved å gå, og dermed opprettholde en god fysisk form, vil man 

forebygge hjerte- og karsykdommer, metabolsk syndrom, diabetes 2 og overvekt (Bahr et al. 

2008). 

I oktober 2014 la Transportøkonomisk institutt (TØI) frem en rapport hvor de prissetter 

ulempene og kostnadene vegtrafikken forårsaker inndelt for ulike transportmiddel. 

Konklusjonen fra studien er at bilister ikke betaler for de kostnadene de påfører andre. Særlig 

er dette tilfelle i storbyene hvor køkostnadene og verdsettingen av de lokale utslippene er høyere 

(Thune-Larsen et al. 2014). Det er derfor samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge til rette for 

fotgjengere. Undersøkelser har dessuten vist at nærhet til daglige aktiviteter, som for eksempel 

arbeid og dagligvare, vil ha en klar sammenheng med eiendomspris (Cortright 2009). Dette har 

ført til en bruk av aktiv markedsføring av såkalt «walkability» blant eiendomsutviklere og 

eiendomsmeglere i USA. Handelsstanden bør også ha motivasjon for å legge til rette for gående. 

Handlere som går blir lenger og bruker mer penger enn de som bruker bil (Perman 2011). 

Studier har vist at tiltak som har lagt til rette for gående og syklende har vist seg å gi en økning 

i handelsvirksomheters omsetning (Litman 2004).  

Før helse- og transportbekymringene med økt bilbruk var det fortsatt mange som snakket om 

fotgjengervennlige byer. Bevegelsen av nyurbanister ønsket å skape «walkable cities» for å 

skape gateliv, beholde stedenes karakter og å ta vare på økologien i området. Det var en reaksjon 

på sovebyene og bilsamfunnet, som de mente skapte usosiale byområder. De mente at byer som 

var designet for fotgjengere skapte et felleskap (Andersen 2008). Nasjonal gåstrategi fremhever 

også det å satse på gående i et demokratisk perspektiv. Tilrettelegging for gående vil gi et mer 

inkluderende samfunn ved at alle, uavhengig av funksjonsevne og biltiligang, vil få bedre 

tilgjengelighet til arbeid, skole og andre velferdsarenaer (Berge et al. 2012).  
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3 Hvilke behov har den gående til reisen 

Ulike transportmidler har ulike fordeler og ulemper. De er i konkurranse med hverandre og om 

vi velger det ene velger vi bort den andre. Det skilles ofte mellom det å reise med en hensikt og 

mellom det å reise hvor reisen i seg selv er hensikten. Det vil si mellom nødvendig transport, 

som for eksempel til arbeid og dagligvarebutikk, og lystbetont transport, som å spasere eller 

kjøre seg en tur. Den nødvendige transporten blir ofte betraktet som noe man ønsker å 

effektivisere eller en oppgave man ønsker å minimere med hensyn til tid og kostnad. Singleton 

(2013) hevder at disse to formene for transport går inn i hverandre. Skjønt selve hensikten er 

utløsende faktor for at reisen finner sted, vil den verdien man finner i det å reise innvirke på 

reisemiddelets attraktivitet. Behovene som modellene omfatter vil kun presenteres kort i 

kapittel 3.1, og presenteres mer detaljert i kapittel 3.2. 

«Often, travel can facilitate even in a small way other desires or activities 

that blur the boundary between getting places and doing things»  

Patrick Singleton (2013) 

3.1 Modeller på reisemiddelvalg 

Det er utarbeidet flere modeller for å beskrive prosessen som skjer ved valg av transportmiddel. 

De som presenteres her tar alle utgangspunkt i de aktive transportformene, med den 

motivasjonen at de tradisjonelle transportmodellene ikke tar hensyn til mer enn tid og kostnad.  

Alfonzo (2005) lanserte en teori kalt 

“Hierarchy of Walking Needs” (HWN). 

Teorien slekter på Maslows behovspyramide. 

Hun mener at de behovene fotgjengeren har 

til reisen kan ordnes i et hierarki, og at de mest 

grunnleggende behovene må være på plass 

før fotgjengeren bryr seg om mindre viktige 

behov. Det nederste nivået, «Feasibility», er 

individets begrensninger med hensyn til å 

forflytte seg. Deretter følger tilgjengelighet til 

nærliggende funksjoner og aktiviteter. Det tredje nivået er fotgjengerens behov for trygghet mot 

overfall. Det fjerde nivået omhandler hvor lett det er å være fotgjenger i relasjon til motorisert 

trafikk og omgivelsene for øvrig. Det femte, og siste nivået, handler om fornøyelsen ved det å 

Figur 3 Hierarchy of Walking Needs (Alfonzo 2005) 
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gå. HWN relaterer mye av forklaringen for reisemiddelvalg til byform. Av fem behov, er fire 

av dem et direkte resultat av de fysiske omgivelser og byens morfologi. 

Schneider (2013) lanserte sin teori: «the 

Theory of Routine Mode Choice Decisions» 

(TRMCD) på bakgrunn av en omfattende 

intervjuundersøkelse (Schneider 2011). I 

likhet med Alfonzo var motivasjonen å lage 

et rammeverk for valg av reisemiddel basert 

på psykologiske, transportingeniørmessige og 

økonomiske teorier.  Selv om fokuset var på 

aktiv transport (sykkel og gange) ser han ikke 

på disse transportformene isolert. Schneider 

mente at for å vurdere behovet til de gående må man også se det i forhold de transportmidlene 

det er i konkurranse med. Modellen består av fem steg. Det første steget er forutsetningene for 

valg av transportmiddel. Slik som HWN omfatter dette individets mobilitet, men tar også for 

seg bevisstheten om muligheten til å velge transportmiddelet. Dette omfatter kunnskap om hvor 

lang tid det vil ta å gå eller det å kjenne til nærliggende butikker. Dersom man ikke er kjent i 

nærområdet vil man heller ikke ha kjennskap til muligheten til å gå til ulike destinasjoner. De 

neste tre stegene er situasjonelle avveininger. Mennesker vil velge et transportmiddel som tilbyr 

en grunnleggende trygghet og hvor ulempene med reisetid og direkte kostnader (cost) blir 

overskygget av de fordelene man får ved gleden av selve reisen (convenience), og gleden av å 

ha reist med et transportmiddel (enjoyment) (Schneider 2013). I motsetning til Alfonzo er ikke 

de situasjonelle behovene ordnet slik at hensynet til det ene vil forutsette oppfyllelse av det 

tidligere. Schneider mener det trengs mer forskning på denne rekkefølgen, men basert på 

intervjuene mener han det er grunnlag for å rangere de slik som illustrert på Figur 4. Det femte 

steget i prosessen er vaner. TRMCD hevder at tidligere valg innvirker på reisemiddelvalget ved 

å på bakgrunn av tidligere erfaring gir tilbakemelding som tas hensyn til ved et nytt valg. 

Schneider mener at transport-, infrastruktur- og arealplanlegging kan ha høy innvirkning på de 

tre første stegene. «enjoyment» og «habit» kan i større grad påvirkes gjennom kampanjer, 

utdanning og opplysning. 

Figur 4 Theory of Routine Mode Choice(Schneider 2013) 
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Singleton (2013) ordnet, i likhet med 

Alfonzo, behovene til den reisende i et 

hierarki; «Hierachy of Travel Needs» (HTN). 

Han mente ikke at det nødvendigvis var slik 

at de nederste nivåene forutsatte de høyere, 

men at de dominerte de i prosessen ved valg 

av transportmiddel. Som navnet antyder 

begrenser ikke Singleton seg til kun de 

gående, og mente, som Schneider, at de må 

sees i sammenheng med de 

kommunikasjonsformene de er i konkurranse 

med. Modellen virker som en tostegs-prosess. 

Transportformen blir først vurdert på 

bakgrunn av dens forutsetninger for 

fremkommelighet basert på individuelle faktorer. Dernest vurderes omgivelsene sitt bidrag til 

valg av transportmiddel på bakgrunn av tilgjengelighet til funksjoner. Deretter vurderes 

transportmiddelets evne til å ivareta personens trygghet. Disse tre nivående er en silingsprosess. 

De transportmidlene som ikke tilfredsstiller disse kriteriene forkastes. Så følger steg to, hvor 

fordelene (Pleasure) med reisen vurderes mot ulempene (Cost). 

3.2 Rammeverk for reisendes behov 

Med utgangspunkt i de tre modellene for trafikantens preferanser og behov for reisen 

presenteres her en oppsummering. Det er nødvendig å presentere behovene i et nytt rammeverk 

fordi de forskjellige modellene legger forskjellig i de ulike begrep. For eksempel vil begrepet 

«komfort» kunne omfatte tryggheten mot trafikk i HWN. De to andre modellene sorterer denne 

egenskapen under «safety and security». Noen modeller synes også å inkludere den samme 

faktorene i to forskjellige begrep. HTN innehar én kategori på tilgjengelighet og én på kostnad, 

hvorav begge knytter seg til motstanden avstanden gir. Modellene innehar alle én eller flere 

kategorier om forutsetningen for reisen. Dette er problematisk fordi de med dette fremskynder 

løsninger uten å knytte det til et behov. Det å skulle rangere de ulike behovene virker urimelig 

ut ifra den manglende forskningen og kunnskapen på emnet. Trygghet rangeres høyt i alle 

modeller. Dette kan forstås fordi det vil være en forutsetning å føle seg trygg. Få vil 

gjennomføre reisen hvis dersom den har er forbundet med utrygghet og man har alternative 

transportmidler til rådighet. Allikevel vil det antagelig være relativt færre som vil oppleve det 

Figur 5 The Hiearchy of Travel Needs (Singleton 2013) 
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å ferdes til fots som utrygt, i motsetning til reisetiden som alle bryr seg om. Reisetiden vil 

således være mer bestemmende for det store flertallet av reisende. Ulike mennesker vil til ulike 

tidspunkt rangere behovene ulikt. Behovene for reisen kan derfor illustreres som et 

kakediagram hvorav andelene til de ulike behovene er fleksible, og varierer med forutsetninger 

og prioriteringer (se Figur 6). 

 

Figur 6 Modell for fotgjengerens behov 

For at behovene skal bli vurdert forutsettes det at det eksisterer en prosess hvor det å gå blir 

vurdert som et alternativ for reisen og at det er mulig å gjennomføre reisen som fotgjenger. I 

denne prosessen vurderes det å gå med hensyn til hvilken reisetid og fysisk påkjenning reisen 

vil medføre. Dette vurderes ut ifra den kunnskapen personen besitter, og vil derfor preges av 

subjektive vurderinger. Mangel på erfaring vil dermed gi et skjevt grunnlag for 

vurderingsprosessen. 

3.2.1 Trygghet 

Det å føle seg trygg er et primærbehov for alle mennesker, og transportformens evne til å ivareta 

tryggheten ved reisen vil derfor innvirke på reisemiddelvalget. Som myk trafikant er man mer 

utsatt ved ulykker. Man vil ikke ha den beskyttelsen som det en bil eller en buss kan tilby. Den 

subjektive følelsen av trygghet vil ikke alltid være rasjonell. Selv om faren er liten vil en frykt 



12 

 

for ulykke være like reell. Studier viser 

derimot at for de aller fleste vil opplevelsen 

av tryggheten ha en klar sammenheng med 

fatalitetsrisiko (Elvik og Bjørnskau 2005). 

Dette er blant annet fordi egne erfaringer med 

ulykker vil gi en økt frykt for gjentakelse 

(Backer-Grøndahl et al. 2007). På dagtid er 

det største utrygghetsmomentet for 

fotgjengere forbundet med samhandlingen 

med de andre trafikantgruppene. Sammenlignet med bilførere og syklister er denne frykten 

relativt lav. 42 prosent av bilførere, og 32 prosent av syklister, føler utrygghet i trafikken. For 

gående vil tilsvarende 15 prosent føle mangel på trygghet (se Figur 7). Singleton (2013) ser på 

trygghet som en diskret attributt. Det vil si at enten føler man seg trygg, og vil ikke ha noen 

problemer med å reise, eller så vil man føle seg utrygg, og dermed ikke reise med 

transportmiddelet. Figur 7 kan tyde på det motsatte.  

Den gående vil også være mer utsatt for kriminalitet, overfall og uønskede konfrontasjoner med 

andre mennesker.  På kveldstid vil det største utryggmomentet for fotgjengeren være frykten 

for ubehagelige personer og dårlig belysning (Backer-Grøndahl et al. 2007). Bilen vil tilby et 

sikkert avlukke mellom en selv og omgivelsene utenfor. Den vil dessuten være mer mobil til å 

komme seg unna uønskede konflikter. Det samme er tilfelle for sykkel. 

Kollektivtransportmidler vil normalt ha en sosial kontroll ved tilstedeværelse av andre 

mennesker. Det vil derimot knytte seg en del utrygghet til tilstedeværelse av få personer på 

holdeplasser (Backer-Grøndahl et al. 2007), det vil si imens de enda er fotgjengere.   

Utrygghet knyttet til fall er også en barriere mot det å gå. Dette er særlig en utrygghet blant de 

eldste. Eldre har dårligere motorikk som øker sannsynligheten for fall. Konsekvensen av fall er 

også større fordi eldre er mer utsatte for skader. For eldre over 65 år skjer 77 prosent av 

fallulykkene i vinterhalvåret (Hjorthol et al. 2013). I en spørreundersøkelse av eldres gåvaner 

svarte ti prosent at de hadde problemer med å ta seg frem som fotgjenger. De to største 

problemene var «dårlig snørydding og strøing» og «frykten for det å falle» (Hjorthol et al. 

2013). Det er derimot ikke slik at problemet er eksklusivt for de eldre. En undersøkelse ved 

Universitet i Oslo spurte studenter og ansatte som gikk på sommeren hvorfor de ikke gikk på 

vinteren. Om lag ¾ av respondentene nevnte at det var for glatt som årsak (Bjørndal et al. 2013).   

Figur 7 Trafikantenes frykt for andre 
trafikanter(Backer-Grøndahl et al. 2007) 
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En studie over atferdstilpasninger til utrygghet er oppsummert i Tabell 1. Som vi ser er gange 

den transportformen som er mest sensitiv til utrygghet. Dette vil resultere i at reiser faller bort, 

at man velger en annen rute enn den optimale, eller at man utfører reisen med et annet 

transportmiddel.  

Tabell 1 Atferdstilpasninger ved utrygghet (Backer-Grøndahl et al. 2007) 

 Unngår å reise Velger en annen rute Velger et annet transportmiddel 

 Nei, aldri Ja, av og til Ja, ofte Nei, aldri Ja, av og til Ja, ofte Nei, aldri Ja, av og til Ja, ofte 

Gange 66 30 3 33 60 7 46 49 5 

Sykkel 67 32 1 44 55 1 51 46 4 

Bil 86 13 1 59 39 2 69 36 4 

Buss 88 12 0 82 17 1 65 32 3 

T-bane 82 18 0 80 19 1 58 38 4 

Tog 96 4 0 91 9 0 86 15 0 

 

3.2.2 Kostnad 

Tid er penger. Reisen er sjeldent et mål i seg selv og tid brukt på transport er tid man kan bruke 

på andre ting. Mennesker vil derfor vektlegge reisetiden ved valg av transportmiddel (Singleton 

2013). Reisetiden vil først og fremst bestemmes av farten til transportmiddelet. Motorisert 

transport vil dermed ha en stor konkurransefordel. I en studie i Bergen om valg av 

transportmiddel svarte 70 prosent at raskere transporttid var den viktigste årsaken til valg av bil 

(Meland og Nordtømme 2014). Reisetiden for de ulike reisemidlene vil ikke bare inkludere 

selve kjøretiden. For bilførere vil det også omfatte det å gå til og fra parkeringsplassen, samt 

det å finne parkering. På vinterstid vil også klargjøring av bilen, som for eksempel det å skrape 

ruter, motorvarme være en del av reisetiden. Som kollektivtrafikant vil en del av reisen være 

gangtid til og fra holdeplass. Det vil også være en ventetid ved holdeplassen. Eventuell kø vil 

også spille negativ inn på reisetiden for bil og buss.  
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Figur 8 Transportmiddelfordelingen gitt av lengden på reisen (Hjorthol et al. 2015) 

Som vi ser av Figur 8 er 68 prosent av reisene under en kilometer utført til fots. For reiser 

mellom 1 og 3 kilometer blir bil det foretrukne transportmiddelet, og utgjør 59 prosent. Dette 

antyder at gange som transport er konkurransedyktig på korte avstander. Tiden som går med på 

å finne parkering eller vente på holdeplassen vil utgjøre en større del av den totale reisetiden på 

de korte avstandene. Andelen reiser utført som bilfører øker med avstanden, men går noe ned 

for de aller lengste reisene til fordel for kollektivreiser. Kollektivreiser øker med avstand. For 

reiser under 3 kilometer er kun 3 prosent utført med kollektiv. Dette indikerer at den lange tiden 

til venting og planlegging av reisen gjør transportmiddelet mindre attraktivt på de korte reisene. 

Sykkelreiser er i et slags mellomleie mellom reiser hvor man ikke gidder å ta frem sykkelen, 

men heller går, og reiser hvor avstandene er så store at det å sykle tar for lang tid. 

Motorisert transport vil inneha en del direkte utgifter. Avskrivninger på bilen og årsavgift vil 

være kostnader. Ifølge Singleton (2013) vil slike kostnader ikke bli vurdert i valg av 

transportmiddel. Derimot vil drivstoffutgifter, parkeringsavgifter og bompenger innvirke 

(Singleton 2013). For kollektiv vil billettprisen være en kostnad. Slitasje av skotøy og kjøp av 

sykkel vil heller ikke vurderes ved valg av reisemiddel og aktiv transport vil derfor være gratis 

(Singleton 2013).  
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3.2.3 Anstrengelse 

Mennesker vil ønske å bruke et transportmiddel som innebærer minst mulig anstrengelse 

(Schneider 2013). Når det snakkes om akseptable gåavstander bruker man gjerne avstander som 

fotgjengeren bruker 10 minutter på å tilbakelegge. En reise på 10 minutter må kunne sies å være 

svært kort, rent tidsmessig. Det er altså ikke reisetiden som er mest bestemmende, men den 

fysiske anstrengelsen som en gåtur gir. Aktiv transport bruker, i motsetning til motorisert, 

menneskelig energi for å forflytte seg. Selv om dette vil gi en positiv helseeffekt, som vist i 

kapittel 2, vil det ikke si at mennesker er så fornuftige ved valg av transportmiddel. Særlig 

sensitive til fysiske anstrengelser er overvektige (Ball et al. 2000). 

Det vil også være en del mentale anstrengelser forbundet med det å reise. Som bilpassasjer eller 

kollektivtrafikant kreves ikke så stor grad av mental tilstedeværelse. Trafikanten kan slappe av. 

35 prosent begrunnet valg av kollektivtransport fordi det var mer avslappende (Meland og 

Nordtømme 2014). Som bilfører vil man derimot være mer bundet til å vie sin fulle 

oppmerksomhet til trafikksituasjonen. En kvalitet med bil vil være at man vil kunne selv 

bestemme hvor pent og ryddig det skal være, om man er alene og man vil også føle en frihet 

ved at man kan påvirke farten. Dette er alle ting som bidrar til trafikantens følelse av komfort. 

Hvordan omgivelsene er formet vil innvirke hvilken stress det påfører bilførere. Det at 

trafikkbildet er mer oversiktlig vil kunne være stressreduserende. Som fotgjenger vil man i 

likhet med bilførere være påvirket av omgivelsene. Mentale påkjenninger vil kunne være støy 

og støv fra trafikken og lokalklimaet (Singleton 2013). Som fotgjenger vil man også ha en 

mulighet til å oppleve omgivelsene på en helt annen måte enn andre trafikantgrupper. Dette er 

fordi farten er såpass lav at man vil være i stand til å bearbeide flere sanseinntrykk samtidig 

som forflytningen skjer. Ifølge Speck (2012) har fotgjengeren et behov for at omgivelsene 

stimulerer og underholder sansene. Gehl (2010) mener at akseptabel gangavstand vil være gitt 

av kombinasjonen av avstanden og rutens kvalitet. Er det mange ting å se på og oppleve 

underveis vil ruten oppleves kortere (Gehl 2010).   

3.2.4 Glede 

Det vil også knytte seg en del preferanser til valg av reisemiddel som ikke knytter seg til selve 

reisen, men det velbehaget ved å ha reist. Som tidligere nevnt vil sykkel og gange være 

transportformer som vil gi positiv helseeffekt. Forutsatt en bevissthet om denne virkningen vil 

man føle at man får en fordel som de motoriserte transportmidlene ikke kan tilby (Schneider 

2013). Istedenfor å se på det å gå som noe som tar tid, vil personen kanskje tenke at den sparer 
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tid. Dette fordi man slår to fluer med en smekk, man kommer frem til sitt målpunkt samtidig 

som man holder seg i form og sparer tid ved at man slipper å sette av tid til å trene. 

Schneider (2013) ser også på valg av bil som transportmiddel som en sosial fordel. Bilen kan 

brukes som et middel til å demonstrere status ved å vise frem sin dyre bil og utvise velstand. 

Det å kjøre bil vil også gi personer mulighet til å opptre konformt (Schneider 2013). Det å gå, 

sykle eller kjøre kollektivt vil også kunne gi en verdi ved at man selv tar samfunnsansvar ved å 

redusere klimautslipp, støv og støy som motorisert transport er kilde til. Dette forutsetter 

kunnskap om virkningene beskrevet i kapittel 2. Det forutsetter også en holdning og vilje til å 

handle på den kunnskapen man besitter.  

3.3 Oppsummering behov 

Behovene er ofte i konflikt med hverandre. Tabell 1 viser for eksempel hvordan utryggheten 

ved en reise kan gjøre at man velger en lengre rute. Det tidstapet dette vil medføre veier mindre 

enn ivaretakelse av trygghet. Motsatt vil fotgjengere ofte trosse faren av en trafikkert veg og 

krysse i plan, fremfor å gå omvegen om gangbru eller undergang (Nistov og Farner 1973). Figur 

9 viser preferanser og årsak til valg av bil, buss, sykkel og gange på reisen til og fra Universitet 

i Bergen. Undersøkelsen forsømmer trygghetsperspektivet, men deler av dette kan forklares i 

de relativt høye prosentandelene for alternativet «andre». Reisetid er det alternativet som velges 

av klart flest på tvers av kommunikasjonsformene. Økonomi velges flest ganger av 

kollektivtrafikantene. Dette er litt overraskende at de gratis transportmidlene, sykkel og gange, 

ikke betrakter dette som like viktig. Den mentale anstrengelsen værforhold representerer er 

negativt assosiert med valg av gange og sykkel. Komfort ved reisen er derimot positivt assosiert 

med det å gå, som det er for å kjøre bil. Som vi ser er også det velbehaget, ved å ivareta egen 

helse og det å ivareta miljø, valgt som årsak til valg av gange av henholdsvis 60 og 38 prosent.  

Tilsvarende undersøkelse er gjort ved Universitetet i Oslo. I denne undersøkelsen kom det frem 

at det var de som syklet og gikk som var mest fornøyde med sin transportform. Det var også et 

ønske om å kunne gå og sykle mer til universitetet. De som ikke gikk ble så spurt hvilke tiltak 

som skulle til for at de skulle gå mer. Resultatene er oppsummert i Figur 10. Resultatet viser at 

flere vil vurdere å gå mer hvis det legges godt til rette for det som med tilgang til garderobe og 

bedre veganlegg. Allikevel er det en betydelig del (61 prosent studenter og 69 prosent ansatte) 

som ikke vurderer det å gå fordi det ikke er aktuelt på denne reisen ettersom de bor for langt 

unna. 
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Figur 9 Preferanser for valg av transportmiddel (Universitetet i Bergen 2009) 

 

 

Figur 10 Hva som skal til fot at folk skal gå mer (Bjørndal et al. 2013) 
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4 Forklaringsfaktorer for gåing 

4.1 Fysiske omgivelser 

 

Figur 11 Teori om årsak-virkning mellom de fysiske omgivelser og fotgjengerens behov 

Kampanjer vil kunne fungere ved at den gir kunnskap om hvilken effekt transport kan ha som 

hverdagsaktivitet. Larssæther (2015) mener at det ikke vil være tilstrekkelig at man oppfordrer 

til en endring i reisemønster, dersom omgivelsene ikke promoterer dette valget. Dersom det for 

eksempel er svært godt tilrettelagt for å kjøre bil vil en mobilitetskampanje ha mindre å si. For 

å påvirke mot et endret reisevanemønster i favør av bærekraftige transportmiddel bør 

trafikantens behov for en trygg, sikker og praktisk reise være ivaretatt av våre omgivelser slik 

at erfaringen for de som prøver å gå eller sykle for første gang blir positiv (Smith et al 2011). 

Figur 11 viser det teoretiske rammeverket for omgivelsenes påvirkning på reisemiddelvalget.   

4.1.1 Tetthet 

Definisjon og effekter av tetthet 

Med tetthet menes i hvilken grad det er en tett og kompakt utnyttelse av et område. Det er en 

egenskap som beskriver et områdes konsentrasjon av en form for aktivitet. Med aktivitet menes 

her en arealfunksjon, som for eksempel antall bosatte eller antall arbeidsplasser. Tetthet blir 

ofte forbundet med det vertikale, altså høy blokkbebyggelse. De fleste tetthetsbegrep knytter 

seg derimot til det horisontale, altså hvor mye aktivitet man klarer å konsentrere på en flate. 
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Ved å gå opp i høyden vil man kunne lokalisere flere funksjoner på samme område, dermed vil 

tetthet ha både med det horisontale og det vertikale å gjøre. Samme tetthet kan oppdrives fra 

helt forskjellige bygningstyper. Figur 12 illustrerer dette. På alle tre løsningene er det en 

utnyttelse på 75 boenheter per hektar. 

 

Figur 12 Tre ulike typologier med samme utnyttelse i antall boenheter per flate (Berghauser Pont og Haupt 2009) 

Tetthet kan bli oppfattet negativt fordi det er forbundet med dårlige solforhold. Mangel på sollys 

vil gi redusert temperatur som vil gjøre det mindre attraktivt å ferdes der. Tetthet blir også 

forbundet med trengsel, det vil si at omgivelsene føles trange og tettpakket. På den annen side 

vil tetthet gi kortere interne avstander for et område. Dette fordi de funksjonene, som ligger i 

området, blir knyttet nærmere sammen. Det motsatte, nemlig å kjevle alle funksjoner tynt utover 

vil gi lengre avstander, og dermed økt reisetid, for alle transportmiddel (Engebretsen og 

Christiansen 2011). Høyere tetthet vil også bety at folk bor tettere. Dette vil føre til en høyere 

konsentrasjon av mennesker i et område. Selv om dette vil skape en følelse av trengsel hos 

noen, vil dette gatelivet oppfattes som en urban kvalitet for andre (Berghauser Pont og Haupt 

2009) William Whyte beskriver i sin bok «City – rediscovering the center» hvordan den største 

attraksjonen for mennesker er tilstedeværelse av andre mennesker. Whyte studerte offentlige 

plasser og fant at mennesker liker trengsel i moderate mengder (Whyte 1988). 

“If there’s a lesson in streetwatching it is that people do like basics — and 

as environments go, a street that is open to the sky and filled with people 

and life is a splendid place to be.” William H. Whyte (1980)  

Høyere konsentrasjon av mennesker vil også vil også bety flere øyne på gaten. Jane Jacobs 

beskrev i sin bok «The Death and life of great american cities» hvordan tryggheten i byer 

ivaretas av et nettverk av fremmede og at problemet med utrygghet ikke kan løses ved å spre 

funksjoner tynt utover (Jacobs 1961). Trafikktryggheten til fotgjengeren vil dessuten ivaretas 

bedre med økt antall fotgjengere. Den generelle oppfatningen er at flere fotgjengere vil bety økt 
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sannsynlighet for kollisjoner fordi det er flere potensielle ofre. Jacobsen (2003) fant at 

sammenheng var omvendt, og konsekvent uavhengig av området. Resultatet indikerer at bilister 

vil ta mer hensyn i områder hvor de myke trafikantene dominerer bybildet. Alan Jacobs (1993) 

beskrev i sin bok «Great Streets»  sine konklusjoner om hva som skaper en god gate. Jacobs så 

på tetthet som nødvendig for å skape et godt felleskap og nabolagsfølelse i gaten. 

“..they need people at the same time as they are for them, they are activated 

by people at the same time as they contribute to making a community for 

them. And that is achieved in considerable measures by having many people 

live along them or nearby – a matter of density.” Alan Jacobs (1993) 

Tetthet vil gi dårligere konkurranseforhold for bilreiser. Økt konsentrasjon av arealfunksjoner 

vil gi kapasitetsproblemer for vegnettet. Det vil altså være mer kø på vegene i områder med 

høyere tetthet. Dette vil gi en økt tidskostnad for motorisert transport (Frank og Pivo 1994). I 

kompakte områder med mange arealfunksjoner vil dessuten arealet være relativt mer verdt. 

Dette vil gi lavere parkeringsdekning fordi arealet blir så verdifullt at det å anlegge parkering 

der blir sett på som dårlig økonomisk utnyttelse. Det vil dessuten gi høyere etterspørsel og 

dermed høyere parkeringsavgifter. 

Tetthet vil også gi styrkede forhold for et godt kollektivtilbud. Markedspotensialet for en ny 

kollektivlinje vil være betraktelig høyere i et kompakt utbygget område. Driftsutgiftene 

reduseres fordi mindre kollektivlinje er nødvendig for å betjene samme befolkningsmengde. 

Kvaliteten på tilbudet vil også kunne øke, fordi kollektivnettet planlegges etter en gitt 

befolkningsmengde. Som en grov tommelfingerregel regner man to avganger i timen per 4000 

beboere i tilbudets omland (Simonsen 2014). 

På samme måte vil tetthet gi forutsetninger for mangfold og diversitet i arealfunksjoner og 

aktivitetene i et område. Alle funksjoner krever et befolkningsgrunnlag i sitt omland for å drifte 

tilbudet. En høy konsentrasjon av mennesker vil gi gode etableringskriterier for 

dagligvarebutikker (Vanberg 1990). Jacobs så på tetthet som et nødvendig kriterium for å 

generere diversitet, og mente at andre pådrivere for et mangfold av funksjoner ikke ville bety 

noen ting hvis det ikke er nok mennesker tilstede. 

”There must be a sufficiently dense concentration of people, for whatever 

purposes they may be there...” Jane Jacobs (1961) 



21 

 

Variabler på tetthetsfaktorer og tidligere empiriske studier 

I transportsammenheng har tradisjonelle mål på tetthet som bruksareal og bebygd areal høstet 

kritikk. Dette fordi disse målene kun ser på den avgrensede tomten dedikert for boliger, og 

holder grøntområder og vegareal utenfor. Ifølge Strømmen (2001) bør tetthet måles over større 

områder som boenheter per dekar. For eksempel kan en hytte ha god utnyttelse på den tomten 

som er dedikert til hytten, men dette vil ikke være et område som kan kalles kompakt utnyttelse. 

Større boenheter vil kunne gi økninger i antall bosatte, og dermed i aktiviteten de representerer, 

men økningen vil være marginal. Empiriske undersøkelser av boenheter per flate har vist at folk 

går mer (Boer et al. 2007) og oftere (Targa og Clifton 2005) i områder med høyere 

konsentrasjon av boenheter. 

Det som gir aktivitet til et område er ikke 

boenhetene, men de bosatte. En boenhet med 

2 voksne vil gi dobbelt så mye aktivitet som 

en enslig. For å minimere denne feilkilden 

kan det derfor være aktuelt å se på 

befolkningsmengden, eller bosatte per flate. 

