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Reisetidsregistreringer bil 
Reisetidsregistreringer med bil ble gjennomført for å få bedre kjennskap til dagens trafikkmønster og 
graden av fremkommelighet på vegnettet. Slike data er til hjelp for å komme frem til løsninger og 
konsepter som berører de viktigste reiserutene og som gir ønsket virkning på transportutviklingen. I 
tillegg er disse dataene viktige for å kalibrere Aimsun-modellen.  

Bakgrunn og forutsetninger 

Reisetidsmålingene ble gjennomført for å få et objektivt mål på reell forsinkelse gjennom Hønefoss siden 
kø og forsinkelse er et subjektivt begrep. I storbyområder har man eksempelvis høyere tålegrense for 
forsinkelser enn hva man har på mindre steder. Reisetidsregistreringer er også et nyttig verktøy for å 
kartlegge mulige problempunkter i det trafikale systemet.  

Reisetidsregistreringer gjennomføres ved å kjøre aktuelle ruter og ta tiden på disse, både på hele 
strekningen og på delstrekninger langs med ruten. I sentrale byområder er det vanlig å ha kortere 
deletapper for å lettere kunne identifisere problempunkter. For å få mindre rom for tilfeldige variasjoner i 
tidsbruken på ruter og deletapper, kan man med fordel kjøre etappene flere ganger fordelt på ulike dager 
i både morgen- og ettermiddagsrush. Siden trafikken varierer avhengig av ukedag, brukes som regel 
tirsdag, onsdag og torsdag for reisetidsregistreringer, da disse dagene anses som de mest representative 
dagene. Trafikk er også sesongbetont, der juli og desember måned bør unngås for trafikkregistreringer. 
Likeledes bør det ikke være noen «spesielle dager» i form av fridager eller store arrangementer på 
registreringsdagene.  

For å kunne si noe om hvor store forsinkelser det er snakk om, trenger man en sammenligningstid, eller 
en «normaltid» for den enkelte ruten å sammenligne reisetidsregistreringene med. Det er imidlertid ingen 
fasit for hva som skal brukes som en normaltid, og flere mål har blitt brukt i ulike undersøkelser. En måte 
er å beregne normaltid basert på avstander fra karttjenester og skiltet fartsgrense, en annen måte er å 
gjennomføre reisetidsmålinger på kvelden for å få frem den reelle reisetiden. Kveldskjøringer er mer 
aktuelt i byområder enn på lengre strekninger utenfor by siden mye svingebevegelser, lyssignal, m.m. 
kan gjøre at det ikke er naturlig eller mulig å holde skiltet hastighet. Ved bruk av kveldskjøringer bør det 
være nok liv i byen til at trafikkuavhengige forsinkelser forårsaket av reguleringsmekanismer og utforming 
fanges opp slik at reisetidsregistreringene ikke sammenlignes med noe som er tilnærmet en 
minimumstid. Minimumstid gir et kunstig lavt sammenligningsgrunnlag fordi man må forvente at folk 
som ferdes til fots eller på sykkel i rushtiden aktiverer røde lys og vikeplikt i forbindelse med 
fotgjengeroverganger i større grad i rush enn på andre tider av døgnet. En annen løsning kan derfor 
være å bruke snittet av noen av de raskeste rushtidskjøringene som normaltid gitt at man ser at disse 
representerer en tilnærmet fri flyt- situasjon, slik at man fanger opp de viktigste trafikkuavhengige 
forsinkelsene i rushtiden.   

I tillegg til normaltid er det behov for en klassifisering av forsinkelse. I denne KVUen har vi valgt å basere 
oss på PROSAM sin inndeling. PROSAM deler inn forsinkelse omregnet til forsinkelse per kilometer i 15-
sekunds intervaller opp til kategorien «2 min eller mer». 2 minutters forsinkelse på en kilometer vil 
oppfattes som en betraktelig forsinkelse. Det er viktig å forstå forskjellen mellom denne klassifiseringen 
relativt til absolutt forsinkelse på en delstrekning. Selv om en etappe blir klassifisert innen kategorien 
«30-45 sekunders forsinkelse», så betyr ikke dette at man blir 30-45 sekunder forsinket på denne 
etappen i rush, men at dersom etappen hadde vært en kilometer lang, så hadde man blitt 30-45 
sekunder forsinket.  
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Gjennomføring 

De fire følgende kjørerutene ble valgt for reisetidsregistreringene. Se kart over rutene med oversikt over 
etappeinndeling i vedlegg 1.  

1. Vest-øst pendel 
2. Nord-sør pendel 
3. Omkjøringsvei rundt byen 
4. Fra Tolpinrud og inn til sentrum 

 

For hver enkelt rute ble det satt opp et tidsregistreringsskjema for utfylling av aktuelle passeringstider 
underveis, der det også var mulig å kommentere dersom det var spesielle forhold under kjøringen som 
påvirket kjøretiden. Det ble laget kart med nøye beskrivelse av hvor mellomtidene skulle tas.  

Som bidrag til å finne en normaltid, ble det gjennomført kveldskjøringer av rutene.  

Reisetidsregistreringene i rush ble gjennomført i april 2013 for følgende fire dager: Onsdag 10., torsdag 
11., tirsdag 16. og torsdag 18. Rute 1 og 2 ble kjørt alle dagene, rute 3 kun onsdag 10. og, rute 4 ble 
torsdag 