Områder med flere bosatte per flate har vist 

seg å gi økte avstander tilbakelagt til fots i 

området (Boarnet et al. 2008). Det gir også 

en økning i andelen fotgjengerreiser av totalt 

antall reiser (Ewing et al. 2010). Figur 13 

viser hvordan reisemiddelfordelingen 

varierer med økt befolkningstetthet 

(Engebretsen og Christiansen 2011). Erfaringer har vist at variabelen har større betydning for 

arbeidsreiser. Zhang (2004) fant at elastisiteten av konsentrasjon av bosatte er nesten dobbelt 

så stor for arbeidsreiser enn for andre reiser, regnet mot hvilken innvirkning den har på 

reisemiddelfordelingen. 

Som tidligere nevnt vil tetthet ikke bare omfatte boliger, men all aktivitet. Siden reiser til og fra 

arbeid står for om lag en fjerdedel av alle reiser vil konsentrasjonen av arbeidsplasser være et 

viktig mål på aktivitet. En norsk undersøkelse viser at turproduksjonen per virkedøgn for 

kontorbebyggelse gir over fire ganger så mange gang- og sykkelreiser og over tre ganger så 

mange kollektivreiser som boligbebyggelse (Sturød og Lønne 2003, Abrahamsen et al. 2006). 
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Ewing (2010) fant samme tendens. Arbeidsplassers betydning for reisemiddelfordelingen har 

her en elastisitet som er ti ganger så høy som den for bosatte. Zhang (2004) derimot finner et 

motsatt forhold. I analysen har både arbeidsplasstetthet og boligtetthet positive korrelasjoner 

med gangandelen, men nokså overraskende er betydningen av boliger langt høyere, selv for 

arbeidsreiser. 

Et annet viktig daglig gjøremål er knyttet til handel. Tilstedeværelse av handelsareal er også en 

variabel med positive korrelasjoner med reisemiddelfordelingen for gange. Handel er en 

aktivitet både for reiser i forbindelse med arbeid, men også for handelsreiser. Områder med 

større andel areal for handel vil ha flere reiser utført til fots (Frank et al. 2009). Betydningen vil 

være om lag dobbelt så stor for arbeidsreiser enn reiser forøvrig. 

Tabell 2 viser en oppsummering av de funnene som er gjort ved tidligere empirisk forskning på 

tetthets bidrag til endret reisemønster. Elastisitetene er hentet fra Ewing og Cerveros (2010) 

metaanalyse av tidligere empirisk forskning. Elastisitet er et mål på hvor mye 

forklaringsvariabelen må endre seg for at responsvariabelen skal endre seg med 1 prosent.  

Tabell 2 Tidligere empirisk forskning på variabler på tetthet v(Ewing og Cervero 2010) 

Responsvariabel Benevning Kilde Forklaringsvariabel Elastisitet 

Boligtetthet Boliger per flate (Boer, Zheng et al. 

2007) 

Avstand tilbakelagt til fots 0,21 

(Targa og Clifton 2005) Antall fotgjengerreiser 0,03 
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Befolkningstetthet Befolkning per flate (Ewing et al. 2010) Andelen fotgjengerreiser 0,01 

(Zhang 2004)  Andelen arbeidsfotgjengerreiser 0,11 

Andelen andre fotgjengerreiser 0,06 

(Boarnet et al. 2008) Avstand tilbakelagt til fots 0,13 

Arbeidsplasstetthet Arbeidsplasser per flate (Ewing et al. 2010) Andelen fotgjengerreiser 0,10 

(Zhang 2004)  Andelen arbeidsfotgjengerreiser 0,03 

Andelen andre fotgjengerreiser 0,00 

Handelstetthet Handelsareal per flate (Frank et al. 2009) Antall fotgjengerreiser per 

husholdning 

0,20 

 

4.1.2 Diversitet 

Definisjon og virkninger av diversitet 

Diversitet eller mangfold er en betegnelse på i hvilken grad et område er sammensatt av en 

kombinasjon av mange forskjellige funksjoner. Diverse områder har altså en funksjonsblanding 

med for eksempel boliger, kafeer, kontor og handelsvirksomheter. Hvorav tetthet beskriver en 

konsentrasjon, er diversitet et uttrykk for et mangfold eller en balanse av funksjoner i et område. 

Ved å blande funksjoner sammen vil avstandene til daglige gjøremål reduseres.  

Diversitet vil også befolke et område over en større andel av døgnet. Ensartete boligområder 

vil være folketomme i arbeidstiden, slik som ensartede industriområder vil være etter 

arbeidstiden. Et område bestående av boliger, arbeidsplasser, publikumsrettet handel og service 

vil kunne befolkes over hele døgnet. Dette vil skape sosial trygghet og føre til gateliv i området. 

Jane Jacobs fremmer diversitet som viktig for å opprettholde sosial kapital. Ved at et nabolag 

har mangfoldige funksjoner vil man ha friheten til å fortsatt bo i området på tross av endringer 

i jobb- og livssituasjon (Jacobs 1961). Jane Jacobs deler arealbruksområder i to: primærbruk og 

sekundær bruk. Primære bruk er funksjoner som i seg selv gjør at mennesker tilbringer tid i 

området. Dette omfatter boliger, kontorer og utdanningsinstitusjoner med flere. Sekundære 

bruk, som for eksempel handel og servering, er funksjoner som tjener mennesker som allerede 

er i området av andre grunner. Mangfold av funksjoner betyr mangfold av bruk. Ved at et 

område betjener både den primære og den sekundære bruken vil man kunne redusere 

reiseomfanget fordi hensiktene kan utføres i kombinasjon med hverandre (Jacobs 1961). Dette 

vil også gi et fundament for en bredere varietet i flere mindre funksjoner fordi et 

forretningdistrikt med trafikk kun i morgen- og ettermiddagsrushet ville støtte langt færre 
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etablissementer enn et område med konstant gateliv. Således kan man si at diversitet i 

arealfunksjoner gir områder med flere, og mindre bygg. Dette vil ifølge Alan Jacobs (1993) 

føre til en gate som bedre stimulerer vårt behov for kompleksitet. Flere bygg betyr flere 

vertikale linjer, flere eiere og flere arkitekter. Dette vil skape en tilfeldig variasjon fordi de vil 

alle gjøre ting annerledes. 

 

Figur 15 Illustrering av ikke-programmert variasjon i fasader Foto: Mathias Midbøe 

Ved at diversitet skaper kortere avstander, gir trygghet og bidrar til stimulerende omgivelser vil 

det være en god antagelse at det vil føre til flere reiser utført til fots.  

“In dense, diversified city areas, people still walk, an activity that is 

impractical in suburbs and in most grey areas. The more intensely various 

and close-grained the diversity in an area, the more walking. Even people 

who come into a lively, diverse area from outside, whether by car or by 

public transportation, walk when they get there” Jane Jacobs 

 

Hva balansen bør være er utfordrende å anslå. 

Generelt kan man si at hvis man har alle 

nødvendige funksjoner innenfor gangavstand 

fra boligen så vil muligheten for å gå være 

langt høyere. Noen virksomheter vil ha høyere 

betydning fordi de er funksjoner man oftere 

benytter seg av. Gjennomsnittsnordmannen 

utfører 3,26 reiser hver dag. Figur 16 viser 

hvordan disse reisene fordeler seg på de ulike 

reisehensiktene. Betydningen av nærhet til dagligvare vil trolig ha et større utslag for andelen 

reiser utført til fots, sett i forhold til for eksempel skole. Dette fordi flere av våre reiser er i 

forbindelse med dagligvarehandel. Allikevel vil det antagelig være nærheten til mangfoldet av 

funksjoner som vil gi et attraktivt sted å være fotgjenger.  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

A
rb

ei
d

Sk
o

le

O
m

sr
o

g

H
an

d
el

Fr
it

id
/b

es
ø

k

A
n

d
re

Figur 16 Reisehyppighet for ulike reisehensikter(Hjorthol 
et al. 2015) 
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”What is that balance? Better to ask: what do humans do? Work, shop, eat, 

drink, learn, recreate, convene, worship, heal, visit, celebrate, sleep: these 

are all activities that people should not have to leave downtown to 

accomplish” Jeff Speck (2012) 

Variabler på diversitet og resultater fra tidligere empiriske studier 

Walk Score er en indeks som klassifiserer «walkability» ut ifra tankesettet om at områder med 

nærhet til mangfoldet av aktiviteter gir en større grad av fotgjengervennlighet. Daglige gjøremål 

blir delt inn i 7 kategorier: “dining and drinking”, “groceries”, “shopping”, “errands”, “culture”, 

“parks” og “schools”. Alle kategoriene får en poengsum (mellom 0-100) basert på avstand fra 

adresse til nærmeste tilbud (PBIC 2015). Full poengsum blir gitt dersom tilbudet ligger innenfor 

¼ mile (≈400 meter), som blir ansett av utvikleren å tilsvare en 5 minutters gange. Det gis ingen 

poengsum dersom det ikke ligger noe tilbud innenfor hver respektive kategori på en avstand på 

30 minutter (halvannen mile ≈ 2400 meter). Det gis altså poengsum kun på bakgrunn av 

nærmeste, og ikke antallet virksomheter innenfor en viss avstand. 

Det at Walk Score inkluderer parker er interessant. Parker er en arealbrukskategori som vil ta 

stor plass i bybildet. Den vil heller ikke tilføre flere bosatte eller ansatte. Den kan allikevel være 

et reisemål i seg selv. Dessuten vil den kunne virke som en korridor, altså et sted hvor folk 

kanskje vil være mer tilbøyelige til å gå igjennom. En studie har vist at andelen reiser utført 

med gang og sykkel øker med reduserte avstander til nærmeste park (Kitamura et al. 1997). Det 

er vanskelig å yte parker rettferdighet, for selv om det å ha de har viste seg å lede til flere fotturer 

lokalt, vil ikke de avstandsskapende effektene av parker komme frem da disse ikke kan måles 

lokalt. Disse vil komme i byens omland.  

Tabell 2 viser at sannsynligheten for å gå øker med konsentrasjonen av befolkningstetthet og 

arbeidsplasstetthet, men også forholdet vil være interessant. Dersom det er høy konsentrasjon 

av befolkning i et område, men få antall arbeidsplasser vil de som bor i området måtte gå utenfor 

området til sin arbeidsplass. Med høyere andeler arbeidsplasser per befolkning vil områdets 

beboere i større grad få interne arbeidsreiser. Flere interne reiser, betyr flere kortere reiser. Dette 

vil trolig øke sannsynligheten for å utføre reisene som fotgjenger. Bento (2003) fant at andelen 

reiser utført med sykkel og gange øker betraktelig med økende forholdstall mellom 

arbeidsplasser og bosatte. Selv om økende forholdstall vil gi høyere grad av fotgjengerreiser 

lokalt, så vil dette antagelig gå på bekostning av andre områder. Antall arbeidsplasser i en by 

vil reguleres etter hvilken etterspørsel det er etter arbeid. En klynge av arbeidsplasser et sted vil 



26 

 

derfor kunne gi et høyt forholdstall, og dermed økt sannsynlighet for å gå for de få som bor der. 

Regionalt derimot, vil færre få god tilgjengelighet til arbeidsplasser og vil dermed måtte gå 

lengre. Det er derfor også her snakk om en balanse mellom arbeidsplasser og bosatte. Ewing 

med flere (2009) har utviklet en indeks for å måle denne balansen. 

������ = 1 − ���� 
(������� − � ∙ �������)

(������� + � ∙ �������)
� 

Formel 1 Indeks for balanse mellom bosatte og ansatte 

Formel 1 viser utregningen av denne indeksen. ABS er absoluttverdien og «a» er det regionale 

forholdet mellom ansatte og befolkning. Ewing med flere (2010) fant at jo høyere JOBPOP, jo 

større er sannsynligheten for å gå, jo lavere er avstandene og jo flere andel interne reiser utføres.  

Den kanskje mest brukte variabel på diversitet kalles «Land use entropy index», heretter kalt 

entropi. Dette er et mål på varieteten i arealbruk innenfor et område. Denne ble utviklet av 

Cervero (1989), og har siden blitt flittig brukt av mange i transportanalyser av kollektiv, sykkel 

og gange.   

������� = − �
�� ∙ �� ��

�� ��
 

Formel 2 Entropiindeks 

Formel 2 viser utregningen av entropi. Pj er andelen bebygd areal med den respektive 

arealbrukskategorien. Entropivariabelen er normalisert med den naturlige logaritmen til antall 

arealbrukskategorier som blir vurdert (J). Dette gjør at arealbruksentropi vil variere mellom 1 

og 0, hvorav 1 er perfekt balanse mellom funksjonene og 0 er et ensartet område. Kockelmann 

(1997) så på entropiens innvirkning på ikke arbeidsrelaterte reiser. Hun kategoriserte arealbruk 

etter bolig, kommersielle bruk, offentlige institusjoner og parker/rekreasjon. Elastisiteten for 

valg av gange som transport som følge av økning i entropiindeksen var på 0,23. Frank (2009) 

hadde en lignende inndeling. Han så på andelene av gulvareal som fordelte seg på bolig, 

underholdning/restaurant, handel og kontor. En prosentendring i entropiindeksen ga en økning 

for valg av gange for arbeidsreisen på 0,22. 
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Figur 17 Illustrasjon av variabelen ulikhetsindeks (Cervero og Kockelman 1997) 

Entropiindeksen ser på diversitet over større områder. Cervero (1997) utviklet  derfor et nytt 

mål på diversitet i arealbruk, «Dissimilarity index», heretter kalt ulikhetsindeks. Målet med 

variabelen er å fange opp diversitet på en finere skala. Den går ut på at all areal deles inn i et 

grid. Hver celle har åtte tilstøtende celler og det gis poeng for hvor mange av de tilgrensede 

cellene som har ulik arealbruk enn den sentrale cellen. Dette illustreres i Figur 17.  
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Formel 3 Ulikhetsindeks 

Den totale poengsum regnes ut etter Formel 3 hvor K er antall celler med bebygd areal. Xl er 1 

hvis cellen har en annerledes funksjon, og 0 hvis ikke. Cervero og Kockelmann kategoriserte 

11 forskjellige arealbrukskategorier og fant en elastisitet på 0,05 for valg av ikke-motorisert 

transport som følge av ulikhetsindeksen (Cervero og Kockelman 1997). Kockelmann forsøkte 

en ny inndeling med kun 4 arealbrukskategorier, men fant intet statistisk signifikant forhold 

mellom andelen sykkel- og gangreiser og ulikhetsindeksen (Kockelman 1997). 

Et annet forsøk på å fange opp effekten av denne interaskjonen mellom funskjoner ble utviklet 

av Manaugh og Kreider. Istedenfor å se på balanse mellom funksjoner så de på de linjene som 

ulike arealfunksjoner dannet med hverandre. Summen av disse interaksjonslinjene ble et 

uttrykk for et område med høy diversitet. Figur 18 illustrerer dette. Til venstre vises et område 

med ulik arealbruk. Til høyre vises interaksjonslinjene denne arealbruken skaper.  
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Figur 18 Interaskjon som variabel på diversitet (Manaugh og Kreider 2013) 

Manaugh og Kreider (2013) sammenlignet entropiindeksen og interaksjonsmodellen for tre 

canadiske byer. De brukte en inndeling i 7 arealkategorier. Resultatet var at 

interaskjonsmodellen hadde høyere elastisiteter til valg av gange som transport og dessuten en 

høyere forklaringsvariabel (R2). 

Tabell 3 Tidligere empirisk forskning på variabler på diversitet (Ewing og Cervero 2010) 

Variabel Benevning Kilde Transportvariabel Elastisitet 

Jobbalanse Arbeidsplasser per 

bosatte 

(Ewing et al. 2010) Andelen fotgjengerreiser 0,18 

(Bento et al. 2003) Andelen sykkel- og fotgjengerreiser 0,30 

Entropiindeks 
− �

�� ∙ �� ��

�� ��
 

(Frank et al. 2008) Andelen arbeidsreiser 0,22 

(Kockelman 1997) Andelen fotgjengerreiser 0,23 

(Manaugh og Kreider 2013) Andelen sykkel- og fotgjengerreiser 0,01 

Ulikhetsindeks 
�

�

�
�

��

�

�

�

�

�
 

(Cervero og Kockelman 1997) Andelen fotgjengerreiser 0,00 

(Kockelman 1997) Andelen fotgjengerreiser - 

Interaksjon Sum lengde på 

interaksjonslenker 

(Manaugh og Kreider 2013) Andelen sykkel- og fotgjengerreiser 0,03 

Virksomhetstyper Antall forskjellige 

type virksomheter 

(Handy et al. 2006) Handelsfotgjengerreiser 0,29 

(Cao et al. 2009) Ikke arbeidsrelaterte fotgjengerreiser 0,07 

 

4.1.3 Kvartal og gatestruktur 

Kvartal og gatestrukturen relateres til hvordan byen er designet eller ordnet. Denne strukturen 

tok en dramatisk endring på midten av den 20. århundre. Bidraget til dette kan særlig tilskrives 

bilen. Biltrafikken som planproblem ble i Norge sentralt på 50-tallet. Arealbruk og transport 
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ble nå sett i sammenheng. Buchanan-rapporten tok til orde for en planlegging med god 

tilgjengelighet for alle biler. Toget ville ikke ha evnen til å ta unna persontransporten og dette 

måtte man bare godta (Buchanan 1963). For å løse de problemene trafikken skapte ble 

løsningen å ha differensierte nett for bilister og myke trafikanter. Funksjoner skulle segregeres 

og det skulle heller ikke være noen gjennomgangstrafikk etter inspirasjon fra prinsippene fra 

hagebybevegelsen. Dette skulle altså skape byrom uten motorisert trafikk hvor man kunne 

oppholde seg uten de plagene trafikken representerte. På 60-tallet kom også SCAFT-rapporten 

med retningslinjer for hvordan man kunne redusere faren for trafikkulykker. Denne støttet 

under separering av trafikanter, differensiering av vegnettet i et hierarki slik vi har i dag med 

hovedveg, samleveg og adkomstveg, så vel som en «Tydelig og enkel utforming» av 

trafikkmiljøet for å gjøre trafikkbildet oversiktlig (Hagson 2004). Resultatet av denne 

utviklingen er en gateutforming med mange blindgater, få eller ingen kvadratiske kvartaler, 

bredere, men færre gater. 

 

Figur 19 To vesensforskjellige løsninger på kvartal- og gatestrukturen (McNally og Kulkarni 1997) 

Talsmenn for den mer tradisjonelle rutenettutformingen av byens gatenett (som vist på Figur 

19 t.v) mener at slike områder oppmuntrer til alternativer til motorisert transport og fremmer 

kortere og færre reiser (McNally og Kulkarni 1997). En studie av områder bygget etter SCAFTs 

prinsipper om tredeling viste at den førte til økte avstander og økt transportarbeid sammenlignet 

med tradisjonelt rutenett (Hagson 2004). Dette er fordi slik utbygging fører til store barrierer, 

lave krysstettheter og mange blindgater som gir mange omveger. Dette vil antakelig gi utslag 

for fotgjengeren, som er mer sensitiv for økte avstander. En måte å måle denne graden av 

direkthet er å se på forholdet mellom avstanden i luftlinje, og den avstanden man blir nødt til å 
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gå, også kalt nettverksavstanden. Figur 20 illustrerer denne variabelen. Reisen til venstre i bildet 

vil ha en direkthet på 65 prosent, reisen til høyre vil ha en direkthet på 16 prosent. I en analyse 

hvor man aggregerte mange reiser av denne art fant man at områder med høyere grad av 

direkthet ledet til en høyere andel reiser utført til fots (Rodrı́guez og Joo 2004, Soltani og Allan 

2006). Områder med flere blindgater har en negativ korrelasjon til andelen forgjengerreiser 

(Zhang 2004). 

 

Figur 20 Illustrasjon av direkthet i to divergerende gatestrukturer (Abbotsford 2015) 

Ideen med trafikkseparering var ikke nødvendigvis dårlig. Tanken var at fotgjengeren skulle 

gis prioritet og ha snarveger, fremfor omveger. Problemet ligger at i praksis vil funksjoner legge 

seg langs vegnettet, og vegen anlegges som rettest mulig av økonomiske årsaker. Dersom 

fotgjengerårene skal anlegges differensiert fra vegnettet vil det uansett bli en omveg.  

"Den største feilen vi kan gjøre ved planlegging av fotgjengerårer er å gå ut 

fra at fotgjengeren går med på hva som helst – opp og ned av bruer, inn og 

ut av tuneller, omveger osv. – Det gjør han ikke" Sverre Nistov (1973) 

Lengden på kvartalene vil innvirke på tilgjengeligheten i et område. Lengre kvartaler vil gi økte 

omveger. Som andel av den totale reisen vil dette særlig innvirke på de korte reisene. 

Kvartalenes lengde vil gi lav direkthet for reisene. Dette fører til lange omveger, spesielt for 

korte reiser, hvor gangandelen dominerer. Korte kvartaler gir et mer finmasket gangnett og dette 

stimulerer til mer gange og opphold utendørs (Nordahl 1999). Jacobs (1993) anser kvartaler på 

300 fot (91,38 meter)  som det ideale. Ved korte kvartaler får også fotgjengeren mulighet til å 

velge mellom flere alternative ruter av omtrent samme lengde. Dette vil gi fotgjengeren en 

følelse av frihet, og gjør at man kan oppleve ulike bydeler fra dag til dag. Jane Jacobs (1961) 

fremhever også behovet for korte kvartaler av hensynet til å spre fotgjengeraktiviteten. Ved at 

gangnettet fordeles jevnt med fotgjengere vil sosial kontroll på hvert gatehjørnet oppnås, i 
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motsetning til store kvartaler som vil isolere fotgjengerne fra hverandre og skape livløse gater 

(se Figur 21). Dessuten mener Jacobs (1961) at mennesker vil unngå lange kvartaler. Dette fordi 

vi har et behov for kompleksitet som de lange kvartalene ikke vil inneha. 

 

Figur 21 Kortere kvartaler fordeler fotgjengerstrømmen på flere gater (Jacobs 1961) 

Krysstetthet er et mål på antall kryss innenfor et området. Antall kryss henger ofte sammen med 

kvartalslengden, men vil ved siden av disse effektene til direkthet gi ytterligere bidrag. Flere 

kryss vil fordele biltrafikken på et større nett med mindre trafikk. Dette vil kunne gjøre gatene 

mer attraktive å gå langs og lettere å krysse. Motsatt vil lange kvartaler med få kryss bety 

bredere gater for en gitt kapasitet. Bredden på vegen vil være forbundet med høyere fare for 

fotgjengeren. Bredere veger og flere felt vil lede til høyere fart hos bilisten (Speck 2012). 

Høyere fart vil gjøre den opplevde trafikktryggheten lavere for fotgjengere (Sørensen og 

Mosslemi 2009).  

Flere kryss gjør også fotturen mer begivenhetsrik. Dette gjør at tiden brukt på reisen føles 

mindre fordi avstanden blir nedbrutt i flere, kortere etapper (Untermann og Lewicki 1984). 

Empiriske undersøkelser har vist at transportarbeidet er lavere i steder med mer kurvede veger 

og flere kryss per kilometer (Pushkar et al. 2000). Kurvede veger vil kunne gi lengre avstander, 

men vil samtidig gjøre at bilene må avpasse farten og gir derfor en større trygghet til 

fotgjengeren. Flere kryss betyr flere steder hvor biler må stoppe, og hvor fotgjengere kan gå 

over vegen (Ewing 1999). Områder med korte kvartaler og mange kryss vil dessuten gi gode 

forhold for etablering av mange, men små, etablissementer. Figur 22 viser forskjellen mellom 

kvartaler på 200x200 meter og 60x60 meter. Fasadelengden for området med de korte 

kvartalene vil være 48 300 meter mot 17 360 meter for de lange (Selberg 2015). Muligheten 
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for å anlegge publikumsrettede funksjoner i første plan vil derfor være langt høyere med kortere 

kvartaler. 

 

Figur 22 Kortere kvartaler gir mer potensiale for publikumsrettede funksjoner i første plan (Selberg 2015) 

Space Syntax er en metode for å analysere de bygde omgivelser. Teorien går ut på at tomrom 

mellom bygninger utgjør det potensielle nettverket av bevegelseslinjer (se Figur 23). Forenklet 

går dette ut på at mennesker ønsker å forflytte seg i rette linjer, og at en retningsforandringen 

(eller et syntaktisk steg) utgjør en motstand. Antall syntaktiske steg fra en aksial linje til alle 

andre aksiale linjer kalles dybde. Ut ifra dette er det laget en rekke variabler. Global integrasjon 

er den gjennomsnittlige dybden fra ett rom til alle andre rom i nettverket. Denne verdien kalles 

radiusen. Lokal integrasjon bruker radiusen, gitt av den globale integrasjon, og måler avstanden 

man kommer. Kontrollverdi betegner hvor mange alternative tilkoblinger hver nabo har. 

Naboer er de rom som ligger kun ett syntaktisk steg unna (Staff 2010). Baran og Rodríguez 

(2008) fant at områder med høyere kontrollverdi, global og lokal integrasjon var forbundet med 

flere reiser utført til fots. Dette gjaldt både fritidsreiser og arbeidsreiser.  



33 

 

 

Figur 23 Nettverk for Space Syntax gitt av bygninger som barrierer og tomromene imellom (Staff 2010) 

Fortau og gangveger er nettverket for fotgjengeren. Behovet for et eget nettverk adskilt fra 

kjøretøytrafikken vil avhenge av trafikanten. For eksempel vil behovet for fortau være større 

blant grupper som sliter med å raskt manøvrere ut av vegen dersom en bil skulle komme, og 

dårligere evne til å oppfatte at det er en bil som man må passe seg for. Nødvendigheten av fortau 

vil også være avhengig av sted. Områder med mye trafikk vil gi en økt nødvendighet for fortau 

og for å ivareta tryggheten for konflikt med andre trafikanter. I boligområder med lav trafikk 

og lavere hastigheter vil det kanskje ikke være 

noe behov for fortau i det hele tatt.  

Bredden på fortauet vil også innvirke. Den 

optimale bredden på fortauet vil være 

situasjonsavhengig og avhengig av 

etterspørselen. Fortau bør derfor ifølge Ewing 

(1999) dimensjoneres etter hvor mange som 

går der. For smale fortau vil redusere 

fremkommeligheten for fotgjengeren ved at 

farten blir begrenset til foranliggende 

fotgjenger som det er vanskelig å passere på 

grunn av motgående trafikk (Ewing 1999). 

Dette vil dessuten føre til trengsel som kan 

gjøre det mindre komfortabelt å ferdes til fots 

på grunn av den mentale påkjenningen 

(Nistov og Farner 1973).  Det er utviklet noen 
Figur 24 Volum på fortauet regnet som mennesker per 
kvadratmeter(Nistov og Farner 1973) 
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teorier av hvor stor plass hver fotgjenger bør få. Hvor stor plass dette er avhenger av farten til 

trafikanten som skal passeres. Fruin (1971) hevder at for å sikre normal hastighet på fortauet 

må tettheten ikke overstige 0,5 mennesker per kvadratmeter. Jacobs (1993) går enda lenger og 

hevder at for å passere riktig saktegående trafikk må ikke tettheten av fotgjengere være høyere 

enn 0,3 per kvadratmeter. På den annen side mener Jacobs (1961) at fortau også kan bli for 

tomme. Dersom det er nok mennesker på fortauet vil det være en interesse for mennesker i 

omkringliggende bebyggelse å følge med på gaten, fordi det er attraktivt å se på andre 

mennesker. Det er derimot ingen som vil følge med på et tomt fortau. Et folketomt fortau vil 

derfor både redusere antall øyne på gaten. I tillegg vil man også redusere interessen av 

omkringliggende bebyggelse til å følge med på fortauet og vil derfor svekke den sosiale 

tryggheten. Ewing (1999) mener dessuten at et hint av trengsel kan tilføye gaten en interesse 

og livlighet og tar til orde for maksimumsbredder, så vel som minimumsbredder. Dette støttes 

av Whyte (1988) som anser 30 fot som den maksimale grensen for fortauvidde. 

“There is a rash of studies underway designed to uncover the bad 

consequences of overcrowding. This is all very well as far as it goes, but it 

only goes in one direction. What about undercrowding? The researchers 

would be a lot more objective if they paid as much attention to the possible 

effects on people of relative isolation and lack of propinquity. Maybe some 

of those rats they study get lonely too.” William Whyte (1988) 

Gatetrær gir fotgjengeren en følelse av trygghet ved å være en fysisk barriere mot den 

motoriserte trafikken (Speck 2012).  Den vil gjøre at bilister blir mer aktpågivende og således 

vil den også ivareta tryggheten for både bilisten og fotgjengeren. Trær har også vist klare 

sammenhenger med vårt velbehag. En studie på et sykehus har vist at rom med utsikt til trær 

kom fortere til hektene igjen og behøvde mindre medikamenter (Speck 2012). Trær har også 

vist å redusere stress. En trerekke vil gjøre at gaten virker kortere i lengde og dermed virke inn 

på opplevelse av avstand (Gehl 1987).  

Tilstedeværelse av sittemøbler vil gi en mulighet for hvile på reisen. Dette vil senke terskelen 

for det å gå på lengre avstander for mennesker som er uføre eller har problemer med å gå (Nistov 

og Farner 1973). Whyte (1980) anser sittemøbler som det nest viktigste for å skape gode sosiale 

byrom. Benker gir muligheten til å vente på en venn, slå i hjel tid og tilbyr et komfortabelt sted 

å slå an en samtale. Dette gir således en sosial trygghet som skaper felleskap (Jacobs 1993). 
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Tabell 4 Tidligere empirisk forskning på variabler for kvartal og gatestruktur (Ewing og Cervero 2010) 

Variabel Benevning Kilde Transportvariabel Elastisitet 

Direkthet ������������

����������������
 

(Rodrı́guez og Joo 2004) Andelen fotgjengerreiser på 

pendlereiser 

0,03 

(Soltani og Allan 2006) Andelen sykkel- og fotgjengerreiser 0,11 

Blindgater Andelen blindgater Zhang 2004) Antall fotgjengerreiser i arbeid -0,07 

Antall fotgjengerreiser ikke-arbeid -0,05 

Kvartallengde Gjennomsnittlig kvartallengde (Targa og Clifton 2005) Antall fotgjengerreiser -0,32 

(Hess et al. 1999) Antall fotgjengerobservasjoner per 

time 

-0,35 

Krysstetthet Antall kryss per flate (Boarnet et al. 2008) Avstand tilbakelagt til fots 0,45 

(Ewing et al. 2010) Andelen fotgjengerreiser 0,43 

Fortaudekning Andel gater med fortau  (Ewing et al. 2010) Andelen fotgjengerreiser 0,27 

(Rodrı́guez og Joo 2004) Andelen fotgjengerreiser på 

pendlereiser 

1,23 

Antall fortaukilometer per flate (Fan 2007) Reisetid til fots 0,12 

Fortaubredde Gjennomsnittlig fortaubredde (Cervero og Kockelman 

1997) 
Antall ikke-motoriserte reiser 0,09 

 

4.2 Politiske forhold 

En satsning på kollektiv eller biltrafikken er  politiske anliggende som fysisk planlegging i 

mindre grad kan påvirke. Det er allikevel av stor betydning for reisevaner, herunder gange. Som 

tidligere forklart i kapittel 2 har dette først og fremst med den bilavhengigheten det skaper.  

4.2.1 Kollektivtilbud 

Nærvær av et godt kollektivtilbud vil gi et bedre reisetidsforhold for kollektivtransportmidler 

fremfor blant annet gange. Et svært godt kollektivtilbud med lave billettkostnader vil i så måte 

redusere kostnaden til transportmiddelet. Allikevel blir et godt kollektivtilbud sett på som et 

viktig tilskudd til fotgjengervennlige byer (Speck 2012). Den kanskje viktigste grunnen til dette 

er at et godt kollektivtilbud kan gi valgfriheten til å ikke eie bil (Speck 2012). Uten et godt 

kollektivtilbud blir man som ikke-bileier begrenset til den delen av byen man har en 

gangavstand fra. Det er sjeldent at alle våre aktiviteter eller reisehensikter ligger innenfor 

gangavstand, og dette vil derfor skape et behov for å kjøpe bil. Et annet aspekt av det er at 

kollektivtrafikanter er fotgjengere i reisens start og ende. Det at folk kjører mer buss vil dermed 

føre til at flere går. Dette forutsatt at kollektivreiser går mer på bekostning av bilførerreiser enn 
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fotgjengerreiser. Nyere litteratur har også foreslått at et bedre kollektivtilbud også vil ha en 

«carryover»-effekt (Schoner og Cao 2014). Nemlig at et godt kollektivtilbud ikke bare gir flere 

fotgjengerreiser i forbindelse med bruk av kollektivtransport, men også flere reiser som i sin 

helhet er utført til fots. Dette forklares med at når folk går i forbindelse med kollektiv vil de 

oppdage nye destinasjoner i nærheten (Schoner og Cao 2014). Dersom en kollektivtrafikant 

behøver å utføre et ærende ved sin arbeidsplass vil personen, i kraft av å ikke ha tilgang til bil, 

ha økt sannsynlighet for å utføre reisen til fots (Schneider 2013). Dette gjør at man blir kjent 

med tilbud i området og blir også bevisst om muligheten til å gå ved at man for eksempel erfarer 

hvor lang tid det tar å gå. En annen forklaring kan være at gåing i forbindelse med kollektiv gir 

økt helse og således øker de mobilitetsforutsetningene for det å gå. 

Et godt kollektivtilbud karakteriseres i den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen som gitt av avstand til holdeplass og 

frekvensen på tilbudet. Dette er de to delene av reisetidene 

som er lettest å operasjonalisere. Samtidig er tiden hvor man 

venter på transportmiddelet og gangtiden til holdeplass 

høyere verdsatt av kollektivtrafikanter enn reisetiden på 

selve transportmiddelet (Norheim og Ruud 2007). Ved 

kollektivtransportplanlegging er det å tilstrebe korte 

gangavstander til holdeplass en avveiing mot ønsket om å ha 

færre stoppesteder av hensyn til fremkommeligheten. En 

reisetid på 5 minutter eller en avstand på 400 meter blir 

ansett som akseptabel gåavstand (Ruter 2012). 

Frekvensen på tilbudet vil redusere reisetiden til transportmiddelet ved at den skjulte ventetiden 

reduseres. Reisetiden til kollektive transportmidler beregnes fra et behov for en reise oppstår til 

man er fremme. Såkalt dør til dør reisetid hvor tiden på selve transportmiddelet er bare en av 

flere deler. Optimal frekvens ligger mellom 6 og 12 avganger i minuttet. Frekvens utover dette 

vil ikke redusere ventetiden betraktelig og vil dessuten kunne føre til opphopning ved 

holdeplassen (Ruter 2012). 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen har kategorisert kollektivtilbud fra «svært godt» til 

«svært dårlig» som en funksjon av frekvens og avstand til nærmeste holdeplass. Resultatet er 

oppsummert i Figur 26 og viser at i områder med bedre kvalitet på kollektivtilbudet vil flere 

Figur 25 Akseptabel gåavstand til 
holdeplass (Ruter 2012) 
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utføre reiser som kollektivtrafikant. Det er også en svært positiv sammenheng med andelen 

reiser utført til fots som øker fra 13 til 29 prosent.  

 

Figur 26 Transportmiddelfordelingen gitt av kollektivtilbudets kvalitet 

Reduserte avstander til holdeplass til buss har vist seg å gi økt frekvens (Targa og Clifton 2005) 

og økte andeler av hele reiser utført til fots (Kitamura et al. 1997). Tilsvarende har andelen 

fotgjengerreiser økt med reduserte avstander til trikkeholdeplass (Bento et al. 2003). Det samme 

funnet har blitt gjort for avstand til nærmeste togstasjon (Naess 2006), men ikke det samme 

sterke funnet som for trikk og buss. En nyere studie derimot fant at det ikke var grunnlag for å 

si at nærhet til kollektivholdeplass i seg selv ga gående i sin helhet (Schoner og Cao 2013) 

Tabell 5 Tidligere empirisk forskning på variabler for nærhet til holdeplass (Ewing og Cervero 2010) 

Variabel Benevning Kilde Transportvariabel Elastisitet 

Kollektivtilbud Avstand til holdeplass 

for buss 

(Targa og Clifton 2005) Antall fotgjengerreiser 0,08 

(Kitamura et al. 1997) Andelen sykkel- og fotgjengerreiser 0,10 

Avstand til holdeplass 

for trikk 

(Bento et al. 2003) Andelen sykkel- og fotgjengerreiser 0,30 

Avstand til holdeplass 

for tog 

(Naess 2006) Avstand tilbakelagt på sykkel og til 

fots 

0,00 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Svært godt

Godt

Middels godt

Dårlig

Svært dårlig

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt MC/annet
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4.2.2 Parkeringstilbud 

Parkering for bil er en forutsetning for det å utføre reiser som bilfører eller bilpassasjer. 

Parkeringstilbudet består av flere ting. Parkeringsplassens lokalisering vil innvirke på tiden man 

bruker å gå til og fra parkeringsplassen. Parkeringshus og større parkeringsplasser vil ofte 

innebære økte avstander som bilisten må utføre til fots sett mot gateparkering. Jo nærmere man 

får parkert sin reisehensikts lokalisasjon, jo kortere blir reisetiden for bil. En annen betydelig 

del av reisetiden til bilister går med til lete etter parkering. Særlig er dette tilfellet for byområder. 

Med lavere parkeringsdekning vil dermed reisetiden økes og gjør bil som transportmiddel 

mindre attraktivt. I hvilken grad parkeringen koster vil også innvirke stort på etterspørselen 

etter parkering (Frank og Pivo 1994). Den monetære kostnaden parkering omfatter vil gjøre 

kostnaden av å kjøre bil høyere og vil dermed gjøre andre transportmidler mer aktuelle, 

deriblant gange.  

Parkering opptar betydelige areal. Én parkeringsplass utgjør om lag 15 kvadratmeter 

(Vegdirektoratet 2014). I de sentrumsliggende deler av Trondheim er det cirka 3660 

parkeringsplasser for bil per 2013 (Hansen og Christiansen 2013). Dette vil utgjøre et areal på 

55 dekar. Dette vil dermed skape lengre avstander. Dette arealet som parkering står for er på 

bekostning av andre aktive bruk. Tilstedeværelse av parkering vil på denne måten gi mindre 

grunn til å komme til området i utgangspunktet. 

Jacobs (1993) studie av gater avslørte at de fleste «gode gater» hadde gateparkering. 

Parkeringsdekningen var derimot langt lavere enn etterspørselen, og at det dermed oppstår en 

del kjøring i forbindelse med å lete etter parkering. Mange tar til orde for å mette dette behovet 

for parkering for nettopp å fjerne slik «cruising for parking». Shoup (2005) fremmer det 

motsatte argument, og hevder det er prisen for parkering på gateplan som er for billig i forhold 

til den prisen som er i parkeringshus. Mennesker vil ta sjansen på å finne en gratis parkering, 

og heller bruke lang tid på dette, fremfor å parkere for en dyrere penge.  

“At best drivers seem to have a long shot at finding a space in the block 

they are destined for; they take a chance, usually loose, then look elsewhere 

nearby for a place to park" Alan Jacobs 

Tilstedeværelse av parkering vil være et visuelt forsøplende element i bybildet. Dette vil gjøre 

gaten mindre attraktiv å oppholde seg i. Whyte (1988) poengterer at selv parkeringshus er 

problematisk i så måte. Dette fordi arkitekter holder fast ved parolen «form følger funksjon», 

og at parkeringshus derfor blir bygg med store kvartaler uten publikumsrettede funksjoner, ei 
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heller vinduer, som ellers ville brutt opp fasaden. Lokalisering av parkeringsplasser på baksiden 

av et bygg vil også gjøre at bygget orienterer seg samme vei, og således vender ryggen mot 

gaten (Jacobs 1993).    

”Empty metal shells and expanses of flat black asphalt are less interesting 

than almost any building imaginable” Reid Ewing 

På den annen side tilskriver Speck (2012) gateparkering en stor evne til å ivareta tryggheten til 

fotgjengeren ved å være en fysisk barriere av stål mellom dem selv og den motoriserte trafikken. 

Gateparkering vil føre til at bilistene reduserer farten og blir mer varsomme. Dette for å unngå 

å skrape borti bilene, kollisjon med biler som vrenger utpå vegen og for eventuelle fotgjengere 

som løper ut i veibanen (Duany et al. 2000).  

 

Figur 27 Transportmiddelfordeling gitt av parkering på arbeidsreisen (Hjorthol et al. 2015) 

Figur 27 viser hvordan parkering innvirker på transportmiddelfordelingen for arbeidsreiser. 

Som vi ser vil tilgjengeligheten på parkering og hvor lett det er å parkere innvirke på 

transportmiddelfordelingen. Det vil særlig føre til flere som reiser til fots, og flere som reiser 

kollektivt. Undersøkelser har vist sannsynligheten for å utføre reiser til fots er lavere i områder 

med høyere andel gater med parkering (Cervero og Kockelman 1997).  

Tabell 6 Tidligere empirisk forskning på variabler for parkering (Ewing og Cervero 2010) 

Variabel Benevning Kilde Transportvariabel Elastisitet 

Parkering Andelen gater med 

parkering 

(Cervero og Kockelman 1997) Sannsynlighet for valg av gange som 

transport for ikke-jobbrelaterte reiser 

-0,12 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Har parkeringsplass som disponeres av arbeidsgiver
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Nei

Lett å finne ledig plass på parkeringsplassen

Ja

Nei

Må betale for å parkere på denne plassen

Ja

Nei

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt MC/annet
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4.3 Demografi 

Demografi er læren om befolkning, og studium av de kvantitative sidene ved menneskelig 

populasjon. Demografiske variabler er således forskjellige inndelinger i befolkning etter for 

eksempel kjønn, alder eller sivilstatus. Jacobs (1961) mener at en miks av 

befolkningssammensetningen bør være et mål i seg selv. Dette med henvisning til den 

diversiteten dette vil medføre for ulike virksomheter, ved at det skaper en diversitet i behov. 

Demografi faller utenfor fysisk planlegging fordi det ikke vil være anledning til å styre hvem 

som skal bo hvor. Allikevel er det viktig å kontrollere for demografiske variabler i analyse av 

reisemiddelfordelingen. Dette fordi det eksisterer en rekke spuriøse sammenhenger mellom 

områder som betraktes som mer fotgjengervennlige, og hvem som bor der. For eksempel er 

sentrumsliggende strøk preget av i større grad enslige, et bedre kollektivtilbud, høyere 

parkeringskostnader og mennesker med mindre bilhold. Noen går så langt som å si at selv om 

de fysiske omgivelser synes å innvirke på reisevaner er de underliggende årsakene kostnad og 

demografi (Frank og Pivo 1994).  Kitamura (1997) fant at holdninger til transportmidler hadde 

en høyere forklaring enn variabler på bygd form. Han mente derfor at man burde fokusere på å 

se hvordan de bygde omgivelser innvirket på holdningene, fremfor å se på hvordan omgivelsene 

innvirket på reisevaner. 

“It may be concluded that attitudes are certainly more strongly, and 

perhaps more directly, associated with travel than are land use 

characteristics. This suggests that land use policies promoting higher 

densities and mixtures may not alter travel demand materially unless 

residents’ attitudes are also changed” Kitamura (1997) 

Reisevaner har en klar sammenheng med individets demografiske profil. Det er derimot ikke 

slik at det vil være de sosioøkonomiske attributtene som i seg selv innvirker på valg av 

transportmiddel, men vil snarere gi en annerledes vurdering, eller prioritering, av reisebehovene 

(Schneider 2013).  

"Socioeconomic characteristics do not have a direct relationship with mode 

choice, but they influence each part of the decision process" Robert J. 

Schneider (2013) 

Mobilitet, eller evne til å ta seg frem, begrenses av fysisk nedsatt funksjonsevne. Særlig gjelder 

dette for fotgjengere. Overvektige vil for eksempel ha større problemer med å ta seg frem på til 
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fots på lengre avstander. Fysisk nedsatt funksjonsevne vil vanskeliggjøre det å gå, men vil også 

kunne brukes som en rettferdiggjørelse til å ikke gå, og vil dermed være en barriere mot fysisk 

aktivitet (Ball et al. 2000). Nedsatt syn vil også redusere reiser utført til fots (Campbell og 

Crews 2001). Barn, eldre og andre voksne med mobilitetsutfordringer vil være avhengige av at 

andre følger de dit de skal (Singleton 2013).  

Høyere inntekt vil gi redusert sannsynlighet for å gå. Med økt inntekt vil man ha mulighet til å 

kjøpe bil. Dessuten vil de direkte kostnadene som drivstoff, parkering og bomavgift være 

relativt billigere i forhold til inntekt. De vil også trolig verdsette tidskostnaden høyere fordi 

tiden man bruker på transport kunne de ha jobbet, og lønnen deres er høyere. Den reisendes 

økonomiske velstand vil dermed ha negativ innvirkning på valg av gange som transport. 

Livssituasjonen og det ansvaret og forpliktelser man har til de i sin husstand vil også innvirke. 

Når man ikke reiser alene vil valg av transportmiddel ikke bare avhenge av sine egne behov og 

preferanser, men av den man reiser med også. Dette kalles en såkalt parbegrensning 

(Hägerstraand 1970). Dette vil telle negativt for det å gå fordi dette er en transportform som 

krever høyere forutsetninger enn andre transportformer. Omsorgs og følgereiser er dominert av 

bil fordi de som skal følges ofte vil ha mobilitetsutfordringer (Hjorthol et al. 2015). 
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Figur 28 Transportmiddelfordelingen gitt av demografiske faktorer (Hjorthol et al. 2015) 
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4.4 Naturgitte forhold 

Naturgitte forhold er de faktorene ved våre omgivelser som vi i liten eller ingen grad kan gjøre 

noe med. Allikevel mener Cervero og Duncan (2003) at det er av stor viktighet at slike forhold 

undersøkes ved analyser av fotgjengervennlige omgivelser. Dette begrunnes med resultatets 

overførbarhet å gjøre. Dersom ikke de gitte forutsetningene som er unikt for hver by 

kontrolleres for vil ikke resultatet være så interessant. For det første er dette fordi de 

stedsavhengige forholdene vil kunne gi forskjellige resultater for reisemiddelfordelingen. For 

det andre vil, i motsatt ende, slike stedsavhengige forhold tilegnes en for høy signifikans. Et 

eksempel på dette er sykling i Nederland. Mange vil si at hovedgrunnen til at folk sykler i 

Nederland er på grunn av landets topografi. Nederland er lang ifra det eneste landet som har 

slik jevn vertikalkurvatur. I store deler av amerikanske byer er det praktisk talt ingen 

høydeforskjeller. Enkelte norske byer vil heller ikke kunne unnskylde seg ved topografien for 

lave sykkelandeler. Ved å korrigere analyser av slike byer for topografien vil man kunne se 

dens faktiske bidrag. 

“Unless factors like weather conditions or topography are controlled for, 

our understanding of how built environments influence travel will remain 

murky” Robert Cervero 

I sine studier av «livet mellom husene» har Gehl (1987) lagt merke til at mennesker forflytter 

seg raskere ved lavere temperaturer enn hva er tilfellet for høyere temperaturer. Dette er ikke 

fordi temperaturen gir en evne til å gå fortere, men fordi det er ønskelig å redusere den tiden 

man er eksponert for disse naturgitte forholdene. Gehl (2010) ser på været som en av de 

viktigste kvalitetsfaktorer, men mener dets betydning vil variere fra region til region. Dette på 

grunn av de marginale forskjellene i fettlag og blodkarsystemer som vil gi forskjellige 

opplevelser av komfort, men også fordi man tolererer dårligere vær om man er vant til det. 

Dette synet deles av Whyte (1980) som har observert at toleransen for lavere temperaturer er 

høyere jo lengre nord man kommer. Dårlig vær vil, i likhet med lave temperaturer, føre til at 

man skynder seg dit man skal, det vil redusere sikten for fotgjengeren, så vel som for bilisten, 

og således føre til farlige situasjoner (Herrstedt 1981).  

Mørke omgivelser er forbundet med utrygghet. Denne utryggheten dreier seg først og fremst 

om frykten for konflikt eller en ubehagelig situasjon med andre. En studie av fotgjengerens 

utrygghet viste at på kveldstid hadde 34 prosent av respondentene, i stor eller ganske stor grad, 

frykt for dårlig belysning. Frykten for møte med ubehagelige personer økte fra 12 til 29 prosent 
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fra dagstid til kveldstid (Backer-Grøndahl et al. 2007). En studie i London, hvor man 

identifiserte dårlig opplyste gater, for så å lyse de opp igjen har vist en økning i de lokale 

beboernes antall gåturer (Painter 1996). Dagslys gir oss en trygghet som kunstig belysning ikke 

vil kunne erstatte. Effekten av dette forsterkes når færre velger å gå på grunn av mørke som gir 

redusert antall øyer på gata som igjen vil være en opplevd utrygghet for den gående. 

Høydeforskjellen representerer et reelt problem for 

fotgjengeren. Alle store bevegelser oppover og 

nedover krever høyere anstrengelse. Nye 

muskelgrupper og rytmen på gangen avbrytes (Gehl 

1987). Det å utjevne slike høydeforskjeller er ikke 

umulig å gjøre noe med, men for de fleste vil det 

ønskede stigningsforholdet ikke oppveie ulempen, i 

form av omvegen, det skaper.  

Rullestolbrukere er en undergruppe av gående. Disse er spesielt utsatt fordi det i ekstreme 

tilfeller av stigning ikke vil være mulig å komme seg frem i det hele tatt. Topografien vil ved 

siden av å innvirke på den fysiske anstrengelsen, også innvirke på reisetiden. Ved høye 

stigningsforhold avpasses marsjfarten, for å kunne nå frem til mål. Figur 29 viser hvordan 

fotgjengerens rekkevidde på 5 og 10 minutt varierer med ulike stigningsforhold.  

Tabell 7 Forklaringsvariabler for naturgitte forhold 

Variabel Variabel Kilde Transportvariabel Sammenheng 

Temperatur Økende temperatur (Schneider et al. 2009) 

 

Antall fotgjengerobservasjoner Positivt 

Nedbør Nedbørsmillimeter i reisens 

inneværende døgn   

(Cervero og Duncan 2003) Sannsynlighet for valg av gange 

som transport 

Negativt 

Regn (JA/NEI) (Schneider et al. 2009) 

 

Antall fotgjengerobservasjoner Negativt 

Mørke (JA=1/ NEI=0) (Cervero og Duncan 2003) Sannsynlighet for valg av gange 

som transport 

Negativt 

Topografi Økende stigning (Cervero og Duncan 2003) Sannsynlighet for valg av gange 

som transport 

Negativt 

Andelen kvartaler med over 

5 prosent helning 

(Cervero og Kockelman 1997) Antall ikke-motoriserte reiser Negativt 

Figur 29 Fotgjengerens rekkevidde gitt av 
stigningsforhold(Nistov og Farner 1973) 
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Del 2  Analyse  
5 Metode 

Det er gjort en kvantitativ analyse av Trondheim for å studere sammenhengen mellom valg av 

gange som transportform og de bygde omgivelser. Med utgangspunkt i litteraturstudiet er det 

grunnlag for å tro at en slik sammenheng eksisterer. Det er derimot mange forskjellige måter å 

måle, eller å gi uttrykk for de omgivelsene som vil innvirke på valg av transportform og omfang 

av transport. Det er derfor eksperimentert med ulike måter å angi eller beskrive den samme 

egenskapen. Valg av den kvantitative metoden var naturlig fordi det var ønske om å utvikle en 

metode som kunne være overførbar til andre byer og tettsteder. Analysen bruker også data fra 

den Nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) hvorav intervjuundersøkelsen er utarbeidet 

kvantitativt. Alle respondenter blir spurt om de samme spørsmålene og hvor svarene er målbart 

sammenlignbare. Med sammenlignbare menes at svarene er angitt enten som boolske variabler 

(ja/nei), eller angitt i en viss mengde (kroner, meter, antall familiemedlemmer) på en skala eller 

et intervall. Andre fordeler med kvantitativ metode er at metoden er etterprøvbar. Det vil si at 

ved å gjøre den samme analysen som blir beskrevet her vil man kunne forvente å få det samme 

resultatet uavhengig av hvem som studerer fenomenet. Kvantitative metoder har også en høyere 

presisjon enn kvalitative metoder, og det er lettere å objektivt vurdere resultatets reliabilitet. 

Ulempene ved bruk av den kvantitative metoden er at den forholder seg kun til det som er 

målbart eller lar seg kvantifisere. Siden analysen begir seg ut på å beskrive en 

årsakssammenheng som vil kunne være preget av svært subjektive vurderinger så vil resultatet 

ikke bli komplett. Dette innebefatter i dette tilfellet blant annet den reisendes vurdering av 

estetikken av omgivelsene og i hvilken grad den reisende bryr seg om slikt.    

Metoden kan deles inn i følgende fire prosesser. Den første prosessen er valg av analyseområdet 

og dets avgrensning. Den andre prosessen er en undersøkelse av hvilket data som var 

tilgjengelig og en innsamling av denne dataen. Dette innebefatter også nødvendig bearbeiding 

supplering av datagrunnlaget. Den tredje prosessen er utvikling av variabler med hensyn til hva 

man ønsker å finne. Alle disse tre prosessene, og særlig sistnevnte, gikk parallelt. Den fjerde 

prosessen er selve analysen som ble utført som en regresjonsanalyse.     
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5.1 Inndeling av området 

Trondheim ble valgt som analyseområde. Valg av område ble gjort på bakgrunn av områdets 

nærhet og på grunn av datamaterialets beskaffenhet. Det var i utgangspunktet planen å analysere 

hver eneste grunnkrets i Trondheim, men på grunn av mangel på antall intervju utenfor 

tettstedet Trondheim, ble analyseområdet snevret ytterligere inn. Dette var også formålstjenlig 

ved noen av analysene, da mindre geografiske enheter uten noen form for aktivitet vil, i kraft 

at det ikke ligger noen form for reisemål, få verdien 0 på svært mange variabler. Siden det også 

har vært en gjennomgang av potensielle gangnettlenker og supplering av disse, har det også 

vært en fordel at områdets størrelse ikke var for omfattende. Dessuten tar problemstillingen 

utgangspunkt i et nasjonalt mål som kun gjelder for byområder. Det er derfor mer relevant å se 

på de bynære områdene. Figur 30 viser den geografiske utstrekningen til analyseområdet. 

 

Figur 30 Analyseområdet merket i rødt 

Den nasjonale reisevaneundersøkelse har informasjon om reisene ned på adressenivå. Av 

hensyn til personvernet er derimot denne dataen hemmeligholdt. For denne analysen har 

datasettet fra RVU vært på grunnkretsnivå. Norge er delt inn i om lag 14 000 grunnkretser. 

Formålet med denne inndelingen er å lage små geografiske enheter for arbeid med regional 

statistikk. Inndelingen av grunnkretsene er gjort med hensikt å lage kretser som er stabile over 

tid, som er geografisk sammenhengende og som består av en enhetlig natur, næring, 
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kommunikasjon og bygningsforhold (SSB 2014). Analyseområdet består av 375 grunnkretser 

(se Figur 31). Kriteriene for inndelingen av grunnkretsene er på mange måter gode for bruk ved 

transportanalyse. Ved at inndelingen tilstreber å samle enhetlige arealbruk innenfor samme 

krets vil den på denne måten maksimere ulikhetene mellom kretsene. Dette gjør grunnkretsene 

bedre i stand til å være et nivå for beskrivelse av diversitet og tetthet. Ved at det også har blitt 

tatt sikte på å lage geografisk sammenhengende områder vil de i større grad være sirkulære eller 

kvadratiske enn det de ville vært hvis dette ikke var et kriterium. Det ble sett på muligheten for 

å aggregere flere kretser til større, men færre, geografiske enheter. Dette ville skape i enda større 

grad sammenhengende områder ved å slå sammen naturlige nabokretser. En slik oppløsning av 

kretsenes grenser ville på den annen side gå utover presisjonen til analysen. Dette fordi dataen 

på hvor reisen har foregått er knyttet til nettopp dette nivået av presisjon. 

 

Figur 31 Analyseområdet delt inn i 375 kretser 

5.2 Datagrunnlaget 

5.2.1 Rådata fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelse (RVU) 

Den Nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) er en landsomfattende spørreundersøkelse. Den 

gjennomføres nå i Norge hvert fjerde år og Transportøkonomisk institutt har faglig ansvar. 

Undersøkelsen er utarbeidet på samme måten som i andre land, slik at resultatet blir 

sammenlignbart.  Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvor, hvordan, hensikten og 
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omfanget av folks reiser. Et tilfeldig utvalg blir intervjuet om gårsdagens reiser. Spørsmålene 

omfatter start og stopp for reisene, hvilket transportmiddel som ble brukt og hvor lang tid reisen 

tok. De blir også spurt om bakgrunnsdata, herunder alder, livssituasjon, yrke og så videre. Den 

nyeste reisevaneundersøkelsen er RVU 2013/14. Denne er den sjuende i rekken og består av 

60 000 intervju (Hjorthol et al. 2015). 

 

Figur 32 Definisjon av en reise (Hjorthol et al. 2015) 

I RVU defineres en reise etter sin hensikt. Det vil si at man kan bruke flere forskjellige 

transportmidler på én reise. Reiser er alle slags turer man foretar seg utenfor gårdsplassen eller 

tomten rundt boligen. Dette er uavhengig av lengde. Hver gang man stopper for et gjøremål er 

reisen avsluttet. Det skilles også mellom daglige og lange reiser. Lange reiser er reiser som er 

over 100 kilometer eller lengre den ene veien, eller reiser til/fra Norge (Hjorthol et al. 2015).  

Transportøkonomisk Institutt utgir hovedrapport og flere delrapporter om reisevaner på 

bakgrunn av undersøkelsen. For denne analysen har det blitt brukt rådata fra undersøkelsen. 

Med rådata menes ikke-bearbeidet data fra intervjuene, sett bort ifra den vaskingen som gjøres 

av hensyn til personvernet til respondentene. Bruken av denne dataen var en forutsetning for 

analysen, da det ikke var mulig å gjennomføre en like omfattende spørreundersøkelse som ville 

gitt tilfredsstillende antall observasjoner. Det å bruke data fra RVU er også svært positivt med 

hensyn til resultatets overførbarhet.  

5.2.2 Nettverk 

I modellering av transport brukes transportnettverk. Transportnettverk er lenker eller linjer hvor 

modellen tillater bevegelse. For motorisert transport vil dette være en god og nøyaktig 

begrensning fordi man vil være begrenset til kjørbare veger. For fotgjengere vil det være noe 

annerledes fordi man vil være mer uavhengig av de dedikerte vegene. Dette vil gjøre seg 

gjeldende ved at man som fotgjenger vil kutte hjørner fordi man søker den raskeste veien. 

Moudon (2007) har studert hvordan gående bruker fortau og har funnet at hvis omvegen overgår 

12 prosent vil man som fotgjengere kutte svingen dersom det ikke er noen fysiske barrierer. 
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Ved åpne plasser vil fotgjengerens muligheter for bevegelse være uendelige. Samtidig kan vi si 

at det er mer sannsynlig at fotgjengeren vil velge den raskeste vegen. 

Det ble utviklet et nettverk for fotgjengere. Dette tar utgangspunkt i et nettverk av 

konsulentfirmaet Asplan Viak AS, som er utviklet med tanke på syklende. Dette har sitt 

utgangspunkt i Vbase. Vbase er et produkt som er tatt ut av Nasjonal vegdatabank som 

vedlikeholdes av Statens Vegvesen og Statens Kartverk. Produktet inneholder alle kjørbare 

veger over 50 meter. Det inneholder også gang- og sykkelveger. Asplan Viak har supplert 

nettverket fra Vbase med ytterlige lenker hvor syklistene kan ferdes. Ved en gjennomgang av 

nettverket meldte behovet seg for å ytterligere komplementere det med hensyn til gående. Det 

manglet en del lenker som syntes å være naturlige deler av gangårene innenfor analyseområdet.  

I forbindelse med snarvegprosjektet i Miljøpakken har «gågruppa» jobbet med å identifisere 

snarveger. Dette ble gjort med det formålet å identifisere snarveger som skulle rustes opp og 

finansieres av Miljøpakken. Med inspirasjon fra deres metodikk ble det studert et ortofoto av 

analyseområdet. Ortofotoet er hentet fra Norge i bilder , og er fra 2013. Et digitalt kartlag fra 

gågruppa, over de potensielle snarvegene, ble også gjort tilgjengelig. Dette kartlaget inneholdt 

både lenker som fungerte som snarveger i dag, og potensielle snarveger, som i dag er barrierer. 

Det var derfor ikke mulig å bruke det direkte, men det fungerte godt som en identifisering og 

markering av potensielle lenker. Et annet nettverk som tjente dette samme formålet var bruk av 

data fra Open Street Map (OSM). OSM er åpne data som er utarbeidet av et felleskap av 

kartleggere. Formålet er å tilby gratis og allmentilgjengelig geografiske kartdata (OSM 2015). 

Ved hjelp av disse supplerende datasett var det mulig å identifisere manglende lenker. Figur 33 

viser metodikken i praksis. Øverst i venstre hjørnet vises sykkelnettet (i grønt) utarbeidet av 

Asplan Viak. Ved å ha snarvegnettet (blått) aktivt i kartet fremheves en potensiell manglende 

lenke i nettverket. Øverst i høyre vises nettet fra OSM (blått), som røper tilsvarende forhold. 

Nederst i venstre hjørnet er ortofotoet fra Norge i bilder. Det går tydelig frem at det her er flere 

lenker som burde suppleres transportnettet fra Asplan Viak. Nederst til høyre vises det endelige 

resultatet av gangnettet.  
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5.2.3 Befolkningsdata og bedriftsregisterdata 

Analysen har brukt befolkningsdata og 

bedriftsregisterdata. Befolkningsdata inneholder 

geografisk stedfestet informasjon om adresser 

med tilhørende bosatte. Bedriftsregisterdata/ 

sysselsettingsdata inneholder virksomheter og 

antall ansatte for hver virksomhet. Det 

inneholder også en næringsgruppekode etter Standard for næringsgruppering. Standard for 

næringsgruppering er en statistisk standard. Den grupperer virksomheter og enheter i 

forskjellige grupper (SSB 2007). Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer (se Figur 

34). Det som står i bedriftsdataen er på femte og mest detaljrike nivået. 

Figur 33 Metodikk for opprettelse av nye ganglenker 

Figur 34 NACE-kodenes delnivå 
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Denne dataen gjør det mulig å beregne intensiteten av arbeidsplasser i et område, balansen av 

arbeidsplasser i forhold til befolkningsdata og indekser for diversitet. Denne dataen ble 

tilgjengeliggjort av Statens Vegvesen 

Andre datakilder 

eKlima er en tjeneste som tilbys gratis av Meteorologisk Institutt. Her kan man bestille 

rapporter på vær og lokalklima fra værstasjoner over hele landet. I Trondheim er det 6 stasjoner 

som kunne vært aktuelle å bruke værdata fra. I denne analysen har data fra Voll målestasjon 

brukt. Voll ble valgt fordi den tilby flest av de forskjellige målingene eller variablene som skulle 

brukes. Det er her hentet ut data for hele den aktuelle intervjuperioden. Dette gjør det mulig å 

koble lokalklimaet til reisen. 

Time and Date AS er et norsk foretak med base I Stavanger. Foretaket tilbyr allmenn 

tilgjengelig data på blant annet på soloppgang og solnedgang. Presisjonen til dataen er på 

minuttnivå. Dette er manuelt omgjort til timenivå for denne analysen. Dette muliggjør en 

kontrollering for dagslys på reisen. 

Det har ellers blitt benyttet data fra Felles kartdatabase (FKB). FKB-data er levert av Kartverket 

og Geovekst. Særlig har data på bebyggelse hatt betydning for analysen som ble brukt til å 

utlede det bebygde arealet i analyseområdet.  

5.3 Utvikling av variabler 

Det vil her gjøres en gjennomgang av hver variabel med hensyn til hva den beskriver, 

begrunnelse for valg vedrørende variabelen og hvordan den er regnet ut. De fleste av variablene 

knytter seg til en grunnkrets. Dette er med den høyeste nøyaktighet vi kan vite hvor reisen har 

foregått. Det er også noen variabler som i tillegg til å knytte seg til et sted, også knytter seg til 

en tid. Dette er blant annet variabler på vær og forhold for dagslys. I tillegg vil noen av 

variablene være hentet direkte fra intervjuene fra den nasjonale reisevaneundersøkelse. Dette 

er således variabler med større presisjon fordi de tar utgangspunkt i den aktuelle reisen, og ikke 

grunnkretsen hvor reisen foregikk. Formålet er at analysen skal gi et resultat hvor en 

kombinasjon av de ulike variablene beskriver sannsynligheten for det å gå. 

De stedavhengige variablene er innhentet ved hjelp geografiske informasjonssystemer (GIS) 

med hjelp av programmet ArcGIS. Det kan skilles mellom to måter de romlige dataene har blitt 

innhentet med hjelp av GIS. I den første måten spør vi hva ligger i grunnkretsen. Denne 

datafangsten beror på romlige koblinger (spatial join) gjort i GIS for å se hvilke fenomener som 
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ligger innenfor grensene til hver enkelt grunnkrets. Den andre metoden spør hva kan nåes fra 

grunnkretsen. Her måles tilgjengelighet fra de delene av grunnkretsen som har tilstedeværelse 

av en aktivitet. Dette gjøres med hjelp av nettverksanalyser i GIS. Med aktivitet menes her 

tilstedeværelse av boenheter og/eller virksomheter. Det ble etablert et rutenett som strekte seg 

over hele analyseområdet. Rutenettets finhet ble satt til 50x50 meter og besto av 31291 

kvadrater. Det ble deretter gjort en romlig kobling mellom alle adresser og virksomheter. De 

kvadratene i rutenettet som ikke fikk noen koblinger, det vil si kvadrater hvor det ikke fantes 

noe aktivitet, ble deretter utelatt i analysen. Da gjensto 13843 kvadrater. Det ble opprettet et 

punkt i senter av hvert kvadrat som ble utgangspunkt for alle nettverksanalyser. Disse punktene 

er heretter referert til som aktivitetspunkt. 

Siden presisjonen på de reisene vi ønsker å sammenligne med ikke er på samme nivå av finhet 

var det nødvendig å summere alle tallene fra hvert aktivitetspunkt til tilhørende grunnkrets. 

Kvadrater med større konsentrasjon av aktivitet antas å ha større betydning for omfanget av 

reiser. Dette fordi det både er flere potensielle reisende, og fordi det er flere målpunkt å reise 

til. Formel 4 viser utregningen av grunnkretsens verdi på hver variabel, hvor Vn er verdien av 

kvadrat «n» og an er andelen av aktivitet i kvadratet som andel av den totale aktiviteten i 

grunnkretsen. Verdien for grunnkretsen er altså summen av alle verdiene vektet mot sin andel 

av den totale aktiviteten i grunnkretsen.  
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Formel 4 Summeringen av kvadratenes poengsum 

5.3.1 Tetthet 

Variabler på tetthet beskriver en konsentrasjon for aktivitet. Fordi kretsene varierer i størrelse 

er det ikke relevant å kun se på antallet, men hvordan det fordeler seg på et areal. Det bebygde 

arealet har blitt brukt for å normalisere disse målene på konsentrasjon. Det bebygde arealet er 

regnet ut ved å gjøre en bufferanalyse rundt all bebyggelse i analyseområdet. Bufferens omfang 

er på 25 meter. Valget på 25 meter er gjort med utgangspunkt i Myklebosts (1960) definisjon 

av et tettsted, nemlig at normal avstand mellom bebyggelse ikke skal overstige 50 meter. Figur 

35 viser det bebygde arealet i analyseområdet. Det ble også opprettet en egen variabel på den 

bebygde flatens andel av totalarealet. 
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Figur 35 Analyseområdets bebygde areal 

 

Figur 36 Illustrasjon av BEFGKR og ARBGKR 
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Hvert punkt i befolkningsdataen er en adresse med tilhørende bosatte. Hvert punkt ble knyttet 

til den grunnkretsen den ligger innenfor, og deretter summert for hver enkelt grunnkrets. 

Resultatet av denne summasjonen var at man fikk ut både antall adresser og antall bosatte på 

hver krets. Deretter normaliseres dette antallet mot det bebygde arealet. Det ble gjort tilsvarende 

for virksomhetene. Det ble også utviklet variabler på summen av ansatte og bosatte. For å få en 

variabel på handelskonsentrasjonen ble det gjort et utvalg i bedriftsregisterdataen. 

Det ble også målt konsentrasjoner uttrykt som tilgjengelighet til en form for aktivitet. 

Tilgjengelighetsmålet, rekkevidde (reach), undersøker hvor mange andre punkt man når fra 

hvert enkelt punkt. Dette er en indeks utviklet av Sevtsuk og Mekonnen (2012) og måles ved 

hjelp av «Urban Network Analysis» (UNA). 

UNA er et verktøy i ArcGIS som er utviklet 

for å gi planleggere, arkitekter og geografer 

en mer nyansert tilnærming til det å måle de 

bygde omgivelser.  
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                                 Formel 5 Rekkeviddeindeks 

Formel 5 viser utregningen. Rekkevidden i punkt «i» er summen av den vekten av en form for 

for aktivitet, «W», i punktene «j» som ligger innenfor en radius som er mindre eller lik «r»  

For alle rekkeviddeanalyser ble det satt en øvre nettverksradius på 1000 meter. 1000 meter er 

det man som fotgjenger vil tilbakelegge på 10 minutter med en fart på 1,67 m/s. Dersom vi ikke 

angir vekt, blir rekkevidden antall aktivitetspunkt som nåes fra hvert punkt. Resultatet blir da 

antall aktivitetspunkt man når fra hvert aktivitetspunkt ved å gå 1000 meter i alle mulige 

retninger (se Figur 37). Resultatet av dette vil derfor si noe om hvor god tilgjengeligheten er til 

andre aktivitetspunkt uten å korrigere for omfanget av aktivitet hvert punkt representerer. 

Vekten er det som summeres for hvert av de punktene som nåes fra hvert punkt. For eksempel, 

hvis punkt «i» når tre andre punkt med henholdsvis 3, 4 og 7 bosatte. Da blir rekkevidden uten 

vekt lik 3, men rekkevidden til bosatte blir summen av bosatte, altså 14.  

Figur 37 Illustrasjon av rekkevidde 
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Figur 38 Illustrasjon av variablene BEFTILGJ og ARBTILGJ 

Figur 38 viser rekkevidden til bosatte og ansatte til hvert rutenettkvadrat. Tabell 8 viser alle 

forklaringsvariablene som er utviklet for tetthet. 

Tabell 8 Forklaringsvariabler for tetthet 

Variabel Beskrivelse 
BEFGKR Antall bosatte dividert med det bebygde arealet i grunnkrets. 
ADRGKR Antall boenheter (adresser) dividert med det bebygde arealet i grunnkrets 
ARBGKR Antall arbeidsplasser dividert med det bebygde arealet i grunnkrets 
VIRGKR Antall virksomheter dividert med det bebygde arealet i grunnkrets 

AKTGKR Summen av bosatte og ansatte dividert med det bebygde arealet i grunnkrets. 
HANGKR Handelsvirksomheter dividert med det bebygde arealet i grunnkrets 

BEFTILGJ Antall bosatte innenfor en rekkevidde på 1000 meter for hvert aktivitetspunkt i grunnkrets summert 
med vekt på sin andel av den totale aktiviteten i grunnkretsen 

ARBTILGJ Antall ansatte innenfor en rekkevidde på 1000 meter for hvert aktivitetspunkt i grunnkrets summert 
med vekt på sin andel av den totale aktiviteten i grunnkretsen 

AKTTILGJ Antall ansatte+bosatte innenfor en rekkevidde på 1000 meter for hvert aktivitetspunkt i grunnkrets 
summert med vekt på sin andel av den totale aktiviteten i grunnkretsen 

HANTILGJ Antall bosatte innenfor en rekkevidde på 1000 meter for hvert aktivitetspunkt i grunnkrets summert 
med vekt på sin andel av den totale aktiviteten i grunnkretsen 

 

5.3.2 Diversitet 

Det var ønskelig å utvikle en variabel på balanse mellom arbeidsplasser og befolkning for 

områder. Da noen av grunnkretsene hadde fravær av befolkning ville et forholdstall ikke kunne 
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gjøre jobben fordi divisor ville blitt 0 og variabelen ville i disse tilfellene bli et uendelig stort 

tall. Det ble utviklet variabler ved bruk av Formel 1. I analyseområdet er det 170148 bosatte, 

og 102298 ansatte. Det regionale forholdet, «a», blir dermed 0,60. Ewing med flere (2010) har 

selv eksperimentert seg frem til en verdi av «a» på 0,2. Dette var et resultat av prøving og feiling 

om hva som ga mest statistisk signifikans. Med en lavere verdi av «a» vil befolkning, i forhold 

til ansatte, ha en mindre betydning i regnestykket. I denne analysen er det derfor opprettet 

variabler med begge disse verdiene. Det er også utviklet en variabel med «a» lik 1,0, det vil si 

at de ansatte og bosatte vektes likt.  

Det har også blitt utformet flere variabler på entropi. Disse har som mål å fange opp diversitet 

i funksjoner. I motsetning til forbildene omtalt i litteraturkapittelet ser analysen på ansatte og 

virksomheter fremfor det å se på arealbruk for de ulike funksjonene. Dette anses som en stor 

styrke som er muliggjort av datagrunnlaget. Tall på ansatte eller bosatte er et bedre tall på 

potensiell aktivitet, fremfor den arealbruken som er avsatt til ulike formål. Antall ansatte vil 

være forbundet med flere arbeidsreiser. Det antas også at en publikumsrettet virksomhet med 

flere ansatte vil gi et bilde på virksomhetens størrelse. For eksempel vil en butikk med flere 

ansatte være i stand til å betjene flere kunder og av denne grunn vil den ha en større betydning, 

også for handelsreiser. Med utgangspunkt i Jacobs teorier om nødvendigheten av de små 

etablissementene velger vi også å se på virksomheter. Siden bosatte innvirker i samme formel 

ble disse vektet mot det regionale forholdet mellom virksomheter og bosatte i analyseområdet.  

For å dele inn funksjonene i ulike klasser brukes NACE-kodene i bedriftsregisterdataen. 

Arbeidet med klasseinndelingen har hentet mye inspirasjon fra en rapport om 

transportmodellering utført av Møreforsking Molde AS (Rekdal et al. 2013). Denne rapporten 

delte på samme måte inn virksomheter, ved hjelp av NACE-kodene, til deres attraksjon som 

transportformål. Deres tilnærming var derimot ikke rettet mot gående, men på virksomhetenes 

gods- og persontransport. Det er mange muligheter når det kommer til inndelingen. Det er 

derfor forsøkt med flere ulike varianter. Den første inndelingen er forholdsvis grov. Denne 

består av fire klasser inklusivt bolig. Med utgangspunkt i data fra den Nasjonale 

reisevaneundersøkelse om fordelingen av reiser på ulike hensikter har virksomhetene blitt delt 

inn i tre klasser. Alle ikke-publikumsrettede funksjoner ble samlet i én klasse, Industri og 

Kontor. Arbeidsreiser står for 21 prosent av alle reiser. Dette tilsvarer 0,69 reiser per dag 

(Hjorthol et al. 2015). Den andre klassen er Handel. Denne omfatter alle dagligvarebutikker, 

detaljhandel, reparasjon og utleie. Innkjøpsreiser står for om lag 27 prosent av alle reiser. Den 

siste klassen, Service, er en restkategori og omfatter alle publikumsrettede funksjoner som ikke 
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er knyttet til handel. Klassen inkluderer blant annet legekontor, frisør, restauranter og 

treningssenter.  

Den andre inndelingen slekter på den første, men har valgt å gjøre ytterlige skiller mellom de 

ulike virksomhetene. Handel er splittet i det som er mer intensive handelsvirksomheter. 

Herunder kiosker og dagligvare. Servicevirksomhetene har også blitt skilt i de virksomhetene 

som er i forbindelse med rekreasjon, som for eksempel kino, barer og restauranter, og de som 

er for andre ærend, som for eksempel tannlege, legekontor og bank. Det har også blitt opprettet 

en klasse som samler undervisning og helse under én fane. Denne kategorien vil, ved siden av 

å skape en del skole- og helsereiser, også skape omsorgs- og besøksreiser. Kategorien med de 

ikke-publikumsrettede funksjoner er i stor grad behold fra den første inndelingen. 

Den tredje klassifiseringen tar utgangspunkt i at det ikke bare er ønskelig med en diversitet i 

ulike funksjoner, men også i ulike arbeidsmarked. For at man skal kunne ha kort veg til sin 

arbeidsplass så er dette en nødvendighet fordi bosted er ofte et kompromiss mellom flere parter.  

Hvis for eksempel en boenhet har kort veg til den enes arbeidsplass hjelper ikke dette hvis den 

andre må reise langt. Dessuten vil bosted være et valg for en lengre periode. Hvis man for 

eksempel bytter arbeidsplass vil man i stor grad fortsatt ønske å bo på samme sted. Det er derfor 

nødvendig med en diversitet, ikke bare i funksjoner, men også i arbeidsmarked. Inndelingen er 

forholdsvis grov. Inndelingen har hentet inspirasjon fra Vale (2015) og har i stor grad beholdt 

den inndelingen som er gjort av NACE-kodene, men har aggregert disse til færre klasser. 

Inndelingen av de ulike NACE-kodene for alle inndelinger er oppsummert i Tabell 9. Vedlegg 

10.4 viser inndelingen mer detaljert. 

I likhet med tetthetsmålene ble variablene hentet inn ved romlige koblinger i GIS, og med hjelp 

av rekkevidden gitt av UNA (se Formel 5). Figur 39 viser den samme inndelingen med de to 

ulike måtene å innhente data på. Som vi ser vil bruk av rekkevidde gi en mer gradvis skille 

mellom tilgrensende grunnkretser fremfor den tilnærmingen hvor virksomhetene blir aggregert 

til tilhørende grunnkrets. 
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Tabell 9 Inndelingen av funksjoner etter NACE-koder 

kl Funskjonsmiks2 Kl Funskjonsmiks1 kl Arbeidsmiks 

2
1

 I
n

d
u

s
tr

i 
o

g
 K

o
n

to
r 

1.110-43.990, 

45.111,45.191,45.200,45.401, 

45.403-46.900,47.911-52.299, 

56.210,56.290,58.110-59.130, 

59.200-63,990, 64.201-74.909, 

78.100-78.300, 80.100-82.110, 

82.201,82.202, 82.910-84.110, 

84.130-84.300, 86.906, 

86.907, 90.020-90.040, 

91.013,92.000, 94.110-94.200, 

94.992, 96.030, 96,090 

1
1

 I
n

d
u

s
tr

i 
o

g
 K

o
n

to
r 

1.110-43.990, 

45.111,45.191,45.200,45.401, 

45.403-46.900,47.911-52.299, 

56.210,56.290,58.110-59.130, 

59.200-63,990, 64.201-74.909, 

78.100-78.300, 80.100-82.110, 

82.201,82.202, 82.910-84.110, 

84.130-84.300, 86.906, 86.907, 

88.991-88.994,90.020-90.040, 

91.013,92.000, 94.110-94.200, 

94.992, 96.030,96,090 

3
1

 P
ri

m
æ

r 
o

g
 s

e
k

u
n

d
æ

rn
æ

ri
n

g
 

1.110-43.990 

 1
2

 D
a
g

li
g

v
a

re
 47.111,47.112,47.210-47.299 

3
2

 H
a
n

d
e
l 

o
g

 o
v
e
rn

a
tt

in
g

 

45.111-47.890,55.101-

56.309, 95.110-96.090 

2
2

 H
a
n

d
e
l 

45.112,45.192,45.310,45.320, 

45.402, 47.111-47.890, 

77.110-77.400, 95.110-95.290 

1
3

 D
e
ta

lj
 

45.112,45.192,45.310,45.320, 

45.402,47.190,47.300-47.890, 

77.110-77.400, 95.110-95.290 

1
4

 S
e
rv

ic
e
 

53,100,53.200, 64.110,64.190, 

75.000, 82,190, 96.010,96.020, 

96.040 

3
3

 A
d

m
in

is
tr

a
s
jo

n
 o

g
 

le
d

e
ls

e
 

58.110-

84.110,84.130,84.210 

2
3

 S
e
rv

ic
e
 

53.100-56.102,56.301,56.309, 

59.140, 64.110,64.190,75.000, 

82,190,82.300,84.120, 85.100-

86.905, 86.909,87.909-90.019, 

91.011,90.012,91.021-91.040, 

93.110-93.299, 94.910-94.991, 

96.010,96.020,96.040 

1
5

 R
e
k
re

a
s
jo

n
 

55.101-56.102, 56.301,56.309, 

59.140,82.300,84.120,88.914 

88.995, 90.011-90.019,91.011, 

90.012, 91.021-91.040, 93.110-

93.299, 94.910-94.991 

3
4

 U
n

d
e

rv
is

n
in

g
/h

e
ls

e
/k

u
lt

u
r 84.120,85.100-94.992 

1
6

 H
e
ls

e
 o

g
 

u
n

d
e
rv

is
n

in
g

  85.100-86.905, 87.909-88.913, 
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Figur 39 Illutrasjon av FUN2A1 og FUN2B1 

Det antas at det for noen funksjoner ikke 

spiller noen rolle med omfanget av 

virksomheter i nærheten, men kun avstand til 

nærmeste. Satt på spissen vil det spille en 

mindre rolle om man har 20 

dagligvarebutikker innenfor gangavstand fordi man vil i stor grad kun benytte seg av den 

nærmeste. Det er derfor målt avstand til nærmeste tilbud til noen ulike funksjoner. 

Virksomhetene som er omfattet av analysen er dagligvare, legekontor, grunnskole, tannlege, 

barnehage samt bar og bespisning. Det er brukt bedriftsregisterdataen hvor funksjonene er 

singlet ut ved bruk av NACE-koder (se Tabell 10). 

 Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste tilbud fås ved å summere alle avstander 

multiplisert med vekten av aktivitet til hvert punkt. Det er også utviklet en sammensatt variabel 

på «gåbarhet», med inspirasjon fra Walk Score. Generelt kan vi si at økende avstand er uheldig 

for valg av gange som transportform.  

Tabell 10 Utvalgte funksjoners NACE-koder 
 NACE-kode 

Dagligvare 47.111 
Legekontor 86.211 
Grunnskole 85.201 

Tannlege 86.230 
Bar og bespisning 56.101,56.102, 56.301,56.309 

Barnehage 88.911 
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Figur 40 Illustrasjon av avstandsvariabler 

Forskjellen mellom en avstand på 50 og 200 meter ville kanskje ha mindre å si da begge 

avstandene er svært aktuelle å utføre til fots. Dette på tross av at avstanden er en firedobling. 

Når avstandene overgår 1500 meter er antagelsen at de fleste vil regne avstanden som for lang 

til å utføre til fots. Poenggivingen er utført på en skala fra 1 til 100. Alle avstander som ligger 

innenfor 500 meter får full score, altså 100 poeng. Alle avstander som overgår 1500 meter får 

0 poeng. For sjiktet mellom disse to ytterpunktene er det gitt en poengsum etter et rettlinjet 

forfall, se Formel 6.   

��� � ≤ 500                                                           � = 100                             

  ��� 500 < � < 1500                                           � = 100 − 0,1(� − 500) 
   ��� � > 1500                                                         � = 0                                      

   

Formel 6 Alternativ verdisetting av avstandsvariabler 

Tallverdien blir dermed en skala fra 0-100 som uttrykker hvor lett det er å gå til de ulike 

formålene. Forskjellen mellom måten å angi verdi på nærhet til dagligvare er illustrert i Figur 

40. Som vi ser vil det kun være noen små forskjeller ved de to fremgangsmåtene. Ved å 

omforme alle avstandsvariablene til en skala gjør at vi kan summere de og finne gjennomsnittet 
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på poengsummene. Dette gjennomsnittet er uttrykker kretsens tilgjengelighet til et mangfold av 

gjøremål. Med utgangspunkt i dagligvares større betydning for daglige reiser har det blitt 

utviklet et mål som vekter denne 3 ganger av de andre faktorene.   

Tabell 11 Forklaringsvariabler på diversitet 

Variabel Beskrivelse 
ARBBEFBAL Balanse mellom rekkevidden til ansatte og rekkevidden til bosatte 

JOBPOP1A Balanse mellom ansatte og bosatte i grunnkrets uttrykt med formel 1, med a=0,60 
JOBPOP2A Balanse mellom ansatte og bosatte i grunnkrets uttrykt med formel 1, med a=0,20 
JOBPOP3A Balanse mellom ansatte og bosatte i grunnkrets uttrykt med formel 1, med a=1,00 
JOBPOP1B Balanse mellom rekkevidden til ansatte og bosatte uttrykt som formel 1, med a=0,60. 

Nettverksradius=1000 m 
JOBPOP2B Balanse mellom rekkevidden til ansatte og bosatte uttrykt som formel 1, med a=0,20. 

Nettverksradius=1000 m 
JOBPOP3B Balanse mellom rekkevidden til ansatte og bosatte uttrykt som formel 1, med a=1,00. 

Nettverksradius=1000 m 
FUN1A Balanse mellom ulike funksjoner i grunnkrets uttrykt etter formel 2 Funksjonsdeling 1. Bosatte og 

ansatte 
FUN2A1 Balanse mellom ulike funksjoner i grunnkrets uttrykt etter formel 2 Funksjonsdeling 2. Bosatte og 

ansatte 
FUN2A2 Balanse mellom ulike funksjoner i grunnkrets uttrykt etter formel 2. Funksjonsdeling 2. 

Virksomheter og bosatte dividert med det regionale forholdet mellom virksomheter og bosatte. 
ARBMIXA Balanse mellom ulike funksjoner i grunnkrets uttrykt etter formel 2. Arbeidsmiks.  

FUN1B Balanse mellom rekkevidden til ulike funksjoner uttrykt etter formel 2. Summert for hver grunnkrets. 
Funksjonsdeling 1. Bosatte og ansatte 

FUN2B1 Balanse mellom rekkevidden til ulike funksjoner i uttrykt etter formel 2. Funksjonsdeling 2. Bosatte 
og ansatte 

FUN2B2 Balanse mellom rekkevidden til ulike funksjoner uttrykt etter formel 2. Funksjonsdeling 2. 
Virksomheter og bosatte dividert med det regionale forholdet mellom virksomheter og bosatte. 

ARBMIXB Balanse mellom rekkevidden til ulike funksjoner uttrykt etter formel 2. Arbeidsmiks.  
AVSDAGL Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste dagligvare 
AVSBARN Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste barnehage 
AVSLEGE Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste legetjeneste 
AVSBABE Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste bar eller bespisning 
AVSTANN Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste tannlegekontor 
AVSSKOL Den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste grunnskole 
GBRHET1 Gjennomsnittlige verdi på avstandsvariablene. Lik vekting 
GBRHET2 Gjennomsnittlige verdi på avstandsvariablene. Dagligvare vektet 3 ganger så stor 

 

5.3.3 Gatestruktur 

Tilgjengelighetsmålene som er utarbeidet for tetthet og diversitet tar allerede opp i seg 

gatestrukturen ved at punkter med høy tilgjengelighet til for eksempel arbeidsplasser vil få en 

høyere verdi dersom nettverket er utformet på en måte som skaper få omveger. Det har også 

blitt utviklet noen variabler som kun ser på gatenettet uten å betrakte hva som ligger der. For å 

uttrykke nettverkstilgjengeligheten har antall kryss blitt analysert. Det er også her nødvendig å 

normalisere verdien med et areal, fordi grunnkretsene varierer i størrelse. Det er valgt å dividere 

antall kryss med totalarealet til kretsen, fremfor det bebygde arealet. Det er også utviklet en 

variabel som ser på andelen av kryss med flere armer av totalt antall kryss Andelen blindgater 

er også analysert. Det er også sett på summen av nettverkslenker innenfor hver krets. I likhet 

med variabelen på antall kryss er summen av nettverkslenkene dividert med totalarealet til 

grunnkretsen. 
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Figur 41 Illustrasjon av XTOT og NETTSUM 

UNA tilbyr også muligheten til å måle en rekke andre egenskaper ved gatestrukturen. Ved 

analysen av tilgjengelighet til andre aktivitetspunkt kan vi også se på forholdet mellom alle 

nettverksavstander og den euklidske avstanden. Denne egenskapen på gatens retthet 

(straightness) er vist i Formel 7. 

����ℎ��[�] =

∑
��[�, �]
��[�, �]�∈��{�},�[�,�]��

����������[�]
 

Formel 7 Retthet 

Retthet i punkt «i» er summen av alle forholdstall mellom den rettlinjede avstanden og den 

faktiske avstanden man må tilbakelegge på nettverket dividert med rekkevidden. Denne 

variabelen tar dermed for seg hvilke punkter som har store omveger til de punktene som ligger 

i en nettverksradius på 1000 meter. 

Mellomhet (Betweenness) er en variabel som utrykker hvor mye potensiell trafikk som passerer 

punktet på nettverkslenkene i punktets omegn.  
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������ℎ��[�] = �
���[�]

���
�,� ∈��{�},�[�,�]��

 

Formel 8 Mellomhet 

Formel 8 viser utregningen av mellomhet. njk[i] er den korteste vegen fra punkt «j» til punkt 

«k» som passerer punkt «i». njk er det totale antall av korteste veger mellom punkt «j» og «k». 

Det ble valgt å også bruke en maksimal nettverksradius. Det vil si at andelen av korteste veger 

som blir utregnet er kun for de punkter som ligger innenfor 1000 meter fra punkt «i». Mellomhet 

tar på denne måten for seg potensiell trafikkstrøm og således tilstedeværelse av andre 

fotgjengere. Ved at hver verdi blir vektet med hensyn til dets aktivitet vil også målet for 

grunnkretsen være en god indikasjon på potensiell fotgjengerstrøm. Som vi ser av Figur 42 er 

det i typiske knutepunkt og ved brooverganger at de største verdiene for mellomhet opptrer. 

 

Figur 42 Illustrasjon av RETTHET og MELLOMHET 

Nærhet (closeness) er et annet tilgjengelighetsmål. Denne tar for seg hvor langt unna i avstand 

hvert punkt ligger de omkringliggende punkt. Beregningen av nærhet er den inverse av summen 

av alle avstander fra punkt «i» til alle punkt «j» innenfor en nettverksradius på 1000 meter, se 

Formel 9. 
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�æ�ℎ��1[�] =
1

∑ �[�, �]�∈��{�},�[�,�]��  
 

Formel 9 Nærhet1 

 

Figur 43 Illustrasjon av NÆRHET1 og NÆRHET2 

En tendens er at noen punkter har lav rekkevidde, det vil si at de når svært få punkter. De få 

punktene de når ligger gjerne også nære. Dette resulterer i en veldig høy nærhet. Dette er tilfelle 

for grunnkretsen Ilsvika. Her ligger det to punkter som ligger ved siden av hverandre og kun 

når hverandre. Dette illustrerer noe av svakheten til nærhetsmålet ved bruk av en maksimum 

nettverksradius. For å delvis få bukt med dette problemet ble det utviklet et alternativt 

nærhetsmål hvor nærhet blir multiplisert med rekkevidden, se Formel 10. Figur 43 viser 

forskjellen mellom de to målene.  

 

   

�æ�ℎ��2[�] =
����������[�]

∑ �[�, �]�∈��{�},�[�,�]��  
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Formel 10 Nærhet2 

Tabell 12 Forklaringsvariabler for gatestruktur 

Variabel Beskrivelse 
XTOT Antall kryss i grunnkrets dividert med det totale arealet til grunnkretsen 

AND4ARM Andelen kryss med 4 armer eller flere av totalt antall kryss i grunnkrets 
ANDBLIND Antall blindgater dividert med summen av antall blindgater og antall kryss 
NETTSUM Summen av nettverkslenker innenfor grunnkrets 
RETTHET Forholdet mellom nettverksavstanden og den euklidske avstanden etter formel 7 

MELLOMHET Antall potensiell trafikkstrøm etter formel 8 
NÆRHET1 Den inverse av summen av avstandene til punkt innenfor 1000 meter etter formel 9 
NÆRHET2 Den inverse av summen av avstandene til punkt innenfor 1000 meter multiplisert med rekkevidden 

i hvert punkt etter formel 10 

 

5.3.4 Kollektivtilbud 

På lik linje med avstandsvariablene er det regnet ut avstand til nærmeste holdeplass. Det ble 

brukt REGTOPP-data som inneholder informasjon om alle holdeplassers lokalisering. Det 

inkluderes både holdeplasser for buss og for trikk.  

Tabell 13 Kategorisering av kollektivtilbudets kvalitet 

 Under 400  400-800 800-1200 Over 1200 

>8 Godt Godt Middels Dårlig 

6-8 Godt Middels Dårlig Dårlig 

4-5 Middels Middels Dårlig Dårlig 

2-3 Middels Dårlig Dårlig Dårlig 

1 Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig 

0.5 Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig 

 

RVU stiller spørsmål om nærhet til kollektivtilbud fra hjemmet til respondenten. Det blir også 

spurt etter informasjon om frekvensen på tilbudet. På bakgrunn av denne informasjonen er det 

utviklet tre variabler på kollektivtilbudet. De tre variablene er en klassifisering av 

kollektivtilbudet gitt av matrisen i Tabell 13. Variablene er altså en funksjon av frekvensen og 

nærhet til holdeplass. 

Tabell 14 Forklaringsvariabler for kollektivtilbud 

Variabel Beskrivelse 

AVSHPL Gjennomsnittlig avstand til holdeplass 

KOLGOD Respondenter med godt kollektivtilbud i henhold til Tabell 13 

KOLMID Respondenter med middels godt kollektivtilbud i henhold til Tabell 13 

KOLDAR Respondenter med dårlig kollektivtilbud i henhold til Tabell 13 
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5.3.5 Parkering 

RVU stiller spørsmål om parkeringsforholdene i nærheten av boligen. Det stilles spørsmål om 

man har parkering, om den er på egen tomt, eventuelt hvor nærme parkeringsplassen ligger og 

hvor lett det er å parkere der. Noen av svarene blir angitt i intervaller eller på en skala. Til denne 

analysen har disse variablene blitt omformet til dummy variabler som angir forholdet som enten 

sann eller usann (1 eller 0).  

Det er også stilt en del spørsmål om parkering i forbindelse med arbeidsreisen. Her spørres det 

om man har muligheten til å parkere ved arbeidsplassen og om man må betale for det. 

Tabell 15 Forklaringsvariabler parkering 

Variabel Beskrivelse 
PARPATOMT Respondentens tilgang på parkeringsplass på egen tomt (0/1) 

PARP200M Respondentenes tilgang på parkeringsplass innenfor en avstand på inntil 200 meter fra boligen 
(0/1) 

PARVANSK Respondentens oppfattelse av om det er litt eller svært vanskelig å finne parkering ved boligen 
(0/1) 

PARPARB1 Respondentens tilgang på parkering ved arbeidsplassen (0/1) 
PARPARB2 Respondentens krav om betaling for parkering ved arbeidsplassen (0/1) 

 

5.3.6 Demografi 

RVU stiller også en rekke spørsmål om respondentens demografiske profil. Disse har også i 

stor grad blitt omformet til dummy variabler.  

Tabell 16 Forklaringsvariabler demografi 

Variabel Beskrivelse 
KVINNE Respondentens kjønn (1 hvis Kvinne, 0 hvis mann) 
ARBEID Om respondenten har hatt inntektsgivende arbeid det seneste året (0/1) 
ALDER Respondentens alder ved registreringsdato 
BARN Om respondenten bor sammen med et barn (1 hvis sann) 

ANTHUST Antall mennesker som bor i husstanden 
UTENBIL 1 dersom respondenten ikke har tilgang til bil, uavhengig av eier. 
FYSPRO 1 hvis respondenten har fysiske problemer tilknyttet transport 

 

5.3.7 Naturgitte forhold 

Siden man ikke vet nøyaktig hvor reisen går er det ikke mulig å måle rutens topografi. Det ble 

derimot utviklet en variabel på grunnkretsens topografi. Ved bruk av en tinmodel og funskjonen 

«surface slope» ble analyseområdet delt inn etter hvilken helning terrenget hadde (se Figur 44). 

Arealet som var over 4 prosent helning ble deretter summert for hver grunnkrets det lå innenfor. 

Dette arealet ble deretter dividert med det totale arealet i grunnkretsen. 
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Figur 44 Helning i analyseområdet 

Ved bruk av data fra eKlima er det hentet ut døgnverdier for 

lokalklimaet. Det ble her hentet ut informasjon på 

middeltemperatur (TAM) og nedbør i nedbørsdøgnet (RR). Det 

ble også hentet ut informasjon på klarvær. Dette er et mål etter 

Birkelands formel. Birkelands formel er angitt som sann/usann 

etter kriterier gitt av klarvær. Pent vær (NN09) blir sann om 

summen av skydekket klokka 6, 12 og 18 er 9 eller lavere og at 

ingen av verdiene overstiger 4. Poenggivningen på skydekket er 

oppsummert i Tabell 17.  

Ved hjelp av data fra Suncalc er det også laget en database for om 

det er dagslys eller ikke ved reisens start. Dette vil også være en 

verdi på enten 0 eller 1. Denne variabelen er på timenivå hvor 

solens tilstedeværelse har blitt avrundet til den hele timen med sol.  

Tabell 18 Forklaringsvariabler naturgitte forhold 

Variabel Beskrivelse 
TOPOGRAFI Andelen areal av grunnkrets med helning over 4 prosent 

NN09 Fint vær etter birkelands formel (0/1) 
TAM Middeltemperatur i temperaturdøgnet 

RR Nedbør i nedbørsdøgnet 
DAGSLYS Dagslys på timenivå (0/1) 

Tabell 17 Skydekke (NN) 
(Korneliussen 2014)  

0/8 Skyfritt/Klart 

 

1/8 Nesten 
skyfritt/Klart 

 

2/8 Lettskyet 

 

3/8 Lettskyet 

 

4/8 Halvskyet 

 

5/8 Halvskyet 

 

6/8 For det 
meste skyet 

 

7/8 Nesten 
overskyet 

 

8/8 Overskyet 

 

9/8 Skyene ikke 
synleg 
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Beskrivende statistikk for de stedsavhengige variablene for de 375 grunnkretsene er 

oppsummert i Tabell 19. 

Tabell 19 Beskrivende statistikk for de stedsavhengige variablene 

Variabler Minimum Maksimum Gjennomsnitt Standardavvik 

TETTHET 

BEBAREAL 0,03393837 1 0,76515011 0,24388236 

BEFGKR 0 23,4185674 4,12915191 3,12272062 

ADRGKR 0 4,52592927 0,87265199 0,57601877 

ARBGKR 0 48,2310549 2,40425997 6,02925847 

AKTGKR 0 51,8719662 6,53341188 6,59494183 

HANGKR 0 1,09864981 0,02390386 0,09899383 

VIRGKR 0 3,53618627 0,15205075 0,35345662 

BEFTILGJ 0 12285,9625 4212,51257 2597,8703 

ARBTILGJ 0 23334,7352 2918,82382 4545,64881 

AKTTILGJ 0 29531,8121 7131,33639 6110,78536 

HANDTILGJ 0 336,430907 29,9767045 59,2903001 

DIVERSITET 

JOBPOP1A 0 0,99331398 0,26599666 0,26914027 

JOBPOP2A 0 0,9993831 0,36076316 0,2873634 

JOBPOP3A 0 0,996139 0,22617949 0,26112895 

FUN2A1 0 0,9662332 0,28246417 0,24234983 

FUN2A2 0 0,9599249 0,49605594 0,22848715 

FUN1A 0 0,82589098 0,21393933 0,19424398 

ARBMIXA 0 0,94806083 0,26804479 0,24956803 

JOBPOP1B 0 0,99858487 0,52424872 0,24730024 

JOBPOP2B 0 0,99959593 0,59048191 0,27226237 

JOBPOP3B 0 0,98566619 0,45150521 0,2601226 

ARBBEFBAL 0 43,4629628 5,32505461 5,85434211 

FUN2B1 0 0,95906991 0,52217271 0,22613183 

FUN2B2 0 0,97192403 0,70186761 0,15528621 

FUN1B 0 0,85476685 0,40971507 0,19477361 

ARBMIXB 0 0,96888473 0,49547745 0,2438864 

AVSHPL 0 771,231083 256,962827 113,382522 

AVSUTD 0 5364,76706 1461,603 978,143268 

AVSLEGE 0 3075,17965 945,997641 608,023033 

AVSDAGL 0 2557,79883 620,482724 369,815571 

AVSBABE 0 2847,70068 633,988429 459,482454 

AVSBARN 0 1282,13374 432,111429 235,859106 

AVSBANK 0 7421,36573 2195,54163 1477,34514 

AVSTANN 0 5143,38529 1224,73168 807,7988 

AVSSKOL 0 2643,41945 781,659124 402,65781 

AVSSENT 0 11656,6639 4637,81281 2739,55481 

KVARTAL- OG GATESTRUKTUR 

XTOT 0 0,26157522 0,05592347 0,04404142 

AND4ARM 0 1 0,18037222 0,20317117 

ANDBLIND 0 1 0,22538321 0,19617571 

NETTSUM 0 75,9318607 21,236887 11,0441274 

RETTHET 0 0,84300573 0,69919924 0,07287064 

MELLOM 0 12512,2115 2343,01846 1804,12248 

NÆRHET1 0 0,00123662 1,3534E-05 7,1847E-05 

NÆRHET2 0 0,00352725 0,00151374 0,00019995 

NATURGITTE FORHOLD 

TOPOGRAFI 0 0,7091128 0,27415571 0,16855532 
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5.4 Regresjonsanalyse 

En regresjonsanalyse er en analyse av sammenhengen mellom variabler. Ved siden av å finne 

ut om det er en sammenheng eller ikke, vil regresjon også kunne gi svar på hvilken sammenheng 

det er. I en regresjonsanalyse ønsker man å se hvordan en variabel kan uttrykkes med et sett av 

andre variabler. Variabelen vi ønsker å uttrykke kalles responsvariabelen, og den/de variablene 

den varierer med kalles forklaringsvariablene (Løvås 2004). 

5.4.1 Størrelser og definisjoner 

� = � + �� 

Formel 11 Funksjonsuttrykk for den rette linje 

I en enkel lineær regresjon kan responsvariabelen uttrykkes som Formel 11, hvor y er 

responsvariabelen, α er skjæringen med y-aksen, x er variabelen vi ønsker å se sammenhengen 

med og β er stigningstallet til regresjonslinjen. Dette stigningstallet er således et uttrykk på hvor 

mye x må øke eller minke for å gi en økning i y på 1. Regresjonslinjen er gitt av estimering av 

den linjen som passer best til datasettet. Dette gjøres ved minste kvadraters metode. Ved å prøve 

forskjellige linjer og måle avvikskvadratene til linjen velges det som har det laveste summen 

av avvikskvadrater (se Figur 45). Den linjen som har lavest avvikskvadratsum er den 

regresjonslinjen som best uttrykker korrelasjonen (Løvås 2004). 

I vår analyse brukes også lineær multippel regresjon. Dette gjøres tilsvarende som enkel lineær 

regresjon, men innehar flere enn én forklaringsvariabel. Dette er derfor litt vanskeligere å 

visualisere. Med lineær menes det at regresjonslinjen uttrykkes som en rett linje. 

Responsvariabelen vi ønsker å undersøke er hvorvidt man går eller ikke. Responsvariabelen er 

angitt som en dummy variabel hvor reisene som utføres i sin helhet til fots er uttrykt som 1 og 

øvrige 0. Forklaringsvariablene er gitt av kapittel 5.3.  

Figur 45 Formelen for den rette linjen til venstre og illustrasjon av avvikskvadratene til høyre (Løvås 2004) 
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Resultatet av regresjonsanalysen kalles en modell. Det finnes måter for å undersøke hvor god 

eller pålitelig modellen er. R2 angir andelen av variasjonen som forklares av modellen. Denne 

er gitt av forholdet mellom avvikskvadratene mellom regresjonslinjen og gjennomsnittet av Y-

verdiene (SSR) og summen av kvadratene mellom Y-observasjonene og deres 

gjennomsnittsverdi (SST), se Formel 12. Den er også kvadratet av korrelasjonen, R.  

�� =
���

���
 

Formel 12 R2 

Problemet med R2 i forbindelse med multippel regresjon er at når man adderer en 

forklaringsvariabel til et gitt sett av andre variabler vil verdien øke, selv om den kanskje ikke 

tilegner modellen noe større forklaring. Den vil aldri minke (Løvås 2004). For sammenligne 

modeller med et ulikt sett av variabler kan vi bruke juster R2. Justert R2 er altså en verdi av som 

er justert etter hvor mange forklaringsvariabler som inngår i modellen. Denne verdien øker bare 

hvis den nye variabelen forbedrer modellen mer enn hva som er forventet av ren tilfeldighet. 

Den vil alltid være lavere enn R2 og er gitt av Formel 13 hvor «n» er datasettets størrelse (antall 

observasjoner), p er antall koeffisienter (forklaringsvariabler), og SSE er den minste 

avvikskvadratsum (som tidligere vist i Figur 45). 

������� �� =
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Formel 13 Justert R2 

Det er også størrelser som angir sannsynligheten for sammenheng mellom responsvariabelen 

og forklaringsvariabelen. Denne finnes ved hypotesetesting. Hypotesetesting er en metode hvor 

man tester nullhypotesen, nemlig at det ikke er en sammenheng mellom variablene. P-verdien 

vil uttrykke om det er statistisk signifikans for den sammenhengen som nullhypotesen 

omhandler. I denne analysen brukes et signifikansnivå på 95 prosent. Det vil si at det for hver 

variabel vil være statistisk signifikante størrelser dersom p-verdien til hver variabel er lavere 

enn 0,05. For modellen er det ei heller ønskelig at noen variabler skal være altfor høyt korrelert. 

Det vil si at en forklaringsvariabel blir forklart av en eller flere andre. Hvis det er for høy 

korrelasjon er dette problematisk fordi det øker variansen til koeffisientene som gjør de ustabile 

og vanskelige å tolke. Variance Inflation Factor (VIF) er et mål som måler hvor mye varians av 

Tabell 20 Retningslinjer for forståelse av VIF 
(Minitab 2015) 

VIF Status of predictors 

VIF = 1 Not correlated 

1 < VIF < 5 Moderately correlated 

VIF > 5 to 10 Highly correlated 
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koeffisienten som øker på grunn av korrelasjon. Tabell 20 viser retningslinjer for hvordan man 

skal tolke VIF.  

Det er viktig å være klar over hvordan man tolker et resultat gitt av multippel lineær regresjon. 

En modell vil angi de ulike forklaringsverdiene med en β-verdi. Dette er stigningstallet til den 

enkelte variabelen. Fortegnet på β-verdien angir dermed om responsvariabelen avtar eller øker 

som følge av den enkelte forklaringsvariabelen. Størrelsen på β-verdien er i seg selv ikke et 

fullgodt mål på styrken til korrelasjonen. Dette er fordi de ulike variablene vil være angitt i 

forskjellige størrelser. For eksempel vil stigningstallet være langt høyere dersom vi oppgir en 

lengde i meter fremfor kilometer. Stigningstallet må derfor ses i sammenheng med intervallet 

og gjennomsnittet til forklaringsvariabelen. Det vil også være ulikhet i hvor mye hver enkelt 

variabel forklarer av variansen. Seq SS vil angi hvor mye hver enkelt variabel beskriver av den 

totale variansen. Et resultat fra multippel regresjon vil kun si noe om hvordan variablene virker 

sammen med de andre verdiene. Styrken med dette er at man kan se på hva variabelens bidrag 

er korrigert for de spuriøse sammenhengene som vil eksistere mellom variablene. Svakheten 

kan være, hvis man ikke tolker resultatet riktig, at det kan gi en skjev fremstilling av 

virkeligheten. Et eksempel på dette kom frem ved arbeidet med modellene. Avstand til sentrum 

(AVSSENT) hadde en koeffisient med positivt fortegn i samvirke med variabelen for reisens 

lengde. I en enkel lineær modell var fortegnet negativt. Dette indikerer at avstanden til sentrum 

gir større reiselengder som dermed vil føre til redusert sannsynlighet for valg av gange som 

transport. For en gitt lengde derimot, vil avstanden til sentrum være positivt assosiert med det 

å gå. Det er altså ikke lokasjonen i seg selv, men reiselengdene det medfører, som gir færre 

reiser utført til fots.  

Avviket mellom hvert punkt og regresjonslinjen kalles feilledd eller residualer. Det stilles 

følgende krav til disse residualene: 

 Residualene må være uavhengige av hverandre 

 Residualene må være tilnærmet normalfordelte 

Dette er for å sikre at det ikke er noen mønster i feilleddet ved at det for eksempel øker med 

observasjonsnummer, det vil si at feilen blir større eller mindre gitt av tiden observasjonen ble 

registrert. Dette er viktig fordi hypotesetestene baserer seg på residualene, og dersom de ikke 

tilfredsstiller gitte krav kan disse nullhypotesene bli helt feilaktige. Dette er således en kontroll 

av forutsetningene for regresjonsmodellen.  
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Figur 46 Residual plottet av observasjonsrekkefølge og histogram over residualene(Løvås 2004) 

Oppsummert er kriteriene til regresjonsanalysen oppsummert i tabell xx 

Tabell 21 Krav til modellen 

Egenskap Beskrivelse Krav 

Interkorrelasjon Modellen skal ikke inneha for høy korrelasjon mellom 

forklaringsvariablene 

VIF≤5 

Hypotesetest Modellen skal være statistisk signifikant med et signifikansnivå på 95 % p = 0,050 

Residualer Residualene skal være uavhengige av hverandre og tilnærmet 

normalfordelte 

Skjønnsvurdering av 

residualplott 

 

5.4.2 Fremgangsmåte 

Analysen bruker Minitab som er et statistikk program. Denne gjør automatiske utregninger 

basert på de kriterier man selv velger. For å komme frem til den endelige modellen ble det 

skrittvis testet ulike utvalg av de forskjellige variablene. Variablene ble testet kategorisk for å 

sette de variablene som beskriver den samme egenskapen, på forskjellige måter, opp imot 

hverandre. Ved bruk av funksjonen «Best subsets», i Minitab, ble deretter det settet som ga den 

beste modellen valgt ut for så å inkludere andre kategorier av variabler. Figur 47 viser en 

illustreringen av denne metodikken. Øverst vises et forsøk med variabler for tetthet. Det 

utvalget som best i kombinasjon beskriver valg av gange er markert i gult. Selv om R2 er høyere 

for utvalg 5, velges allikevel utvalg 4 på grunn av den relativt høyere justerte R2. Det er også 

modellen som har høyest predikert R2 som er et mål på resultatet overførbarhet. Den tredje 

årsaken til dette valget er at det er det utvalget som har lavest Cp. Cp er et annet mål på feil. 
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Hvis modellen passer bra med datagrunnlaget vil Cp være tilnærmet lik antall koeffisienter 

(forklaringsvariabler). Variabler som ikke inkluderes i det beste utvalget blir midlertidig 

forkastet for deretter å inkludere nye verdier. Deretter gjentas prosessen.  

 

Figur 47 Illustrering av metodikken for utvelgelse av variabler 

                                                 B A 
                                                 E R 
                                             B A F B H V 
                                             E R T T A I 
                                             F B I I N R 
                                             G G L L G G 
             R-Sq    R-Sq  Mallows           K K G G K K 
Vars  R-Sq  (adj)  (pred)       Cp        S  R R J J R R 

   1   4,0    3,9     3,6     24,8  0,37245      X 

   1   3,9    3,8     3,4     26,2  0,37269        X 

   2   5,6    5,4     4,9      8,8  0,36947      X X 

   2   5,3    5,1     4,5     12,6  0,37015      X     X 

   3   6,3    6,0     5,4      3,2  0,36831  X   X X 

   3   5,8    5,5     4,7      8,8  0,36931      X X X 

   4   6,4    6,1     5,1      3,9  0,36826  X   X X X 

   4   6,3    6,0     5,1      4,7  0,36841  X   X X   X 

   5   6,5    6,0     4,9      5,1  0,36830  X X X X X 

   5   6,5    6,0     4,9      5,3  0,36833  X   X X X X 

   6   6,5    6,0     4,6      7,0  0,36845  X X X X X X 

                                               B A 
                                               E R         A 
                                             B F B H F F   R 
                                             E T T A U U F B 
                                             F I I N N N U M 
                                             G L L G 2 2 N I 
             R-Sq    R-Sq  Mallows           K G G K A A 1 X 
Vars  R-Sq  (adj)  (pred)       Cp        S  R J J R 1 2 A A 

   1   4,0    3,9     3,6     30,8  0,37245    X 

   1   3,9    3,8     3,4     32,2  0,37269      X 

   2   5,6    5,4     4,9     14,7  0,36947    X X 

   2   5,2    5,1     4,5     18,9  0,37021    X   X 

   3   6,3    6,0     5,4      9,1  0,36831  X X X 

   3   5,8    5,5     4,7     14,7  0,36931    X X X 

   4   6,4    6,1     5,1      9,8  0,36826  X X X X 

   4   6,4    6,1     5,3      9,8  0,36827  X X X   X 

   5   6,8    6,4     5,5      7,4  0,36767  X X X   X X 

   5   6,8    6,3     5,4      8,0  0,36778  X X X     X X 

   6   7,0    6,5     5,4      7,0  0,36742  X X X X   X X 

   6   7,0    6,5     5,4      7,1  0,36744  X X X X X X 

   7   7,2    6,5     5,4      7,5  0,36733  X X X X X X   X 

   7   7,1    6,5     5,3      7,9  0,36740  X X X X   X X X 

   8   7,2    6,5     5,2      9,0  0,36742  X X X X X X X X 
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Da denne utvelgelsesprosessen er ferdig står man igjen med et utvalg som til sammen best 

forklarer variansen i modellen justert etter hvor mange koeffisienter som inngår. Deretter blir 

dette utvalget gjort regresjon på. Output fra Minitab viser da p-verdien og VIF. De 

koeffisientene som ikke tilfredsstiller kriteriene blir kuttet før ny regresjon utføres. Figur 48 

viser et slikt output hvor de kriteriene som ikke er oppfylt er markert i rødt.  

 

Figur 48 Eksempel på output fra Minitab med verdier som ikke tilfredsstiller kriteriene markert med rødt 

5.4.3 Utvalg 

Analysen som presenteres i resultatet består av 4765 reiser. Utvalget er gjort på de 

reisehensiktene som er med transport som formål. Det vil si reiser som hadde en hensikt utover 

reisen i seg selv. Det ble også luket bort reiser som det var vanskelig å modellere. Dette gjelder 

for eksempel omsorgsreiser hvor antagelsen er at det ikke er den reisende selv som bestemmer 

valg av transportmiddel, men heller den de følger. Det ble også sett bort ifra ferie og helgereiser. 

Reiser som var over 100 kilometer ble også sett bort ifra i analysen. Dette er reiser som faller 

utenfor definisjonen av daglige reiser. Det ble også kun sett på reiser som hadde sitt start- og 

endepunkt innenfor analyseområdet. Dette var i utgangspunktet ikke ønskelig, men det var en 

konsekvens av at analysen skulle se på de stedsavhengige variablene både ved reisens start og 

reisens stopp. Det er også en del av intervjuene som ikke inneholder verdier av de variablene 

vi har definert. Variablene har dermed gitt en begrensning på antall reiser som inngår i analysen 

ved at de som ikke innehar verdier har blitt fjernet. De stedsavhengige variablene er knyttet til 

reisens to ender. Med inspirasjon fra Frank og Pivo (1994) har gjennomsnittsverdien fra reisens 

start og stopp gitt variablenes endelige verdi.   

 

Term             Coef   SE Coef  T-Value  P-Value    VIF 

Constant       -0,289     0,279    -1,04    0,300 

FORERKORT     -0,0541    0,0431    -1,26    0,209   1,02 

FUN2A1         -0,553     0,223    -2,47    0,013  21,03 

ARBMIXA         0,376     0,211     1,78    0,075  18,27 

RETTHET         0,915     0,373     2,45    0,014   2,51 

FUN2B2         -0,302     0,149    -2,03    0,043   3,66 

ARBBEFBAL    -0,00805   0,00287    -2,81    0,005   2,37 

AVSHPL       0,000201  0,000125     1,61    0,108   1,36 
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Figur 49 Transportmiddelfordeling og fordeling av reisehensikter for utvalget 

Figur 49 viser transportmiddelfordelingen for utvalget. Som vi ser er andelen reiser utført til 

fots og sykkel langt høyere enn både aggregerte tall for hele landet og for Trondheim by. Dette 

er naturlig når analyseområdet begrenser seg til den tettbygde delen av Trondheim og fordi 

reisene som analyseres er kun de interne i dette området. De reisene som starter i 

analyseområdet, men er eksterne (de ender utenfor analyseområdet) beløper seg til 350 reiser. 

Det vil si en prosentandel på kun 7,3 prosent. Det er utført en minianalyse av disse reisene som 

er oppsummert i vedlegg 10.3.  

28 %

12 %42 %

6 %

11 %

Transportmiddelfordeling

Til fots Sykkel Bilfører

Bilpassasjer Kollektiv MC/annet

36 %

30 %

9 %

8 %

17 %

Reisehensikter

Arbeid Dagligvare Detaljhandel

Service Rekreasjon
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6 Resultat 

Tabell 22 viser resultatet for alle reiser. De første 7 kolonnene til venstre er resultatet fra 

regresjonsanalysen og de resterende kolonnene er beskrivende statistikk. β angir stigningstallet 

til hver forklaringsvariabel. Fortegnet vil dermed indikere om variabelen har et positivt eller 

negativt bidrag til valg av gange som transport. Som vi ser tilfredsstiller alle 

forklaringsvariabler krav til signifikansnivå og krav til interkorrelasjon gitt av Tabell 21. 

Modellen tilfredstiller også kravene til residualene. Residualplottene er fremstilt i vedlegg 10.1.       

Tabell 22 Resultat fra multippel lineær regresjon med responsvariabel FOTS 

SST = 0,391255 

R2 = 0,2503 

R2(jus) = 0,2479 

 SeqSS α/β SE(β) T-verdi p-verdi VIF n Gj.snitt Stdavk Min Max 

Konstant      -0,3320 0,1440 -2,30 0,074       

Lengde       156,83 -0,0350 0,0014 -25,16 0,000 1,08 4765 3,9117 4,2400 0,0000 80,000 

BEFGKR       26,313 0,0145 0,0027 5,38 0,000 1,29 4765 4,0626 2,3925 0,0000 18,057 

AKTTILGJ  21,847 8,0∙10-6 2,0∙10-6 4,54 0,000 1,74 4765 5052,8 4201,8 199,70 15077 

FUN2A2       3,947 0,1644 0,0424 3,88 0,000 1,32 4765 0,6281 0,1534 0,0000 0,9599 

JOBPOP3B     2,061 -0,1599 0,0317 -5,04 0,000 1,18 4765 0,5006 0,1944 0,0540 0,9857 

AND4ARM      1,690 0,1361 0,0485 2,80 0,005 1,18 4765 0,1839 0,1271 0,0000 1,0000 

ANDBLIND     0,452 0,1544 0,0487 3,17 0,002 1,19 4765 0,2129 0,1272 0,0000 1,0000 

MELLOM       0,785 1,2∙10-5 0,0000 1,99 0,046 1,31 4765 2105,0 1119,9 76,400 9054,1 

RETTHET       3,175 0,8940 0,2120 4,22 0,000 2,03 4765 0,7167 0,0381 0,5561 0,8275 

KOLGODT      5,233 0,0646 0,0129 5,50 0,000 1,06 4765 0,2874 0,4526 0,0000 1,0000 

PARP200m     4,775 -0,0604 0,0188 -3,28 0,001 1,27 4765 0,8611 0,3458 0,0000 1,0000 

ARBEID       8,139 -0,0672 0,0131 -4,78 0,000 1,18 4765 0,7414 0,4378 0,0000 1,0000 

FORERKORT    5,237 -0,0914 0,0198 -4,69 0,000 1,18 4765 0,8611 0,3159 0,0000 1,0000 

UTENBIL      1,017 0,0469 0,0208 2,30 0,022 1,39 4765 0,1221 0,3274 0,0000 1,0000 

BARN         1,212 -0,0352 0,0132 -2,71 0,007 1,20 4765 0,3516 0,4775 0,0000 1,0000 

FOTS       4765 0,2844 0,4512 0,0000 1,0000 

 

Resultatet viser at valg av gange som transport avhenger av reisens lengde. Jo lengre 

reiselengder, jo mindre er sannsynligheten for at folk velger å gå. Uavhengig av reisens lengde 

så vil omgivelser med høy befolkningstetthet og høy rekkevidde til potensielle reisemål (bosatte 

og ansatte) gi en høyere sannsynlighet for å gå. Områder med høyere diversitet vil også gi økt 

sjanse for at reisen utføres til fots. Områder med færre omveger til sine naboer og med høyere 

andel 4-armede kryss vil også innvirke positivt. Det er overraskende å se at andelen blindgater 
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er positivt assosiert med det å gå. Områder med svært godt kollektivtilbud vil ha flere gående. 

Personer som arbeider, som har barn, førerkort og tilgang til bil vil ha færre reiser utført til fots. 

Personens tilgang til parkeringsplass fra boligen er også negativt assosiert med det å gå. For å 

forstå variablenes bidrag på en mer inngående måte har samtlige variabler blitt testet i enkle 

lineære modeller mot responsvariabelen. Dette vil kunne avdekke forhold og mulige 

årsaksforklaringer som tidligere beskrevet i kapittel 5.4.1 (s 73). Resultatene er oppsummert i 

Tabell 23.  

Tabell 23 Resultat fra enkel lineær regresjon med responsvariabelen FOTS 

 SeqSS S R2 R2 (jus) Konstant β SE(β) T-verdi p-verdi 

LENGDE 156,8 0,413112 16,17 16,16 0,45174 -0,04281 0,00141 -30,31 0,000 

AVSSENT 41,39 0,441472 4,27 4,25 0,4339 -0,000038 0,000003 -14,57 0,000 

BEFKGR 47,22 0,440084 4,87 4,85 0,1153 0,04161 0,00267 15,61 0,000 

BEFTILGJ 76,59 0,433022 7,90 7,88 0,0009 0,000064 0,000003 20,21 0,000 

ADRGKR 16,57 0,447333 1,71 1,69 0,1768 0,1444 0,0159 9,1 0,000 

ARBGKR 13,62 0,448027 1,40 1,38 0,24032 0,24032 0,00841 28,58 0,000 

ARBTILGJ 61,47 0,436671 6,34 6,32 0,17432 0,00002 0,000001 17,95 0,000 

VIRGKR 25,65 0,445199 2,65 2,62 0,22947 0,13 0,0114 11,38 0,000 

AKTGKR 30,41 0,444074 3,14 3,12 0,1825 0,008915 0,000718 12,42 0,000 

AKTTILGJ 57,92 0,437523 5,97 5,95 0,15178 0,000026 0,000002 17,39 0,000 

HANGKR 12,71 0,448239 1,31 1,29 0,25231 0,3421 0,043 7,95 0,000 

HANTILGJ 45,13 0,440581 4,65 4,63 0,2069 0,001197 0,000079 15,25 0,000 

FUN1A 13,17 0,448132 1,36 1,34 0,1774 0,2996 0,037 8,1 0,000 

FUN1B 21,46 0,446186 2,21 2,19 0,0836 0,3990 0,0384 10,38 0,000 

FUN2A1 12,53 0,448282 1,29 1,27 0,1703 0,2577 0,0326 7,9 0,000 

FUN2A2 30,07 0,444156 3,10 3,08 -0,0407 0,5176 0,0419 12,35 0,000 

FUN2B1 14,46 0,44783 1,49 1,47 0,0958 0,3036 0,0358 8,49 0,000 

FUN2B2 22,02 0,446053 2,27 2,25 -0,162 0,5817 0,0553 10,52 0,000 

ARBMIXA 4,33 0,450198 0,45 0,43 0,2229 0,1478 0,032 4,62 0,000 

ARBMIXB 7,236 0,44952 0,75 0,73 0,1639 0,2019 0,0337 5,98 0,000 

JOBPOP1A 8,139 0,449309 0,84 0,82 0,2234 0,1944 0,0306 6,35 0,000 

JOBPOP1B 0,511 0,451087 0,05 0,03 0,3135 -0,0569 0,0359 -1,59 0,113 

JOBPOP2A 1,819 0,450783 0,19 0,17 0,2532 0,0881 0,0294 2,99 0,003 

JOBPOP2B 7,409 0,449479 0,76 0,74 0,3688 -0,1720 0,0284 -6,06 0,000 

JOBPOP3A 7,41 0,449479 0,77 0,75 0,2279 0,1970 0,0325 6,06 0,000 

JOBPOP3B 0,373 0,451119 0,04 0,02 0,2616 0,0455 0,0336 1,35 0,176 

AVSBABE 37,35 0,442432 3,85 3,83 0,4181 -0,000284 0,000021 -13,81 0,000 
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AVSDAGL 60,96 0,436793 6,29 6,27 0,507 -0,00049 0,000027 -17,88 0,000 

AVSBARN 14,77 0,447757 1,52 1,5 0,4256 -0,000341 0,00004 -8,58 0,000 

AVSLEGE 42,2 0,441279 4,35 4,33 0,4425 -0,000203 0,000014 -14,72 0,000 

AVSSKOL 3,422 0,450409 0,35 0,33 0,450409 -0,000097 0,000024 -4,11 0,000 

AVSTANN 18,76 0,44682 1,93 1,91 0,3862 -0,000101 0,00001 -9,69 0,000 

GBRHET 42,58 0,441189 4,39 4,37 -0,3368 0,007731 0,000523 14,79 0,000 

GBRHET2 49,12 0,43963 5,07 5,05 -0,424 0,008618 0,000541 15,94 0,000 

ARBBEFBAL 12,05 0,448394 1,24 1,22 0,33754 -0,01431 0,00185 -7,74 0,000 

XTOT 48,59 0,439757 5,01 4,99 0,1323 2,253 0,142 15,85 0,000 

AND4ARM 12,75 0,448231 1,31 1,29 0,2095 0,4068 0,0511 7,96 0,000 

ANDBLIND 4,143 0,450241 0,43 0,41 0,3337 -0,2318 0,0513 -4,52 0,000 

NETTSUM 15,61 0,447559 1,61 1,59 0,1067 0,007762 0,000879 8,83 0,000 

NÆRHET 1,698 0,450811 0,18 0,15 0,28944 -367 127 -2,89 0,004 

NÆRHETSNORM 0,161 0,451169 0,02 0 0,228 73,2 82,4 0,89 0,374 

MELLOM 28,47 0,444534 2,94 2,92 0,1391 0,000069 0,000006 12 0,000 

RETTHETSNORM 55,96 0,437994 5,77 5,75 -1,752 2,841 0,166 17,08 0,000 

KOLGODT 22,66 0,445902 2,34 2,32 0,24058 0,1524 0,0143 10,68 0,000 

KOLMID 15,07 0,447687 1,55 1,53 0,33551 -0,113 0,013 -8,67 0,000 

KOLDAR 0,203 0,451159 0,02 0 0,28805 -0,0152 0,0153 -1 0,318 

AVSHPL 2,736 0,450569 0,28 0,26 0,3585 -0,000329 0,00009 -3,67 0,000 

PARPATOMT 10,55 0,448745 1,09 1,07 0,3561 -0,1026 0,0142 -7,24 0,000 

PAR200m 27,3 0,444809 2,82 2,8 0,4728 -0,2188 0,0186 -11,75 0,000 

PARVANSK 12,92 0,44819 1,33 1,31 0,27521 0,3052 0,0381 8,02 0,000 

TOPOGRAFI 11,45 0,448535 1,16 1,09 0,3746 -0,4083 0,0541 -7,54 0,000 

DAGSLYS 1,238 0,450918 0,13 0,11 0,307 -0,0341 0,0138 -2,47 0,014 

RR 0,303 0,451136 0,03 0,01 0,2804 0,0019 0,00156 1,22 0,223 

TAM 1,382 0,450884 0,14 0,12 0,30186 -0,00269 0,00103 -1,61 0,009 

NN09 0,032 0,451199 0 0 0,28315 0,0067 0,017 0,4 0,693 

KVINNE 2,371 0,450654 0,24 0,22 0,26266 0,0446 0,0131 3,42 0,001 

ALDER 5,471 0,449932 0,56 0,54 0,3748 -0,002005 0,000386 -5,2 0,000 

ARBEID 23,97 0,445594 2,47 2,45 0,4045 -0,162 0,0147 -10,99 0,000 

FORERKORT 21,27 0,446231 2,19 2,17 0,472 -0,2114 0,0205 -10,33 0,000 

UTENBIL 32,82 0,443504 3,38 3,36 0,25341 0,2535 0,0196 12,92 0,000 

ANTHUST 6,562 0,449677 0,68 0,66 0,3579 -0,02827 0,00496 -5,7 0,000 

BARN 25,46 0,445242 2,63 2,61 0,33819 -0,1531 0,0135 -11,33 0,000 

FYSPRO 2,257 0,450681 0,23 0,21 0,29036 -0,085 0,0255 -3,33 0,001 
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7 Diskusjon 

7.1 Metoden 

Analyseområdet ble avgrenset på bakgrunn av antall intervjuer i grunnkrets. Siden analysen 

begrenset seg til de interne reisene så ble valget av analyseområdets omfang viktig. Dersom 

noen kretser i analyseområdets randområde hadde hatt mange eksterne reiser til for eksempel 

en dagligvare som lå rett utenfor analyseområdet ville dette kunne være en stor feilkilde. 

Vedlegg 10.3 viser at de eksterne reisene er få og rimelig jevnt fordelt over analyseområdet. 

Dette støtter dermed oppunder analyseområdets avgrensning. 

Grunnkretsenes avgrensning er ikke gjort med det utgangspunktet å lage transportenheter. De 

varierer i størrelse, skjønt dette er normalisert med det bebygde eller totalarealet av 

grunnkretsen. Det er verre at formen på noen av grunnkretsene er avlange. Dette gir en feilkilde 

fordi det ikke er mulig å vite i hvilken ende av den avlange kretsen er utført fra.  

I analysen er de stedsavhengige variablene hentet fra reisens startgrunnkrets og endegrunnkrets. 

Reisen kan gå over flere grunnkretser, og det er derfor rimelig å anta at disse mellomliggende 

kretsenes omgivelser også vil ha betydning. For en mer avgrenset analyse med et mindre 

analyseområdet kunne dette vært studert ved at man gjorde antagelser om hvor reisen gikk, og 

dermed hvilke kretser reisen omfatter. For eksempel kunne betydningen av kretsenes 

innvirkning være vektet mot hvilken andel av reisen som foregikk i den aktuelle kretsen. I denne 

analysen, med 375 kretser, ville det teoretisk (gitt at det foregikk reiser til/fra alle kretser) 

omfatte 70 500 mulige par av reiser. Det er derfor vanskelig å automatisere, og man måtte 

manuelt se på hver enkelt reise. 

Metoden har utviklet variabler på forhånd av analysen. Disse har ikke blitt forsøkt endret som 

følge av dårlig forklaringsevne i regresjonsanalysen. Det var knyttet stor usikkerhet til valg som 

ble gjort ved utforming av variablene. Det ble derfor eksperimentert med alternative måter å 

gjengi den samme egenskapen. Disse vil derimot ikke på langt nær omfatte de uendelige 

mulighetene som fantes. Valg av øvre nettverksradius ble 1000 meter. Dette ble vurdert som en 

akseptabel gåavstand. Dersom vi ser på utviklingen av gåvaner over tid ser vi at 

reisemiddelfordelingen for gående har holdt seg relativt stabil fra 1992 til i dag (Hjorthol et al. 

2015). I samme periode øker lengdene for de reisene som er utført til fots betraktelig. Dette 

indikerer at de som går i dag har høyere smerteterskel for avstand, men skal vi få en overføring 

fra andre transportmiddel vil kanskje en mindre avstand være et bedre mål. Dette sies også med 
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utgangspunkt i at 22 prosent av reiser under 1000 meter utføres som bilfører (Hjorthol et al. 

2015). 

Andre studier har regnet tilgjengelighet til andre funksjoner fra en sone ved å bruke senteret i 

den geografiske enheten. Dette er delvis fordi det er enkelt å utføre og fordi det krever mindre 

databehandling. Dette vil derimot skape store feilkilder fordi den ikke tar hensyn hvor det er 

sannsynlig at reisen utføres fra. Dersom bebyggelsen er i randområdet av kretsen ville et slikt 

senterpunkt for reisens opprinnelse blitt malplassert. For å korrigere for dette er en tilnærming 

å se på tyngdepunktet til bebyggelsen. Opprinnelsen til nettverksanalysen blir dermed korrigert 

i den retningen hvor det er flest ansatte eller bosatte. Dette ville således redusere feilkilden, men 

ville fortsatt inneha en stor usikkerhet. Satt på spissen ville en krets med mye aktivitet i hver 

ende av en avlang krets få en opprinnelse for reisen langt unna begge aktivitetsklynger. Dette 

ville også kanskje være et område hvor det ikke var tilstedeværelse av nettverk, og den 

avstanden punktet snapper til nærmeste nettverk ville dermed bli et stort tall. Det ble derfor 

antatt at metoden med å dele inn området i et rutenett var den beste tilnærmingen. Rutenettets 

finhet er en avveining av ønsket presisjon og omfanget av data. 50 meter ble ansett som 

tilstrekkelig.  

Formel 4 viser utregningen av aktivitetspunktenes vekt summert for den grunnkretsen punktene 

ligger innenfor. Ansatte og bosatte ble her vektet likt. I hvilken grad disse to gruppene gir 

samme reiseaktivitet kan diskuteres. Det er naturlig å tenke seg at en bosatt som i gjennomsnittet 

gjør 3,26 reiser hver dag vil representere en høyere aktivitet. På den annen side har Burheim 

(2003) funnet at kontorbedrifter gir flere reiser utført til fots enn boligbebyggelse. Dette er 

derimot forutsatt at det må være boligbebyggelse i nærheten av den kontorbebyggelsen som 

kommer. Det vil altså være snakk om en balanse. Hvis man tar utgangspunkt i det regionale 

forholdet bør hver bosatt vektes 1,66 ganger høyere enn en ansatt. Dette vil forutsette at det er 

tilstedeværelse av begge gruppene. Derfor bør kanskje vektingen i seg selv gjøres som en indeks 

som for eksempel Formel 1. 

Det ble gjort tre inndelinger av NACE-kodene for å uttrykke en balanse av funksjoner som en 

entropiindeks. Det knyttet seg stor usikkerhet til denne inndelingen, og også hvilken type 

virksomhet hver NACE-kode representerte. For eksempel, ville en bank ligge under fanen 

«sentral bankvirksomhet» eller «annen bankvirksomhet»? Variablene viste seg statistisk 

signifikante, men hadde en relativt lav forklaringsevne dersom man sammenligner med 
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tidligere studier. Det er derfor rimelig å anta at den perfekte variabelen på å uttrykke denne 

balansen ikke ble funnet i denne studien. 

Det ble vurdert forskjellige metoder for å knytte de stedsavhengige variablene til reisen. Den 

første tilnærmingen var å hekte variablene på grunnkretsens start. Denne tilnærmingen var 

uavhengig av hvor reisen endte og ville derfor omfatte eksterne reiser (reiser som gikk utenfor 

analyseområdet). Det ble antatt at det ville bli en stor feilkilde med hensyn til variablene på de 

fysisk omgivelser som i mindre grad ville innvirke på de som kom langt utenifra. For eksempel 

arbeidsreiser til/fra midtbyen hvor man har parkering og derfor vil de stedsavhengige variablene 

bety svært lite. Dette ble korrigert for ved at utvalget kun omfattet de startkretsene som også 

omfattet respondentens bosted. Dette ble derfor en analyse av hva de stedsavhengige variablene 

hadde å si fra hvilken reise man gjør fra sitt eget hjem. Den ville derimot også inneholde en del 

interne reiser i egen grunnkrets, det vil si reiser som ikke nødvendigvis ble utført fra hjemmet, 

men ifra steder som lå innenfor den samme kretsen hvor bostedet fantes. Dette ville derfor bli 

et ikke representativt utvalg av reisene fordi den ville inneholde i større grad korte reiser. Den 

andre tilnærmingen ligner den første, men hvorav variablene ble knyttet til reisens ende. 

Tilsvarende ville dette gi et skjevt utvalg. Den tredje tilnærmingen var å se på alle reiser 

uavhengig av bosted og hvor de stedsavhengige variablene knyttet seg til både start og ende.  

Den tredje og sistnevnte metoden ble gått videre med.  

7.2 Variabler 

7.2.1 Responsvariabelen 

Det er et generelt råd at responsvariabelen i en regresjonsmodell bør være en kontinuerlig 

størrelse (Heier 2012). I denne analysen er derimot responsvariabel en diskret størrelse som 

enten er 1, hvis reisen er utført til fots, og 0 hvis den ikke er utført til fots. Dette gjør at resultatet 

får svært store avvikskvadratsummer fordi regresjonslinjen vil ligge et sted imellom verdiene 0 

og 1. En alternativ responsvariabel er å se på andelen reiser utført til fots for hver krets. Man 

ser da på kretsen fremfor reisen. Dette vil derimot begrense presisjonen til reisen ytterligere. 

Dette er fordi man vil være nødt til å slå sammen grunnkretser til større geografiske områder 

for å tilfredsstillende antall intervjuer i hver sone for å oppnå signifikans. Det å se på kretsen 

fremfor reisen ville også gjort det nødvendig å aggregere de tids- og reiseavhengige variablene. 

Dette gjelder for eksempel reisens lengde, de demografiske attributter, parkeringsvariabler, 

variabler på kollektivtilbud og variabler på lokalklima. En ytterligere begrensning er at man i 

en slik analyse ikke kan se på både enden og slutten av reisen. 
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RVU tilbyr en alternativ fremgangsmåte på å modellere en responsvariabel som en kontinuerlig 

størrelse. Det stilles også spørsmål om hvor mye av reisen som ble utført til fots. Dette vil 

inkludere all gange på reisen, for eksempel gangavstand til holdeplass og avstand til og fra 

parkering. Rapportens problemstilling er formulert med sitt utgangspunkt i klimaforliket og 

målet om nullvekst. Det er derfor ikke et suksesskriterium for analysen at det skal være mest 

mulig gåing målt i avstand eller reisetid. Det er overføring fra andre transportmidler og dermed 

frekvensen av reisene som er mer interessant. Tidligere studier som er presentert i 

litteraturstudiet, med vekt på folkehelseperspektivet, har gjerne denne tilnærmingen. Ifølge 

helsedirektoratets anbefalinger bør man altså gå 15 minutter til og fra jobb hver dag for å leve 

opp til de nasjonale anbefalingene. Det er derfor et mål at folk går mest mulig, uten omtanke 

for at det skal erstatte reiser gjort med andre transportmidler. Vi ser her et skille mellom 

helsebevegelsen og transportbevegelsen. Det er plausibelt at i områder hvor det er attraktivt å 

gå, og hvor avstanden er korte, vil flere gå, og dermed vil tiden tilbragt til fots være større for 

slike områder. På den annen side vil en fotgjenger som uansett går tilbringe lenger tid som 

fotgjenger i områder hvor det er lange avstander og omveger. Tross at det ikke var forenlig med 

problemstillingen ble det forsøkt å bruke dette som responsvariabel, men resultatene ble svake 

(lav R2) og ikke statistisk signifikante. 

7.2.2 Forklaringsvariabler 

Det var de stedsavhengige variablene som var av størst interesse for oppgaven, fordi dette var 

variabler som forsøkte å fange opp faktorer på de bygde omgivelser. Disse knyttet seg til 

grunnkretsen som reisen ble gjort ifra og hvor den endte. De andre variablene derimot, var 

knyttet til den faktiske reisen, og hadde derfor en høyere presisjon. 

Lengde er den variabelen som best beskriver variansen i valget mellom det å utføre en reise 

som gående eller ikke. I litteraturstudiet gjennomgås hvilken effekt de fysiske omgivelser vil 

ha for reisens lengde. Nemlig at områder med høyere tetthet, høyere grad av funksjonsblanding 

og færre omveger vil gi kortere reiselengder. Lengde ville derfor være en variabel som omfattet 

en kvalitet som de stedsavhengige variablene var antatt å påvirke. Ved å fjerne Lengde fra 

regresjonsmodellen ble resultatet en lavere forklaringsevne, men variabler på de bygde 

omgivelser ville økte i lengdens fravær. Figur 50 viser for eksempel hvordan områdets tetthet 

gir lavere reiselengder.  



83 

 

 

Figur 50 Spredningsintervall for Lengde og BEFTILGJ 

På den annen side, ved å inkludere reisens lengde i regresjonsmodellen var det mulig å se de 

fysiske omgivelsers bidrag korrigert for reisens lengde. Resultatet viser at selv når effekten av 

lengde er korrigert for vil de fysiske omgivelser gi et positivt bidrag til valg av gange som 

transport. 

Tetthetsmålene er de variablene som, ved siden av lengde, best forklarer det å velge å gå. I 

modellen for alle reiser er tetthet representert med BEFGKR (bosatte per bebygd areal) og 

AKTTILGJ (tilgjengelighet til aktivitet). Den tetthetsvariabelen som best alene beskriver 

responsvariabelen er tilgjengeligheten til andre bosatte (BEFTILGJ). BEFTILGJ blir utelatt i 

den multiple modellen fordi den har for høy interkorrelasjon (VIF) med andre variabler. Det at 

tetthet har høy interkorrelasjon med for eksempel kollektivtilbud og funskjonsblanding er 

naturlig fordi at slike områder vil ha et høyere kundegrunnlag for flere virksomheter og for å 

drifte et kollektivtilbud. Figur 51 viser sammenhengen mellom tetthet og funksjonsblanding. 

Med økende befolkningstetthet vil områder ha høyere grad av diversitet fordi det er 

kundegrunnlag for det.  
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Figur 51 Enkel lineær regresjon mellom tetthet og diversitet 

FUN2A2 er den variabelen på diversitet som ga høyest forklaringsevne i den multiple 

regresjonsmodellen. Dette er også den variabelen på funksjonsdeling som har høyest 

forklaringsevne i den enkle lineære regresjonsmodellen. Erfaringene viser at utforming av 

variabler på funksjonsblanding bør ta hensyn til virksomhetene fremfor ansatte. Hypotesen var 

at tallet på ansatte skulle være en indikasjon på virksomhetens omfang og dermed sin attraksjon. 

Resultatet viser derimot at dette kan være en gal fremgangsmåte, med bakgrunn i 

sammenligningen mellom FUN2A1 og FUN2A2 i Tabell 23. FUN2A2 er inndelt etter 

funksjonsdeling 2, men er den eneste som så på antall virksomheter. Det er ikke grunnlag for å 

si at funksjonsdeling 2 er bedre enn funksjonsdeling 1, siden FUN1A ga bedre forklaringsevne 

enn FUN2A1.  

Balansen mellom arbeidsplasser og bosatte innvirker også i modellen representert med 

JOBPOP3B. Bidraget som forklaring av variansen er derimot lite. Det er også pussig å se at 

denne variabelen i en enkel lineær modell ikke er statistisk signifikant som forklaring på 

responsvariabelen. Det er ikke grunnlag for å slå fast hvilken verdi av «a» som best uttrykker 

balansen mellom ansatte og bosatte. Dette sies med rot i at JOBPOP1A og JOBPOP3A gir, 

ganske overraskende, tilnærmet samme forklaringsevne. Dette på tross av at verdien av «a» i 

Formel 1 er henholdsvis 0,67 og 1,00. JOBPOP2B (med a=0,2) har en koeffisient med negativt 
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fortegn. Det er således et bedre uttrykk for en ubalanse fremfor balanse. Med grunnlag i at de 

høyere verdiene av «a» får et positivt fortegn indikerer at befolkning bør få en større betydning 

i regnestykket. Det later til at indeksen for balanse mellom ansatte og bosatte i Formel 1, ikke 

beskriver valg av gange som reisemodell godt lineært. Uttrykt som en et kvadratisk uttrykk vil 

for eksempel JOBPOP2B være langt mer beskrivende (se Figur 52).  

 

Figur 52 Enkel kvadratisk regresjon for FOTS gitt av JOBPOP2B 

Som Figur 52 viser så vil tilbøyeligheten til å gå reduseres mellom lave og middels høye verdier 

av JOBPOP2B før den så øker i den andre delen av skalaen. De sammensatte variabelen på 

nærhet til utvalgte funksjoner (GBRHET1 og GÅBRHET2) er generelt fraværende i modellene 

gitt av multippel regresjon. Dette er på grunn av de høye korrelasjonene de naturlig nok har 

med de avstandsvariablene de er et resultat av. Det at GBRHET2 gir en høyere forklaring enn 

GBRHET1 indikerer at avstanden til dagligvare bør vektes høyere enn de andre formålene. Det 

faktum at det er de individuelle variablene hyppigere inngår i modellene for de ulike 

reisehensiktene indikerer at vektingen av de ulike avstandsvariablene bør revurderes. For 

eksempel kan man ta utgangspunkt i resultatet av deres individuelle bidrag gitt av Tabell 23.  

Variablene på gatestrukturen har et relativt lavt bidrag i de ulike modellene gitt av multippel 

regresjon. Ser vi på det individuelle bidraget i Tabell 23 vises at målene på intensitet av kryss 

(XTOT) og retthet (RETTHET) gir et ganske stort bidrag. Dette indikerer en spuriøs 
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sammenheng. Det vil si at områder med høye tettheter og diversitet også har en høy 

nettverkskonnektivitet og rette interne avstander.  

I Trondheim er det generelt et godt kollektivtilbud. Dersom man tok utgangspunkt i TØIs 

definisjon av god kollektivdekning ville omtrent hele byen fått god kollektivdekning. I denne 

analysen ble det gjort en langt strengere inndeling og resultatet viser at de områdene med et 

svært godt kollektivtilbud har høyere sannsynlighet for å gå. For de som har et middels godt 

kollektivtilbud vil det være redusert sannsynlighet for å gå. Variabelen på dårlig kollektivtilbud 

var ikke statistisk signifikant i den enkle lineære modellen. 

Parkering er også generelt negativt for gående. Den variabelen som best beskriver dette 

forholdet er muligheten til å parkere innenfor 200 meters avstand av boligen. Forholdet er ikke 

spesielt sterkt. Det er også overraskende at ikke de arbeidsrelaterte variablene på 

tilgjengeligheten på parkering på arbeidsplassen ikke inngår som en del av modellen for 

arbeidsreiser. 

Som resultatet viser vil den demografiske profilen til den reisende ha noe å si for valg av gange 

som transport. De som har jobb vil gå mindre. Forklaringen på dette er nok sammensatt, men 

forklaringen kan ligge i at de som har jobb vil ha høyere inntekt og dermed har råd til å kjøpe 

bil. Dette forholdet viser seg å stemme. Andelen av de som jobber er 10 prosent som ikke har 

tilgang på bil. Av de som ikke jobber er andelen som ikke har tilgang på bil 19 prosent. Det var 

ikke mulig å se på inntekten direkte fordi det var altfor mange oppføringer som manglet svar 

på dette spørsmålet. De med barn har redusert sannsynlighet for å utføre en reise til fots. Siden 

analysen ikke omfatter følge- og omsorgsreiser kan ikke dette forklares med parbegrensningen. 

En mulig forklaring på dette er at de som har barn kjøper seg bil og flytter til eneboligstrøk hvor 

man er mer begrenset med hensyn til tilgjengelighet til nærliggende funksjoner. Variabelen på 

den reisendes alder har et svakt bånd med responsvariabelen. Aggregerte tall fra hele landet 

viser at det er de yngste og eldste som reiser mest til fots (Hjorthol et al. 2015). Dette forholdet 

viser seg også å stemme i dette utvalget, se Figur 53.  
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Figur 53 Illustrasjon av enkel kvadratisk regresjon på FOTS gitt av ALDER  

7.3 Datagrunnlaget 

Tidligere studier har funnet en sammenheng med tilstedeværelsen av fortau og frekvensen av 

fotturer. På grunn av mangel i datagrunnlaget var det ikke mulig å hente ut slike kvaliteter. I 

Vbase har fokuset vært på å kartlegge de kjørbare veglenkene. Fortau blir dermed ikke kartlagt 

i det hele tatt. Det er heller ikke blitt opprettet noen variabel på kvartallengde. Kvartal blir 

definert som «husgruppe avgrenset av fire gater». Utifra definisjonen kan kvartaler derfor 

forstås som noe som kun eksisterer i urbane områder. Det ble ikke sett på noe poeng og opprette 

en variabel som kun gjelder for en svært liten del av analyseområdet. Det ble forsøkt å alternere 

definisjonen til en variabel på fysiske barrierer. I mer grisgrendte strøk vil for eksempel tett 

skog og store høydeforskjeller i likhet med bebyggelse utgjøre en barriere. Det ble vurdert at et 

mål på fysiske barrierer ville inneholde så mange subjektive vurderinger at det ville bryte med 

ideen om overførbarhet og etterprøvbarhet. Det er heller ingen geografisk kartfestet 

datamateriale på parkering. 

I studien ble det brukt befolkningsdata og bedriftsregisterdata. Det var her noen oppføringer 

som ikke var tilknyttet en adresse eller en geografisk beliggenhet. Dette gjorde at noen 

oppføringer ikke ble med i analysen. For bedriftsregisterdataen er det i tillegg et annet problem. 

Noen av oppføringene vil være tilknyttet «sentralen» eller hovedkvarteret til virksomheten, selv 
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om arbeidsplassen ligger et annet sted. Dette vil således gi en feilkilde med hensyn til noen av 

oppføringenes geografiske plassering.  

Datagrunnlaget for nettverket var så mangelfullt at det måtte suppleres med egne 

nettverkslenker. Dersom dette må gjøres hver gang det skal gjøres en nettverksanalyse for 

gående vil det kreve et stort arbeid. For de største byene bør det utvikles nettverk for gående, 

så vel som syklende. Det at dette gjøres av en nøytral tredjepart vil gi studiene en høyere 

reliabilitet. I arbeidet med suppleringen av gangnettet ble det først og fremst tatt sikte på å 

opprette lenker som var naturlige passasjer. I ekstreme tilfeller kunne det dreie seg om lenker 

som var brutt en meter unna hverandre fordi det her ikke var gjennomgang for motorisert 

transport. Det ble også supplert med en del snarveger. Disse snarvegene har trolig en mindre 

betydning i vinterhalvåret. Dersom det for eksempel er snø, vil noen av snarvegene miste sin 

funksjon helt. Dette vil dermed gi en feilkilde på tilgjengelighetsmålene. Det å modellere 

transporten til fots med lenker er kanskje en feilkilde i seg selv. Istedenfor å definere de stedene 

hvor transport tillates kunne man gitt noen kriterier for hvor transport ikke tillattes. Dette kunne 

for eksempel vært gjort med hjelp av Space Syntax-metoden, hvor nettverket til den gående blir 

trukket mellom alle de barrierene som finnes for bevegelse, for eksempel bygg. Det kunne også 

være en idé å lage et gangnett som et raster. I dette rasteret ville man kunne tillatt bevegelse på 

grunnlag av kriterier som for eksempel bygg, helning og tett skog. 

 

Figur 54 Illustrasjon av nettverk med vektor (til venstre) og raster (til høyre) (Delamater et al. 2012) 

Analysen har brukt intervjudata fra den Nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Disse 

dataene har blitt brukt ukritisk. Det vil si at det ble tatt for gitt at all intervjudata stemte. 

Allikevel ses det ikke bort ifra at feil vil forekomme også her. Som tidligere nevnt har mangel 

på data av på noen av spørsmålene i RVU vært begrensende på utvalget av reiser. Dette er fordi 

analysen hadde som kriterium at hver variabel skulle inneholde en verdi for alle oppføringer. I 
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etterkant er det også funnet oppføringer i intervjuanalysen som det er grunn til å betvile. Blant 

annet sås det tvil om reise som ble utført til fots innenfor samme grunnkrets og som hadde en 

korrigert lengde på 80 kilometer. En tredje feilkilde kan være at noen av de korteste reisene 

utelates i analysen. Det er en teori om at respondenter utelater å oppgi de aller korteste reisene 

fordi de selv ikke betrakter det som en reise. For eksempel vil dette kunne gjelde reiser hvor 

man kun tar heisen ned i første etasje hvor det er publikumsrettet handel. Dette er likeledes en 

reise fordi respondenten har forlatt sin bolig. Det skal sies at intervjuundersøkelsen er utviklet 

med omhu for å fange opp slike korte reiser, men det antas likevel at det vil bli et frafall. Dette 

er reiser som typisk skjer i urbane byområder og derfor svært relevant for slike studier som 

dette. 

Figur 9 antyder at velbehaget ved det å gå er viktig for de som velger å gå. Denne analysen 

omfatter ikke dette fenomenet. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen stiller ikke noe spørsmål 

om begrunnelse for valg av transportmiddel. Dette ville kunne gi verdifull informasjon om hva 

som får folk til å gå. Dette ville også kunne gi grunnlag for studier om det er noen intraurbane 

forskjeller for preferanse for transportmiddel. På denne måten ville man kunne adressere det 

sosiale bias som er omtalt i kapittel 4.3, nemlig om reisevaner er et produkt av sine omgivelser, 

eller om preferanser for transport er et grunnlag for valg av bosted. Det ville også kunne være 

interessant å få med tidsperspektivet i en slik analyse. Altså om holdninger til aktiv transport, 

urbanisme og byliv kan endres ved å bo i slike områder over en tidsperiode. I Norge er det press 

på arealene i sentrum av byene. Med bakgrunn i dette er det grunnlag for å si følgende: 

uavhengig om det er preferansen for transport som er bestemmende for valg av bosted, eller om 

eksponering for byliv kan gi en holdningsendring med hensyn til aktiv transport, så er det i 

Norge et marked for å bo i områder som vil være forbundet med økte andeler av reiser utført til 

fots. Det er med andre ord en etterspørsel etter fotgjengervennlige omgivelser. 

7.4 Videre studier 

Som tidligere nevnt vil det være et behov for videre studier for å finne den inndelingen, og den 

måten å uttrykke diversitet, som best forklarer valg av gange. Dette kunne vært gjort ved å snu 

metodikken i denne analysen på hodet. Fremfor å utvikle variabler og gjøre inndelinger på 

forhånd kan man se på mønsteret i reisevanene og regne seg baklengs frem til den beste 

inndelingen. 

Det er nødvendig at et sammenhengende nettverk for gående kartlegges. Dette er fordi dette er 

tidkrevende prosesser som gjør det vanskelig å utføre slike analyser som dette uten omfattende 
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arbeid. Dersom dette skal utvikles for hver eneste analyse av transport til fots vil dessuten alle 

analyser preges av subjektivitet fordi ulike mennesker vil ha ulike kriterier for å legge til en ny 

nettverkslenke. 

Det anses som svært viktig at RVU supplerer sitt intervju med et spørsmål om den reisendes 

årsak til valg av transportmiddel. Det bør her tilstrebes å stille spørsmålet på en slik måte at 

man får et bilde på hva som er viktig for den reisende. For eksempel vil få velge å gå med den 

årsak at det er det raskeste transportmiddelet, dette betyr ikke at ikke tiden spiller noen rolle for 

fotgjengeren. Det anses også som viktig å legge til et spørsmål om holdninger til de ulike 

transportmidlene. Dette kan gi nyttig kunnskap vedrørende omgivelsenes påvirkningskraft med 

hensyn til transportvalg, eller om det er preferansen for transportmiddel som gir valg av bosted. 
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8 Konklusjon 

Med bakgrunn og inspirasjon fra tidligere forskning og empiri er det utviklet variabler som skal 

fange opp faktorer ved de bygde omgivelser som vil innvirke på valg av gange som transport. 

De variablene/faktorene som i kombinasjon best forklarer valg av gåing transport er: Lengde, 

BEFGKR, AKTTILGJ, FUN2A2, JOBPOP3B, AND4ARM, ANDBLIND, MELLOM, 

RETTHET, KOLGODT, PARP200m, ARBEID, FORERKORT, UTEBIL og BARN.  

De variablene/faktorene som best alene beskriver valg av gåing som transport, rangert etter R2, 

er: Lengde, BEFTILGJ, ARBTILGJ, AVSDAGL, AKTTILGJ, RETTHET, GBRHET2, 

XTOT, BEFKGR og HANTILGJ. 

Hypotese 1: Kompakte områder med høy befolkningstetthet og konsentrasjon 

av arbeidsplasser og handel vil føre til økt sannsynlighet for at folk velger å gå. 

Med bakgrunn i funnene gjort i denne analysen bekreftes hypotesen. Områder med høy 

befolkningstetthet og konsentrasjon av arbeidsplasser var faktoren som, etter lengde, hadde den 

høyeste forklaringsevnen av responsvariabelen.  

Hypotese 2: Områder med større grad av funksjonsblanding eller diversitet, med 

innslag av ulike funksjoner/virksomheter vil føre til økt sannsynlighet for å gå. 

Hypotese 2 bekreftes. Områder med høyere grad av diversitet var forbundet med flere reiser 

utført til fots. Det slåes allikevel fast at disse funnene ikke var så sterke som antatt, og at det 

bør forskes videre på dette forholdet.  

Hypotese 3: Områder med en utforming som gir et finmasket gangnett, smalere 

kvartaler og mindre omveger vil ha økt sannsynlighet for valg av gange som 

transportform 

Det ble ikke utviklet variabler på kvartallengde, men områder med høyere konsentrasjon av 

kryss og høyt forhold mellom fugleavstanden og nettverksavstanden hadde flere reiser utført til 

fots. Hypotesen er dermed bekreftet av analysen.  

Hypotese 4: Områder med et bedre kollektivtilbud vil i tillegg til å gi flere 

kollektivreiser også øke sannsynligheten for valg av gange som transportform. 

Reisende som hadde et godt kollektivtilbud i nærheten av sin bolig utført flere reiser til fots. 

Det er derfor grunnlag for å bekrefte hypotesen. 
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Hypotese 5: Områder med lavere parkeringsdekning vil føre til økt sannsynlighet 

for å gå. 

På grunn av mangel på data var parkering kun knyttet til hjemmet til respondenten og ved 

arbeidsstedet. Respondenter med god tilgjengelighet til parkering fra sin bolig hadde redusert 

sannsynlighet for å gå, og hypotesen bekreftes derfor delvis. 

Resultatet viser at omgivelsenes karakteristikker har innvirkning på valg av gående som 

transport. For å få flere folk til å gå bør det planlegges for høy tetthet, høy grad av 

funksjonsblanding og rette interne avstander.
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10 VEDLEGG 

10.1 Vedlegg 1 Residualer for  ALLE REISER



VIII 

 

10.2 Vedlegg 2 Output fra Minitab 

ALLE REISER 

Regression Analysis: FOTS versus Lengde; BEFGKR; AKTTILGJ; FUN2A2; 

JOBPOP3B; ...  

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF   Seq SS   Seq MS  F-Value  P-Value 

Regression        15  242,707   16,180   105,70    0,000 

  Lengde           1  156,825  156,825  1024,46    0,000 

  BEFGKR           1   26,313   26,313   171,89    0,000 

  AKTTILGJ         1   21,847   21,847   142,72    0,000 

  FUN2A2           1    3,947    3,947    25,78    0,000 

  JOBPOP3B         1    2,061    2,061    13,47    0,000 

  AND4ARM          1    1,690    1,690    11,04    0,001 

  ANDBLIND         1    0,452    0,452     2,96    0,086 

  MELLOM           1    0,785    0,785     5,13    0,024 

  RETTHETSNORM     1    3,175    3,175    20,74    0,000 

  KOLGODT          1    5,233    5,233    34,18    0,000 

  PARP200m         1    4,775    4,775    31,19    0,000 

  ARBEID           1    8,139    8,139    53,17    0,000 

  FORERKORT        1    5,327    5,327    34,80    0,000 

  UTENBIL          1    1,017    1,017     6,64    0,010 

  BARN             1    1,121    1,121     7,32    0,007 

Error           4749  726,978    0,153 

  Lack-of-Fit   4549  721,978    0,159     6,35    0,000 

  Pure Error     200    5,000    0,025 

Total           4764  969,685 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,391255  25,03%     24,79%      24,23% 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Coefficients 

Term              Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant        -0,254     0,142    -1,79    0,074 

Lengde        -0,03498   0,00139   -25,16    0,000  1,08 

BEFGKR         0,01448   0,00269     5,38    0,000  1,29 

AKTTILGJ      0,000008  0,000002     4,54    0,000  1,74 

FUN2A2          0,1644    0,0424     3,88    0,000  1,32 

JOBPOP3B       -0,1599    0,0317    -5,04    0,000  1,18 

AND4ARM         0,1361    0,0485     2,80    0,005  1,18 

ANDBLIND        0,1544    0,0487     3,17    0,002  1,19 

MELLOM        0,000012  0,000006     1,99    0,046  1,31 

RETTHETSNORM     0,894     0,212     4,22    0,000  2,03 

KOLGODT         0,0646    0,0129     5,00    0,000  1,06 

PARP200m       -0,0604    0,0184    -3,28    0,001  1,27 

ARBEID         -0,0672    0,0141    -4,78    0,000  1,18 

FORERKORT      -0,0914    0,0195    -4,69    0,000  1,18 

UTENBIL         0,0469    0,0204     2,30    0,022  1,39 

BARN           -0,0352    0,0130    -2,71    0,007  1,20 

 

Regression Equation 

FOTS = -0,254 - 0,03498 Lengde + 0,01448 BEFGKR + 0,000008 AKTTILGJ + 0,1644 FUN2A2 

       - 0,1599 JOBPOP3B + 0,1361 AND4ARM + 0,1544 ANDBLIND + 0,000012 MELLOM 

       + 0,894 RETTHETSNORM + 0,0646 KOLGODT - 0,0604 PARP200m - 0,0672 ARBEID 

       - 0,0914 FORERKORT + 0,0469 UTENBIL - 0,0352 BARN 

Descriptive Statistics: Lengde; BEFGKR; AKTTILGJ; FUN2A2; JOBPOP3B; 

AND4ARM; ...  

Variable         N     Mean    StDev  Minimum  Maximum 

Lengde        4765   3,9117   4,2400   0,0000  80,0000 

BEFGKR        4765   4,0626   2,3925   0,0000  18,0565 

AKTTILGJ      4765   5052,8   4201,8    199,7  15076,7 

FUN2A2        4765  0,62812  0,15346  0,00000  0,95992 

JOBPOP3B      4765  0,50056  0,19440  0,05403  0,98567 

AND4ARM       4765  0,18393  0,12714  0,00000  1,00000 

ANDBLIND      4765  0,21290  0,12719  0,00000  1,00000 

MELLOM        4765   2105,0   1119,9     76,4   9054,1 

RETTHETSNORM  4765  0,71671  0,03815  0,55607  0,82753 

KOLGODT       4765  0,28739  0,45259  0,00000  1,00000 

PARP200m      4765  0,86113  0,34585  0,00000  1,00000 

ARBEID        4765  0,74156  0,43782  0,00000  1,00000 

FORERKORT     4765  0,88756  0,31594  0,00000  1,00000 

UTENBIL       4765  0,12209  0,32742  0,00000  1,00000 

BARN          4765  0,35158  0,47751  0,00000  1,00000 

FOTS          4765  0,28437  0,45116  0,00000  1,00000 



X 

 

 

ARBEIDSREISER 

Regression Analysis: FOTS versus Lengde; BEFTILGJ; FUN2A2; MELLOM; 

RETTHETSNORM; ...  

 

Analysis of Variance 

 

Source            DF   Seq SS   Seq MS  F-Value  P-Value 

Regression         8   50,347   6,2934    51,01    0,000 

  Lengde           1   38,310  38,3095   310,54    0,000 

  BEFTILGJ         1    7,380   7,3802    59,82    0,000 

  FUN2A2           1    0,408   0,4077     3,31    0,069 

  MELLOM           1    1,027   1,0274     8,33    0,004 

  RETTHETSNORM     1    1,448   1,4476    11,73    0,001 

  AVSHPL           1    0,883   0,8835     7,16    0,008 

  PARP200m         1    0,537   0,5369     4,35    0,037 

  BARN             1    0,354   0,3541     2,87    0,090 

Error           1686  207,993   0,1234 

  Lack-of-Fit   1215  199,993   0,1646     9,69    0,000 

  Pure Error     471    8,000   0,0170 

Total           1694  258,340 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,351233  19,49%     19,11%      18,41% 

 

 

Coefficients 

 

Term              Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant        -0,771     0,242    -3,19    0,001 

Lengde        -0,03011   0,00208   -14,47    0,000  1,08 

BEFTILGJ      0,000012  0,000007     1,66    0,098  2,26 

FUN2A2          0,0845    0,0634     1,33    0,183  1,20 

MELLOM        0,000027  0,000010     2,69    0,007  1,60 

RETTHETSNORM     1,309     0,331     3,96    0,000  1,93 

AVSHPL        0,000383  0,000144     2,66    0,008  1,34 

PARP200m       -0,0508    0,0280    -1,81    0,070  1,09 

BARN           -0,0298    0,0176    -1,69    0,090  1,05 



XI 

 

 

 

Regression Equation 

 

FOTS = -0,771 - 0,03011 Lengde + 0,000012 BEFTILGJ + 0,0845 FUN2A2 + 0,000027 MELLOM 

       + 1,309 RETTHETSNORM + 0,000383 AVSHPL - 0,0508 PARP200m - 0,0298 BARN 

 

  

Descriptive Statistics: Lengde; BEFTILGJ; FUN2A2; MELLOM; RETTHETSNORM; 

AVSHPL; ...  

 

Variable         N     Mean    StDev  Minimum  Maximum 

Lengde        1695    5,289    4,275    0,100   50,000 

BEFTILGJ      1695   4186,2   1804,6    409,0  12016,4 

FUN2A2        1695  0,60423  0,14770  0,00000  0,95825 

MELLOM        1695   1969,1   1069,8     76,4   7524,3 

RETTHETSNORM  1695  0,71364  0,03578  0,60366  0,81220 

AVSHPL        1695   228,52    68,56    60,98   559,72 

PARP200m      1695  0,88620  0,31766  0,00000  1,00000 

BARN          1695   0,4369   0,4962   0,0000   1,0000 

FOTS          1695  0,18761  0,39052  0,00000  1,00000 

 

DAGLIGVARE 

Regression Analysis: FOTS versus Lengde; BEFTILGJ; ARBTILGJ; FUN1A; FUN2B2; 

...  

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF   Seq SS   Seq MS  F-Value  P-Value 

Regression       15  105,972   7,0648    40,93    0,000 

  Lengde     1   38,540  38,5397   223,29    0,000 

  BEFTILGJ        1   19,239  19,2391   111,47    0,000 

  ARBTILGJ        1    8,953   8,9531    51,87    0,000 

  FUN1A           1    0,390   0,3903     2,26    0,133 

  FUN2B2          1    3,539   3,5392    20,51    0,000 

  JOBPOP3A        1    5,326   5,3256    30,86    0,000 

  AVSDAGL         1    8,131   8,1312    47,11    0,000 

  PARP200m        1    3,971   3,9707    23,01    0,000 

  TAM             1    1,841   1,8408    10,67    0,001 

  RR              1    0,852   0,8524     4,94    0,026 



XII 

 

  ALDER           1    1,131   1,1309     6,55    0,011 

  FORERKORT       1    5,588   5,5881    32,38    0,000 

  BARN            1    4,515   4,5149    26,16    0,000 

  ARBEID          1    2,973   2,9735    17,23    0,000 

  FYSPRO          1    0,982   0,9824     5,69    0,017 

Error          1424  245,777   0,1726 

  Lack-of-Fit  1061  244,611   0,2305    71,73    0,000 

  Pure Error    363    1,167   0,0032 

Total          1439  351,749 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,415447  30,13%     29,39%      23,90% 

 

 

Coefficients 

 

Term              Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant         1,414     0,114    12,41    0,000 

Lengde   -0,03359   0,00318   -10,56    0,000  1,07 

BEFTILGJ      0,000016  0,000007     2,33    0,020  1,83 

ARBTILGJ      0,000023  0,000003     7,45    0,000  2,58 

FUN1A           -0,394     0,107    -3,70    0,000  3,10 

FUN2B2          -0,609     0,132    -4,61    0,000  2,45 

JOBPOP3A        0,2951    0,0681     4,34    0,000  1,69 

AVSDAGL      -0,000403  0,000074    -5,43    0,000  1,87 

PARP200m       -0,1031    0,0326    -3,17    0,002  1,17 

TAM           -0,00481   0,00169    -2,85    0,004  1,01 

RR             0,00423   0,00248     1,71    0,088  1,01 

ALDER        -0,001968  0,000683    -2,88    0,004  1,33 

FORERKORT      -0,1303    0,0346    -3,76    0,000  1,18 

BARN           -0,0918    0,0267    -3,43    0,001  1,27 

ARBEID         -0,1112    0,0257    -4,33    0,000  1,31 

FYSPRO         -0,0947    0,0397    -2,39    0,017  1,06 

 

 

Regression Equation 

 

FOTS = 1,414 - 0,03359 Lengde + 0,000016 BEFTILGJ + 0,000023 ARBTILGJ - 0,394 FUN1A 

       - 0,609 FUN2B2 + 0,2951 JOBPOP3A - 0,000403 AVSDAGL - 0,1031 PARP200m 
- 0,00481 TAM 



XIII 

 

       + 0,00423 RR - 0,001968 ALDER - 0,1303 FORERKORT - 0,0918 BARN - 0,1112 ARBEID 

       - 0,0947 FYSPRO 

 

  

Descriptive Statistics: Lengde; BEFTILGJ; ARBTILGJ; FUN1A; FUN2B2; JOBPOP3A; 

...  

 

Variable        N     Mean    StDev  Minimum  Maximum 

Lengde  1440   2,2365   3,5625   0,0000  80,0000 

BEFTILGJ     1440   4503,2   2216,6    559,5  12286,0 

ARBTILGJ     1440     4611     5765       73    23335 

FUN1A        1440  0,35986  0,18097  0,01930  0,82589 

FUN2B2       1440  0,75502  0,12986  0,43186  0,97000 

JOBPOP3A     1440  0,31301  0,20935  0,00074  0,97143 

AVSDAGL      1440   400,41   201,71    74,87  1555,17 

PARP200m     1440  0,84306  0,36387  0,00000  1,00000 

TAM          1440    6,892    6,536  -12,800   24,700 

RR           1440    2,170    4,443    0,000   35,900 

ALDER        1440   46,127   18,503   13,000   88,000 

FORERKORT    1440  0,86389  0,34303  0,00000  1,00000 

BARN         1440   0,3069   0,4614   0,0000   1,0000 

ARBEID       1440   0,6125   0,4873   0,0000   1,0000 

FYSPRO       1440  0,08889  0,28468  0,00000  1,00000 

FOTS         1440   0,4243   0,4944   0,0000   1,0000 

 

DETALJHANDEL 

Regression Analysis: FOTS versus Lengde; BEFTILGJ; HANDTILGJ; JOBPOP1A; 

JOBPOP2B; ...  

 

Analysis of Variance 

 

Source               DF   Seq SS   Seq MS  F-Value  P-Value 

Regression           14  22,7972  1,62837    17,46    0,000 

  Lengde         1   8,5549  8,55485    91,74    0,000 

  BEFTILGJ            1   4,9145  4,91447    52,70    0,000 

  HANDTILGJ           1   2,3421  2,34214    25,12    0,000 

  JOBPOP1A            1   0,6568  0,65680     7,04    0,008 

  JOBPOP2B            1   0,5939  0,59393     6,37    0,012 

  AVSSKOL             1   0,8707  0,87069     9,34    0,002 



XIV 

 

  NÆRHET              1   0,6371  0,63713     6,83    0,009 

  KOLDAR              1   0,3832  0,38321     4,11    0,043 

  PARVANSK            1   0,5043  0,50427     5,41    0,021 

  Dagslys (Ja/Nei)    1   1,0048  1,00479    10,78    0,001 

  TAM                 1   0,6441  0,64414     6,91    0,009 

  FORERKORT           1   0,6610  0,66097     7,09    0,008 

  UTENBIL             1   0,5701  0,57014     6,11    0,014 

  ANTHUST             1   0,4597  0,45969     4,93    0,027 

Error               401  37,3927  0,09325 

  Lack-of-Fit       344  37,3927  0,10870        *        * 

  Pure Error         57   0,0000  0,00000 

Total               415  60,1899 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,305366  37,88%     35,71%      31,74% 

 

 

Coefficients 

 

Term                  Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant            -0,129     0,129    -0,99    0,321 

Lengde       -0,02032   0,00422    -4,82    0,000  1,21 

BEFTILGJ          0,000036  0,000011     3,30    0,001  1,94 

HANDTILGJ         0,001343  0,000293     4,59    0,000  3,07 

JOBPOP1A            0,1529    0,0836     1,83    0,068  1,20 

JOBPOP2B             0,243     0,109     2,23    0,026  2,41 

AVSSKOL           0,000198  0,000069     2,85    0,005  1,23 

NÆRHET                2768      1152     2,40    0,017  1,12 

KOLDAR             -0,0644    0,0349    -1,85    0,065  1,11 

PARVANSK            0,2424    0,0954     2,54    0,011  1,14 

Dagslys (Ja/Nei)    0,1461    0,0378     3,87    0,000  1,22 

TAM               -0,00588   0,00261    -2,25    0,025  1,22 

FORERKORT          -0,1981    0,0552    -3,59    0,000  1,34 

UTENBIL            -0,1641    0,0622    -2,64    0,009  1,40 

ANTHUST            -0,0277    0,0125    -2,22    0,027  1,10 

 

 

Regression Equation 

 

FOTS = -0,129 - 0,02032 Lengde + 0,000036 BEFTILGJ + 0,001343 HANDTILGJ 



XV 

 

       + 0,1529 JOBPOP1A + 0,243 JOBPOP2B + 0,000198 AVSSKOL + 2768 NÆRHET 
- 0,0644 KOLDAR 

       + 0,2424 PARVANSK + 0,1461 Dagslys (Ja/Nei) - 0,00588 TAM - 0,1981 FORERKORT 

       - 0,1641 UTENBIL - 0,0277 ANTHUST 

 

  

Descriptive Statistics: Lengde; BEFTILGJ; HANDTILGJ; JOBPOP1A; JOBPOP2B; 

AVSSKOL; ...  

 

Variable            N      Mean     StDev   Minimum   Maximum 

Lengde       416     4,297     3,914     0,083    20,000 

BEFTILGJ          416    4426,5    1912,7     886,1   11898,6 

HANDTILGJ         416     87,28     89,71      0,08    336,43 

JOBPOP1A          416   0,27385   0,19622   0,00000   0,99331 

JOBPOP2B          416    0,4344    0,2142    0,0658    0,9810 

AVSSKOL           416     760,1     239,9     272,2    1750,4 

NÆRHET            416  0,000008  0,000014  0,000003  0,000240 

KOLDAR            416    0,2861    0,4525    0,0000    1,0000 

PARVANSK          416   0,02885   0,16758   0,00000   1,00000 

Dagslys (Ja/Nei)  416    0,7404    0,4390    0,0000    1,0000 

TAM               416     7,001     6,341   -10,900    23,200 

FORERKORT         416    0,8894    0,3140    0,0000    1,0000 

UTENBIL           416    0,0889    0,2850    0,0000    1,0000 

ANTHUST           416    2,5433    1,2584    1,0000    7,0000 

FOTS              416    0,1755    0,3808    0,0000    1,0000 

 

 

  



XVI 

 

SERVICEREISER 

 

Regression Analysis: FOTS versus Lengde; AVSSENT; ARBTILGJ; AVSSKOL; 

RETTHETSNORM; ...  

 

Method 

 

Rows unused  1 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source               DF   Seq SS   Seq MS  F-Value  P-Value 

Regression           14  29,1144   2,0796    17,13    0,000 

  Lengde         1  12,7882  12,7882   105,35    0,000 

  AVSSENT             1   0,3728   0,3728     3,07    0,081 

  ARBTILGJ            1   5,2229   5,2229    43,03    0,000 

  AVSSKOL             1   0,3884   0,3884     3,20    0,074 

  RETTHETSNORM        1   1,2517   1,2517    10,31    0,001 

  PARVANSK            1   0,9849   0,9849     8,11    0,005 

  Dagslys (Ja/Nei)    1   1,1659   1,1659     9,61    0,002 

  KVINNE              1   1,1637   1,1637     9,59    0,002 

  ALDER               1   0,0033   0,0033     0,03    0,869 

  ARBEID              1   0,5448   0,5448     4,49    0,035 

  FORERKORT           1   1,5218   1,5218    12,54    0,000 

  UTENBIL             1   0,6755   0,6755     5,57    0,019 

  BARN                1   1,2374   1,2374    10,19    0,002 

  FYSPRO              1   1,7930   1,7930    14,77    0,000 

Error               370  44,9116   0,1214 

  Lack-of-Fit       297  44,9116   0,1512        *        * 

  Pure Error         73   0,0000   0,0000 

Total               384  74,0260 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,348400  39,33%     37,03%      34,05% 

 

 

Coefficients 



XVII 

 

 

Term                   Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant              2,356     0,535     4,40    0,000 

Lengde        -0,04255   0,00485    -8,77    0,000  1,08 

AVSSENT            0,000019  0,000010     1,83    0,068  2,03 

ARBTILGJ           0,000032  0,000005     6,68    0,000  2,89 

AVSSKOL           -0,000194  0,000079    -2,47    0,014  1,23 

RETTHETSNORM         -2,680     0,720    -3,72    0,000  2,45 

PARVANSK              0,321     0,112     2,85    0,005  1,11 

Dagslys (Ja/Nei)    -0,1590    0,0486    -3,27    0,001  1,06 

KVINNE               0,0894    0,0379     2,36    0,019  1,11 

ALDER               0,00248   0,00114     2,18    0,030  1,42 

ARBEID              -0,0821    0,0415    -1,98    0,049  1,36 

FORERKORT           -0,2033    0,0607    -3,35    0,001  1,35 

UTENBIL              0,1883    0,0629     2,99    0,003  1,25 

BARN                 0,1488    0,0442     3,37    0,001  1,30 

FYSPRO              -0,2060    0,0536    -3,84    0,000  1,10 

 

 

Regression Equation 

 

FOTS = 2,356 - 0,04255 Lengde + 0,000019 AVSSENT + 0,000032 ARBTILGJ - 0,000194 AVSSKOL 

       - 2,680 RETTHETSNORM + 0,321 PARVANSK - 0,1590 Dagslys (Ja/Nei) + 0,0894 KVINNE 

       + 0,00248 ALDER - 0,0821 ARBEID - 0,2033 FORERKORT + 0,1883 UTENBIL 
+ 0,1488 BARN 

       - 0,2060 FYSPRO 

 

  

Descriptive Statistics: Lengde; AVSSENT; ARBTILGJ; AVSSKOL; RETTHETSNORM; 

PARVANSK; ...  

 

Variable            N     Mean    StDev  Minimum  Maximum 

Lengde       386    3,912    3,795    0,100   29,000 

AVSSENT           386     3674     2451      247    11256 

ARBTILGJ          386     6563     6291       90    23238 

AVSSKOL           386    706,1    250,9    161,9   1709,4 

RETTHETSNORM      386  0,71986  0,03864  0,56081  0,80974 

PARVANSK          386  0,02850  0,16660  0,00000  1,00000 

Dagslys (Ja/Nei)  386   0,8290   0,3770   0,0000   1,0000 

KVINNE            386   0,4301   0,4957   0,0000   1,0000 

ALDER             386   50,241   18,594   13,000   85,000 

ARBEID            386   0,5389   0,4991   0,0000   1,0000 

FORERKORT         386   0,8679   0,3391   0,0000   1,0000 
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UTENBIL           386   0,1114   0,3150   0,0000   1,0000 

BARN              386   0,2979   0,4579   0,0000   1,0000 

FYSPRO            386   0,1399   0,3473   0,0000   1,0000 

FOTS              385   0,2597   0,4391   0,0000   1,0000 

 

REKREASJONSREISER 

Regression Analysis: FOTS versus Lengde; AVSSENT; BEFTILGJ; ARBTILGJ; 

HANGKR; ...  

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF   Seq SS   Seq MS  F-Value  P-Value 

Regression       13   50,490   3,8839    25,26    0,000 

  Lengde     1   24,937  24,9369   162,20    0,000 

  AVSSENT         1    3,706   3,7056    24,10    0,000 

  BEFTILGJ        1    4,703   4,7028    30,59    0,000 

  ARBTILGJ        1    8,768   8,7679    57,03    0,000 

  HANGKR          1    1,786   1,7857    11,62    0,001 

  ARBMIXB         1    0,477   0,4768     3,10    0,079 

  AVSBARN         1    0,701   0,7007     4,56    0,033 

  AVSDAGL         1    1,535   1,5349     9,98    0,002 

  RETTHETSNORM    1    0,475   0,4748     3,09    0,079 

  KOLMID          1    1,253   1,2531     8,15    0,004 

  RR              1    0,750   0,7497     4,88    0,028 

  TAM             1    0,613   0,6127     3,99    0,046 

  UTENBIL         1    0,789   0,7885     5,13    0,024 

Error           815  125,297   0,1537 

  Lack-of-Fit   604  122,797   0,2033    17,16    0,000 

  Pure Error    211    2,500   0,0118 

Total           828  175,788 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,392096  28,72%     27,59%      25,42% 

 

 

Coefficients 

 

Term               Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
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Constant          0,950     0,418     2,27    0,023 

Lengde    -0,03272   0,00315   -10,40    0,000  1,11 

AVSSENT        0,000042  0,000010     4,37    0,000  2,73 

BEFTILGJ       0,000036  0,000011     3,36    0,001  2,46 

ARBTILGJ       0,000037  0,000005     7,45    0,000  5,29 

HANGKR           -0,515     0,129    -3,99    0,000  2,44 

ARBMIXB          -0,271     0,105    -2,58    0,010  2,25 

AVSBARN        0,000196  0,000091     2,16    0,031  1,34 

AVSDAGL       -0,000287  0,000081    -3,54    0,000  2,01 

RETTHETSNORM     -1,103     0,589    -1,87    0,061  2,82 

KOLMID          -0,0692    0,0286    -2,42    0,016  1,08 

RR              0,00733   0,00291     2,52    0,012  1,05 

TAM            -0,00479   0,00228    -2,10    0,036  1,02 

UTENBIL          0,0892    0,0394     2,26    0,024  1,13 

 

 

Regression Equation 

 

FOTS = 0,950 - 0,03272 Lengde + 0,000042 AVSSENT + 0,000036 BEFTILGJ 
+ 0,000037 ARBTILGJ 

       - 0,515 HANGKR - 0,271 ARBMIXB + 0,000196 AVSBARN - 0,000287 AVSDAGL 

       - 1,103 RETTHETSNORM - 0,0692 KOLMID + 0,00733 RR - 0,00479 TAM + 0,0892 UTENBIL 

 

  

Descriptive Statistics: Lengde; AVSSENT; BEFTILGJ; ARBTILGJ; HANGKR; 

ARBMIXB; ...  

 

Variable        N     Mean    StDev  Minimum  Maximum 

Lengde   829    3,809    4,559    0,100   50,000 

AVSSENT       829   3468,7   2360,5    241,5  10839,5 

BEFTILGJ      829   4726,4   2008,2    642,6  12286,0 

ARBTILGJ      829     6913     6268      103    23335 

HANGKR        829  0,10195  0,16490  0,00000  0,93456 

ARBMIXB       829  0,62289  0,19453  0,14139  0,94908 

AVSBARN       829   430,26   174,04   135,09  1167,40 

AVSDAGL       829   464,72   238,62    90,18  1542,35 

RETTHETSNORM  829  0,72048  0,03888  0,58445  0,82753 

KOLMID        829   0,4294   0,4953   0,0000   1,0000 

RR            829    2,299    4,785    0,000   35,000 

TAM           829    5,874    6,031  -12,800   22,800 

UTENBIL       829   0,1604   0,3672   0,0000   1,0000 

FOTS          829   0,3052   0,4608   0,0000   1,0000 



XX 

 

10.3 Vedlegg 3 Minianalyse av eksterne reiser 

 

De eksterne reisene er i all hovedsak utført med bil. Det er kun 9 reiser som er utført til fots. 

Reisene er lange. Bildet ovenfor forsterker valget av analyseområdet fordi det ikke er noe særlig 

flere eksterne reiser i randområdene. De fleste eksterne reisene er utført fra midtbyen og dette 

kan ses i sammenheng med den høye andelen av reiser i arbeidssammenheng. 

 

56 %
19 %

8 %

4 %
13 %

Reisehensikter

Arbeid Dagligvare Detalj

Service Rekreasjon

3 % 3 %

18 %

66 %

10 %

Transportmiddelfordeling

Fots Sykkel Kollektiv

Bilfører Bilpassasjer MC/annet
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10.4 Vedlegg 4 Inndelingen av NACE-koder 

Nace Beskrivelse FUN1 FUN2 ARB 
01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster 11 21 31 
01.120 Dyrking av ris    11 21 31 
01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster 11 21 31 
01.140 Dyrking av sukkerrør 11 21 31 
01.150 Dyrking av tobakk 11 21 31 
01.160 Dyrking av fibervekster 11 21 31 
01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 11 21 31 
01.210 Dyrking av druer 11 21 31 
01.220 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter 11 21 31 
01.230 Dyrking av sitrusfrukter 11 21 31 
01.240 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter 11 21 31 
01.250 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter 11 21 31 
01.260 Dyrking av oljeholdige frukter 11 21 31 
01.270 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer 11 21 31 
01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster 11 21 31 
01.290 Dyrking av flerårige vekster ellers 11 21 31 
01.300 Planteformering 11 21 31 
01.410 Melkeproduksjon på storfe 11 21 31 
01.420 Oppdrett av annet storfe 11 21 31 
01.430 Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien 11 21 31 
01.440 Oppdrett av kameler og andre kameldyr 11 21 31 
01.451 Sauehold 11 21 31 
01.452 Geitehold 11 21 31 
01.460 Svinehold 11 21 31 
01.471 Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon 11 21 31 
01.479 Annet fjørfehold 11 21 31 
01.490 Husdyrhold ellers 11 21 31 
01.500 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 11 21 31 
01.610 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 11 21 31 
01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 11 21 31 
01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 11 21 31 
01.640 Behandling av såfrø 11 21 31 
01.700 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 11 21 31 
02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 11 21 31 
02.200 Avvirkning 11 21 31 
02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre 11 21 31 
02.400 Tjenester tilknyttet skogbruk 11 21 31 
03.111 Hav- og kystfiske 11 21 31 
03.112 Hvalfangst 11 21 31 
03.120 Ferskvannsfiske 11 21 31 
03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur 11 21 31 
03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur 11 21 31 
03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur 11 21 31 
03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur 11 21 31 
03.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur 11 21 31 
03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur 11 21 31 
05.100 Bryting av steinkull 11 21 31 
05.200 Bryting av brunkull 11 21 31 
06.100 Utvinning av råolje 11 21 31 
06.200 Utvinning av naturgass 11 21 31 
07.100 Bryting av jernmalm 11 21 31 
07.210 Bryting av uran- og thoriummalm 11 21 31 
07.290 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 11 21 31 
08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 11 21 31 
08.112 Bryting av kalkstein, gips og kritt 11 21 31 
08.113 Bryting av skifer 11 21 31 
08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin 11 21 31 
08.910 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 11 21 31 
08.920 Stikking av torv 11 21 31 
08.930 Utvinning av salt 11 21 31 
08.990 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 11 21 31 
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 11 21 31 
09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 11 21 31 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 11 21 31 
10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 11 21 31 
10.120 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 11 21 31 
10.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 11 21 31 
10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 11 21 31 
10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 11 21 31 
10.203 Produksjon av fiskehermetikk 11 21 31 
10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers 11 21 31 
10.310 Bearbeiding og konservering av poteter 11 21 31 
10.320 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 11 21 31 
10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 11 21 31 
10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett 11 21 31 
10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 11 21 31 
10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 11 21 31 
10.420 Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer 11 21 31 
10.510 Produksjon av meierivarer 11 21 31 
10.520 Produksjon av iskrem 11 21 31 
10.610 Produksjon av kornvarer 11 21 31 
10.620 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 11 21 31 
10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 11 21 31 
10.720 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer 11 21 31 
10.730 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer 11 21 31 
10.810 Produksjon av sukker 11 21 31 
10.820 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 11 21 31 
10.830 Bearbeiding av te og kaffe 11 21 31 
10.840 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier 11 21 31 
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10.850 Produksjon av ferdigmat 11 21 31 
10.860 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat 11 21 31 
10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 11 21 31 
10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 11 21 31 
10.920 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 11 21 31 
11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 11 21 31 
11.020 Produksjon av vin 11 21 31 
11.030 Produksjon av sider og annen fruktvin 11 21 31 
11.040 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer 11 21 31 
11.050 Produksjon av øl 11 21 31 
11.060 Produksjon av malt 11 21 31 
11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske 11 21 31 
12.000 Produksjon av tobakksvarer 11 21 31 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 11 21 31 
13.200 Veving av tekstiler 11 21 31 
13.300 Etterbehandling av tekstiler 11 21 31 
13.910 Produksjon av stoffer av trikotasje 11 21 31 
13.921 Produksjon av utstyrsvarer 11 21 31 
13.929 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 11 21 31 
13.930 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 11 21 31 
13.940 Produksjon av tauverk og nett 11 21 31 
13.950 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær 11 21 31 
13.960 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk 11 21 31 
13.990 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 11 21 31 
14.110 Produksjon av klær av lær 11 21 31 
14.120 Produksjon av arbeidstøy 11 21 31 
14.130 Produksjon av annet yttertøy 11 21 31 
14.140 Produksjon av undertøy og innertøy 11 21 31 
14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 11 21 31 
14.200 Produksjon av pelsvarer 11 21 31 
14.310 Produksjon av strømpevarer 11 21 31 
14.390 Produksjon av andre klær av trikotasje 11 21 31 
15.110 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn 11 21 31 
15.120 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 11 21 31 
15.200 Produksjon av skotøy 11 21 31 
16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 11 21 31 
16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 11 21 31 
16.220 Produksjon av sammensatte parkettstaver 11 21 31 
16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 11 21 31 
16.232 Produksjon av bygningsartikler 11 21 31 
16.240 Produksjon av treemballasje 11 21 31 
16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer 11 21 31 
17.110 Produksjon av papirmasse 11 21 31 
17.120 Produksjon av papir og papp 11 21 31 
17.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 11 21 31 
17.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir 11 21 31 
17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 11 21 31 
17.240 Produksjon av tapeter 11 21 31 
17.290 Produksjon av varer av papir og papp ellers 11 21 31 
18.110 Trykking av aviser 11 21 31 
18.120 Trykking ellers 11 21 31 
18.130 Ferdiggjøring før trykking og publisering 11 21 31 
18.140 Bokbinding og tilknyttede tjenester 11 21 31 
18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 11 21 31 
19.100 Produksjon av kullprodukter 11 21 31 
19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 11 21 31 
20.110 Produksjon av industrigasser 11 21 31 
20.120 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 11 21 31 
20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 11 21 31 
20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 11 21 31 
20.150 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord 11 21 31 
20.160 Produksjon av basisplast 11 21 31 
20.170 Produksjon av syntetisk gummi 11 21 31 
20.200 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter 11 21 31 
20.300 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 11 21 31 
20.410 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler 11 21 31 
20.420 Produksjon av parfyme og toalettartikler 11 21 31 
20.510 Produksjon av eksplosiver 11 21 31 
20.520 Produksjon av lim 11 21 31 
20.530 Produksjon av eteriske oljer 11 21 31 
20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted 11 21 31 
20.600 Produksjon av kunstfibrer 11 21 31 
21.100 Produksjon av farmasøytiske råvarer 11 21 31 
21.200 Produksjon av farmasøytiske preparater 11 21 31 
22.110 Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk 11 21 31 
22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 11 21 31 
22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 11 21 31 
22.220 Produksjon av plastemballasje 11 21 31 
22.230 Produksjon av byggevarer av plast 11 21 31 
22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 11 21 31 
23.110 Produksjon av planglass 11 21 31 
23.120 Bearbeiding av planglass 11 21 31 
23.130 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall 11 21 31 
23.140 Produksjon av glassfibrer 11 21 31 
23.190 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 11 21 31 
23.200 Produksjon av ildfaste produkter 11 21 31 
23.310 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 11 21 31 
23.320 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire 11 21 31 
23.410 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander 11 21 31 
23.420 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 11 21 31 
23.430 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale 11 21 31 
23.440 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk 11 21 31 
23.490 Produksjon av andre keramiske produkter 11 21 31 
23.510 Produksjon av sement 11 21 31 
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23.520 Produksjon av kalk og gips 11 21 31 
23.610 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 11 21 31 
23.620 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 11 21 31 
23.630 Produksjon av ferdigblandet betong 11 21 31 
23.640 Produksjon av mørtel 11 21 31 
23.650 Produksjon av fibersement 11 21 31 
23.690 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers 11 21 31 
23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 11 21 31 
23.910 Produksjon av slipestoffer 11 21 31 
23.990 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted 11 21 31 
24.101 Produksjon av jern og stål 11 21 31 
24.102 Produksjon av ferrolegeringer 11 21 31 
24.200 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 11 21 31 
24.310 Kaldtrekking av stenger og profiler 11 21 31 
24.320 Kaldvalsing av bånd 11 21 31 
24.330 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler 11 21 31 
24.340 Kaldtrekking av tråd 11 21 31 
24.410 Produksjon av edelmetaller 11 21 31 
24.421 Produksjon av primæraluminium 11 21 31 
24.422 Produksjon av halvfabrikater av aluminium 11 21 31 
24.430 Produksjon av bly, sink og tinn 11 21 31 
24.440 Produksjon av kobber 11 21 31 
24.450 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 11 21 31 
24.460 Produksjon av kjernebrensel 11 21 31 
24.510 Støping av jern 11 21 31 
24.520 Støping av stål 11 21 31 
24.530 Støping av lettmetaller 11 21 31 
24.540 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 11 21 31 
25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 11 21 31 
25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall 11 21 31 
25.210 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 11 21 31 
25.290 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall 11 21 31 
25.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 11 21 31 
25.400 Produksjon av våpen og ammunisjon 11 21 31 
25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 11 21 31 
25.610 Overflatebehandling av metaller 11 21 31 
25.620 Bearbeiding av metaller 11 21 31 
25.710 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper 11 21 31 
25.720 Produksjon av låser og beslag 11 21 31 
25.730 Produksjon av håndverktøy 11 21 31 
25.910 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål 11 21 31 
25.920 Produksjon av emballasje av lettmetall 11 21 31 
25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 11 21 31 
25.940 Produksjon av bolter og skruer 11 21 31 
25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 11 21 31 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 11 21 31 
26.120 Produksjon av kretskort 11 21 31 
26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 11 21 31 
26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 11 21 31 
26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 11 21 31 
26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 11 21 31 
26.520 Produksjon av klokker og ur 11 21 31 
26.600 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr 11 21 31 
26.700 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 11 21 31 
26.800 Produksjon av magnetiske og optiske media 11 21 31 
27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 11 21 31 
27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 11 21 31 
27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer 11 21 31 
27.310 Produksjon av optiske fiberkabler 11 21 31 
27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler 11 21 31 
27.330 Produksjon av ledningsmateriell 11 21 31 
27.400 Produksjon av belysningsutstyr 11 21 31 
27.510 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og apparater 11 21 31 
27.520 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og apparater 11 21 31 
27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 11 21 31 
28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner 11 21 31 
28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr 11 21 31 
28.130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 11 21 31 
28.140 Produksjon av kraner og ventiler ellers 11 21 31 
28.150 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 11 21 31 
28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere 11 21 31 
28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter 11 21 31 
28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 11 21 31 
28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 11 21 31 
28.240 Produksjon av motordrevet håndverktøy 11 21 31 
28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk 11 21 31 
28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 11 21 31 
28.300 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 11 21 31 
28.410 Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding 11 21 31 
28.490 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted 11 21 31 
28.910 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 11 21 31 
28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 11 21 31 
28.930 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri 11 21 31 
28.940 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri 11 21 31 
28.950 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri 11 21 31 
28.960 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri 11 21 31 
28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted 11 21 31 
29.100 Produksjon av motorvogner 11 21 31 
29.200 Produksjon av karosserier og tilhengere 11 21 31 
29.310 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner 11 21 31 
29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner 11 21 31 
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 11 21 31 
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 11 21 31 
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 11 21 31 
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30.114 Produksjon av annet flytende materiell 11 21 31 
30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn 11 21 31 
30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og moduler 11 21 31 
30.120 Bygging av fritidsbåter 11 21 31 
30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei 11 21 31 
30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr 11 21 31 
30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer 11 21 31 
30.910 Produksjon av motorsykler 11 21 31 
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 11 21 31 
30.990 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted 11 21 31 
31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 11 21 31 
31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 11 21 31 
31.030 Produksjon av madrasser 11 21 31 
31.090 Produksjon av møbler ellers 11 21 31 
32.110 Preging av mynter og medaljer 11 21 31 
32.120 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler 11 21 31 
32.130 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 11 21 31 
32.200 Produksjon av musikkinstrumenter 11 21 31 
32.300 Produksjon av sportsartikler 11 21 31 
32.400 Produksjon av spill og leker 11 21 31 
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 11 21 31 
32.910 Produksjon av koster og børster 11 21 31 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 11 21 31 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 11 21 31 
33.120 Reparasjon av maskiner 11 21 31 
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 11 21 31 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 11 21 31 
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 11 21 31 
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer 11 21 31 
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler 11 21 31 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 11 21 31 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 11 21 31 
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 11 21 31 
35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft 11 21 31 
35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel 11 21 31 
35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass 11 21 31 
35.119 Produksjon av elektrisitet ellers 11 21 31 
35.120 Overføring av elektrisitet 11 21 31 
35.130 Distribusjon av elektrisitet 11 21 31 
35.140 Handel med elektrisitet 11 21 31 
35.210 Produksjon av gass 11 21 31 
35.220 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 11 21 31 
35.230 Handel med gass gjennom ledningsnett 11 21 31 
35.300 Damp- og varmtvannsforsyning 11 21 31 
36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 11 21 31 
37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann 11 21 31 
38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall 11 21 31 
38.120 Innsamling av farlig avfall 11 21 31 
38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 11 21 31 
38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 11 21 31 
38.310 Demontering av vrakede gjenstander 11 21 31 
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 11 21 31 
39.000 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 11 21 31 
41.101 Boligbyggelag 11 21 31 
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 11 21 31 
41.200 Oppføring av bygninger 11 21 31 
42.110 Bygging av veier og motorveier 11 21 31 
42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 11 21 31 
42.130 Bygging av bruer og tunneler 11 21 31 
42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 11 21 31 
42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 11 21 31 
42.910 Bygging av havne- og damanlegg 11 21 31 
42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 11 21 31 
43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 11 21 31 
43.120 Grunnarbeid 11 21 31 
43.130 Prøveboring 11 21 31 
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 11 21 31 
43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid 11 21 31 
43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid 11 21 31 
43.290 Annet installasjonsarbeid 11 21 31 
43.310 Stukkatørarbeid og pussing 11 21 31 
43.320 Snekkerarbeid 11 21 31 
43.330 Gulvlegging og tapetsering 11 21 31 
43.341 Malerarbeid 11 21 31 
43.342 Glassarbeid 11 21 31 
43.390 Annen ferdiggjøring av bygninger 11 21 31 
43.911 Blikkenslagerarbeid 11 21 31 
43.919 Takarbeid ellers 11 21 31 
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 11 21 31 
45.111 Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 11 21 32 
45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 13 22 32 
45.191 Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler 11 21 32 
45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler 13 22 32 
45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 11 21 32 
45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 13 22 32 
45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 13 22 32 
45.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr 11 21 32 
45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 13 22 32 
45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 11 21 32 
46.110 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 11 21 32 
46.120 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier 11 21 32 
46.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer 11 21 32 
46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer 11 21 32 
46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer 11 21 32 
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46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer 11 21 32 
46.170 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 11 21 32 
46.180 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 11 21 32 
46.190 Agenturhandel med bredt vareutvalg 11 21 32 
46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer 11 21 32 
46.220 Engroshandel med blomster og planter 11 21 32 
46.230 Engroshandel med levende dyr 11 21 32 
46.240 Engroshandel med huder, skinn og lær 11 21 32 
46.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 11 21 32 
46.320 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 11 21 32 
46.330 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 11 21 32 
46.341 Engroshandel med vin og brennevin 11 21 32 
46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 11 21 32 
46.350 Engroshandel med tobakksvarer 11 21 32 
46.360 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 11 21 32 
46.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 11 21 32 
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 11 21 32 
46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 11 21 32 
46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 11 21 32 
46.410 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 11 21 32 
46.421 Engroshandel med klær 11 21 32 
46.422 Engroshandel med skotøy 11 21 32 
46.431 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner 11 21 32 
46.432 Engroshandel med radio og fjernsyn 11 21 32 
46.433 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater 11 21 32 
46.434 Engroshandel med fotoutstyr 11 21 32 
46.435 Engroshandel med optiske artikler 11 21 32 
46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 11 21 32 
46.442 Engroshandel med rengjøringsmidler 11 21 32 
46.450 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 11 21 32 
46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 11 21 32 
46.471 Engroshandel med møbler 11 21 32 
46.472 Engroshandel med gulvtepper 11 21 32 
46.473 Engroshandel med belysningsutstyr 11 21 32 
46.481 Engroshandel med klokker og ur 11 21 32 
46.482 Engroshandel med gull- og sølvvarer 11 21 32 
46.491 Engroshandel med bøker, aviser og blader 11 21 32 
46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 11 21 32 
46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 11 21 32 
46.494 Engroshandel med sportsutstyr 11 21 32 
46.495 Engroshandel med spill og leker 11 21 32 
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 11 21 32 
46.510 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 11 21 32 
46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler 11 21 32 
46.610 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk 11 21 32 
46.620 Engroshandel med maskinverktøy 11 21 32 
46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet 11 21 32 
46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon 11 21 32 
46.650 Engroshandel med kontormøbler 11 21 32 
46.660 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 11 21 32 
46.691 Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon 11 21 32 
46.692 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 11 21 32 
46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 11 21 32 
46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers 11 21 32 
46.710 Engroshandel med drivstoff og brensel 11 21 32 
46.720 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 11 21 32 
46.731 Engroshandel med tømmer 11 21 32 
46.732 Engroshandel med trelast 11 21 32 
46.733 Engroshandel med fargevarer 11 21 32 
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 11 21 32 
46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 11 21 32 
46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 11 21 32 
46.761 Engroshandel med papir og papp 11 21 32 
46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted 11 21 32 
46.770 Engroshandel med avfall og skrap 11 21 32 
46.900 Uspesifisert engroshandel 11 21 32 
47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 12 22 32 
47.112 Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 12 22 32 
47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 13 22 32 
47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 12 22 32 
47.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 12 22 32 
47.230 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 12 22 32 
47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer 12 22 32 
47.242 Butikkhandel med sukkervarer 12 22 32 
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin 12 22 32 
47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers 12 22 32 
47.260 Butikkhandel med tobakksvarer 12 22 32 
47.291 Butikkhandel med helsekost 12 22 32 
47.292 Butikkhandel med kaffe og te 12 22 32 
47.299 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 12 22 32 
47.300 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 13 22 32 
47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner 13 22 32 
47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 13 22 32 
47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 13 22 32 
47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 13 22 32 
47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 13 22 32 
47.522 Butikkhandel med jernvarer 13 22 32 
47.523 Butikkhandel med fargevarer 13 22 32 
47.524 Butikkhandel med trelast 13 22 32 
47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 13 22 32 
47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 13 22 32 
47.532 Butikkhandel med tepper 13 22 32 
47.533 Butikkhandel med gardiner 13 22 32 
47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 13 22 32 
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47.591 Butikkhandel med møbler 13 22 32 
47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr 13 22 32 
47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 13 22 32 
47.594 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter 13 22 32 
47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 13 22 32 
47.610 Butikkhandel med bøker 13 22 32 
47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer 13 22 32 
47.630 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video 13 22 32 
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 13 22 32 
47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 13 22 32 
47.650 Butikkhandel med spill og leker 13 22 32 
47.710 Butikkhandel med klær 13 22 32 
47.721 Butikkhandel med skotøy 13 22 32 
47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 13 22 32 
47.730 Butikkhandel med apotekvarer 13 22 32 
47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 13 22 32 
47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 13 22 32 
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 13 22 32 
47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr 13 22 32 
47.771 Butikkhandel med ur og klokker 13 22 32 
47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 13 22 32 
47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 13 22 32 
47.782 Butikkhandel med optiske artikler 13 22 32 
47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 13 22 32 
47.791 Butikkhandel med antikviteter 13 22 32 
47.792 Butikkhandel med brukte klær 13 22 32 
47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers 13 22 32 
47.810 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 13 22 32 
47.820 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer 13 22 32 
47.890 Torghandel med andre varer 13 22 32 
47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg 11 21 0 
47.912 Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 11 21 0 
47.913 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 11 21 0 

47.914 
Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og 
musikkinstrumenter 11 21 0 

47.915 Postordre-/internetthandel med bøker, papir, aviser og blader 11 21 0 
47.916 Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr 11 21 0 
47.917 Postordre-/Internetthandel med helsekost 11 21 0 
47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg 11 21 0 
47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 11 21 0 
49.100 Passasjertransport med jernbane 11 21 0 
49.200 Godstransport med jernbane 11 21 0 
49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde 11 21 0 
49.312 Transport med sporveis- og forstadsbane 11 21 0 
49.320 Drosjebiltransport 11 21 0 
49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde 11 21 0 
49.392 Turbiltransport 11 21 0 
49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser 11 21 0 
49.410 Godstransport på vei 11 21 0 
49.420 Flyttetransport 11 21 0 
49.500 Rørtransport 11 21 0 
50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer 11 21 0 
50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer 11 21 0 
50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer 11 21 0 
50.201 Utenriks sjøfart med gods 11 21 0 
50.202 Innenriks sjøfart med gods 11 21 0 
50.203 Slepebåter 11 21 0 
50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore 11 21 0 
50.300 Passasjertransport på elver og innsjøer 11 21 0 
50.400 Godstransport på elver og innsjøer 11 21 0 
51.100 Lufttransport med passasjerer 11 21 0 
51.210 Lufttransport med gods 11 21 0 
51.220 Romfart 11 21 0 
52.100 Lagring 11 21 0 
52.211 Drift av gods- og transportsentraler 11 21 0 
52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus 11 21 0 
52.213 Drift av bomstasjoner 11 21 0 
52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport 11 21 0 
52.216 Kondensering av gass med henblikk på transport 11 21 0 
52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 11 21 0 
52.221 Drift av havne- og kaianlegg 11 21 0 
52.222 Redningstjeneste 11 21 0 
52.223 Forsyningsbaser 11 21 0 
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 11 21 0 
52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 11 21 0 
52.240 Lasting og lossing 11 21 0 
52.291 Spedisjon 11 21 0 
52.292 Skipsmegling 11 21 0 
52.293 Flymegling 11 21 0 
52.299 Transportformidling ellers 11 21 0 
53.100 Landsdekkende posttjenester 14 23 0 
53.200 Andre post- og budtjenester 14 21 0 
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 15 23 32 
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant 15 23 32 
55.201 Drift av vandrerhjem 15 23 32 
55.202 Drift av ferieleiligheter 15 23 32 
55.300 Drift av campingplasser 15 23 32 
55.900 Annen overnatting 15 23 32 
56.101 Drift av restauranter og kafeer 15 23 32 
56.102 Drift av gatekjøkken 15 23 32 
56.210 Cateringvirksomhet 11 21 32 
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 11 21 32 
56.301 Drift av puber 15 23 32 
56.309 Drift av barer ellers 15 23 32 
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58.110 Utgivelse av bøker 11 21 33 
58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister 11 21 33 
58.130 Utgivelse av aviser 11 21 33 
58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter 11 21 33 
58.190 Forlagsvirksomhet ellers 11 21 33 
58.210 Utgivelse av programvare for dataspill 11 21 33 
58.290 Utgivelse av annen programvare 11 21 33 
59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 11 21 33 
59.120 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 11 21 33 
59.130 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer 11 21 33 
59.140 Filmframvisning 15 23 33 
59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 11 21 33 
60.100 Radiokringkasting 11 21 33 
60.200 Fjernsynskringkasting 11 21 33 
61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 11 21 33 
61.200 Trådløs telekommunikasjon 11 21 33 
61.300 Satellittbasert telekommunikasjon 11 21 33 
61.900 Telekommunikasjon ellers 11 21 33 
62.010 Programmeringstjenester 11 21 33 
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 11 21 33 
62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer 11 21 33 
62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 11 21 33 
63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester 11 21 33 
63.120 Drift av web-portaler 11 21 33 
63.910 Nyhetsbyråer 11 21 33 
63.990 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted 11 21 33 
64.110 Sentralbankvirksomhet 14 23 33 
64.190 Bankvirksomhet ellers 14 23 33 
64.201 Finansielle holdingselskaper 11 21 33 
64.202 Spesielle holdingselskaper 11 21 33 
64.301 Verdipapirfond 11 21 33 
64.302 Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten 11 21 33 

64.305 
Forvaltningsstiftelser for fond og legater opprettet for veldedige og allmennyttige formål, men som selv ikke fordeler 
støtte 11 21 33 

64.306 Aktive eierfond 11 21 33 
64.308 Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten 11 21 33 
64.910 Finansiell leasing 11 21 33 
64.920 Annen kredittgivning 11 21 33 
64.990 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted 11 21 33 
65.110 Livsforsikring 11 21 33 
65.120 Skadeforsikring 11 21 33 
65.200 Gjenforsikring 11 21 33 
65.300 Pensjonskasser 11 21 33 
66.110 Administrasjon av finansmarkeder 11 21 33 
66.120 Verdipapirmegling 11 21 33 
66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet 11 21 33 
66.210 Risiko- og skadevurdering 11 21 33 
66.220 Forsikringsformidling 11 21 33 
66.290 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser 11 21 33 
66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet 11 21 33 
68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 11 21 33 
68.201 Borettslag 11 21 33 
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 21 33 
68.310 Eiendomsmegling 11 21 33 
68.320 Eiendomsforvaltning 11 21 33 
69.100 Juridisk tjenesteyting 11 21 33 
69.201 Regnskap og bokføring 11 21 33 
69.202 Revisjon 11 21 33 
69.203 Skatterådgivning 11 21 33 
70.100 Hovedkontortjenester 11 21 33 
70.210 PR og kommunikasjonstjenester 11 21 33 
70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 11 21 33 
71.111 Plan- og reguleringsarbeid 11 21 33 
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk 11 21 33 
71.113 Landskapsarkitekttjenester 11 21 33 
71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 11 21 33 
71.122 Geologiske undersøkelser 11 21 33 
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 11 21 33 
71.200 Teknisk prøving og analyse 11 21 33 
72.110 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi 11 21 33 
72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 11 21 33 
72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag 11 21 33 
73.110 Reklamebyråer 11 21 33 
73.120 Medieformidlingstjenester 11 21 33 
73.200 Markeds- og opinionsundersøkelser 11 21 33 
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet 11 21 33 
74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign 11 21 33 
74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet 11 21 33 
74.200 Fotografvirksomhet 11 21 33 
74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet 11 21 33 
74.901 Takseringsvirksomhet 11 21 33 
74.902 Modellbyråvirksomhet 11 21 33 
74.903 Impresariovirksomhet 11 21 33 
74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted 11 21 33 
75.000 Veterinærtjenester 14 23 33 
77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 13 22 33 
77.120 Utleie og leasing av lastebiler 13 22 33 
77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 13 22 33 
77.220 Utleie av videofilm, DVD og lignende 13 22 33 
77.290 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk 13 22 33 
77.310 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr 13 22 33 
77.320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr 13 22 33 
77.330 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 13 22 33 
77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 13 22 33 
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77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 13 22 33 
77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 13 22 33 
77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker 13 22 33 
78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 11 21 33 
78.200 Utleie av arbeidskraft 11 21 33 
78.300 Andre personaladministrative tjenester 11 21 33 
79.110 Reisebyråvirksomhet 0 0 33 
79.120 Reisearrangørvirksomhet 0 0 33 
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 0 0 33 
79.902 Guider og reiseledere 0 0 33 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 0 0 33 
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 0 0 33 
80.100 Private vakttjenester 11 21 33 
80.200 Tjenester tilknyttet vakttjenester 11 21 33 
80.300 Etterforsking 11 21 33 
81.101 Vaktmestertjenester 11 21 33 
81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift 11 21 33 
81.210 Rengjøring av bygninger 11 21 33 
81.220 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring 11 21 33 
81.291 Skadedyrkontroll 11 21 33 
81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted 11 21 33 
81.300 Beplantning av hager og parkanlegg 11 21 33 
82.110 Kombinerte kontortjenester 11 21 33 
82.190 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester 14 23 33 
82.201 Telefonvakttjenester 11 21 33 
82.202 Telefonsalg 11 21 33 
82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 15 23 33 
82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 11 21 33 
82.920 Pakkevirksomhet 11 21 33 
82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 11 21 33 
84.110 Generell offentlig administrasjon 11 21 33 
84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern 15 23 34 
84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked 11 21 33 
84.210 Utenrikssaker 11 21 33 
84.220 Forsvar 11 21 0 
84.230 Retts- og fengselsvesen 11 21 0 
84.240 Politi- og påtalemyndighet 11 21 0 
84.250 Brannvern 11 21 0 
84.300 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 11 21 0 
85.100 Førskoleundervisning 16 23 34 
85.201 Ordinær grunnskoleundervisning 16 23 34 
85.202 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede 16 23 34 
85.203 Kompetansesentra og annen spesialundervisning 16 23 34 
85.310 Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger 16 23 34 
85.320 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger 16 23 34 
85.410 Undervisning ved fagskoler 16 23 34 
85.421 Undervisning ved universiteter 16 23 34 
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler 16 23 34 
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler 16 23 34 
85.424 Undervisning ved militære høgskoler 16 23 34 
85.429 Undervisning ved andre høgskoler 16 23 34 
85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 16 23 34 
85.521 Kommunal kulturskoleundervisning 16 23 34 
85.522 Undervisning i kunstfag 16 23 34 
85.529 Annen undervisning innen kultur 16 23 34 
85.530 Trafikkskoleundervisning 16 23 34 
85.591 Folkehøgskoleundervisning 16 23 34 
85.592 Arbeidsmarkedskurs 16 23 34 
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs 16 23 34 
85.594 Voksenopplæringssentre 16 23 34 
85.595 Timelærervirksomhet 16 23 34 
85.596 Undervisning innen religion 16 23 34 
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 16 23 34 
85.601 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste 16 23 34 
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning 16 23 34 
86.101 Alminnelige somatiske sykehus 16 23 34 
86.102 Somatiske spesialsykehus 16 23 34 
86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner 16 23 34 
86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne 16 23 34 
86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge 16 23 34 
86.106 Rusmiddelinstitusjoner 16 23 34 
86.107 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 16 23 34 
86.211 Allmenn legetjeneste 16 23 34 
86.212 Somatiske poliklinikker 16 23 34 
86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 16 23 34 
86.222 Legetjenester innen psykisk helsevern 16 23 34 
86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne 16 23 34 
86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 16 23 34 
86.225 Rusmiddelpoliklinikker 16 23 34 
86.230 Tannhelsetjenester 16 23 34 
86.901 Hjemmesykepleie 16 23 34 
86.902 Fysioterapitjeneste 16 23 34 
86.903 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 16 23 34 
86.904 Annen forebyggende helsetjeneste 16 23 34 
86.905 Klinisk psykologtjeneste 16 23 34 
86.906 Medisinske laboratorietjenester 11 21 34 
86.907 Ambulansetjenester 11 21 34 
86.909 Andre helsetjenester 16 23 34 
87.101 Somatiske spesialsykehjem 16 21 34 
87.102 Somatiske sykehjem 16 21 34 
87.201 Psykiatriske sykehjem 16 21 34 
87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere 16 21 34 
87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede 16 21 34 
87.301 Aldershjem 16 21 34 
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87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet 16 21 34 
87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet 16 21 34 
87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner 16 21 34 
87.305 Barneboliger 16 21 34 
87.901 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 16 21 34 
87.909 Omsorgsinstitusjoner ellers 16 23 34 
88.101 Hjemmehjelp 16 23 34 
88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede 16 23 34 
88.103 Eldresentre 16 23 34 
88.911 Barnehager 16 23 34 
88.912 Barneparker og dagmammaer 16 23 34 
88.913 Skolefritidsordninger 16 23 34 
88.914 Fritidsklubber for barn og ungdom 15 23 34 
88.991 Barneverntjenester 11 23 34 
88.992 Familieverntjenester 11 23 34 
88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 11 23 34 
88.994 Varig tilrettelagt arbeid 11 23 34 
88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner 15 23 34 
88.996 Asylmottak 0 23 34 
88.997 Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud 0 23 34 
88.998 Kommunale sosialkontortjenester 0 23 34 
88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 0 23 34 
90.011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 15 23 34 
90.012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst 15 23 34 
90.019 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted 15 23 34 
90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 11 21 34 
90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 11 21 34 
90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk 11 21 34 
90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst 11 21 34 
90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur 11 21 34 
90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted 11 21 34 
90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 11 21 34 
91.011 Drift av folkebiblioteker 15 23 34 
91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker 15 23 34 
91.013 Drift av arkiver 11 21 34 
91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 15 23 34 
91.022 Drift av kulturhistoriske museer 15 23 34 
91.023 Drift av naturhistoriske museer 15 23 34 
91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted 15 23 34 
91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter 15 23 34 
91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 15 23 34 
92.000 Lotteri og totalisatorspill 11 21 34 
93.110 Drift av idrettsanlegg 15 23 34 
93.120 Idrettslag og -klubber 15 23 34 
93.130 Treningssentre 15 23 34 
93.190 Andre sportsaktiviteter 15 23 34 
93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 15 23 34 
93.291 Opplevelsesaktiviteter 15 23 34 
93.292 Fritidsetablissement 15 23 34 
93.299 Fritidsvirksomhet ellers 15 23 34 
94.110 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 11 21 34 
94.120 Yrkessammenslutninger 11 21 34 
94.200 Arbeidstakerorganisasjoner 11 21 34 
94.910 Religiøse organisasjoner 15 23 34 
94.920 Partipolitiske organisasjoner 15 23 34 
94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted 15 23 34 
94.992 Fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål 11 21 34 
95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 13 22 32 
95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 13 22 32 
95.210 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk 13 22 32 
95.220 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper 13 22 32 
95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer 13 22 32 
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 13 22 32 
95.250 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 13 22 32 
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk 13 22 32 
96.010 Vaskeri- og renserivirksomhet 14 23 32 
96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie 14 23 32 
96.030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier 11 21 32 
96.040 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære 14 23 32 
96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 11 21 32 
97.000 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 
99.000 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 

 


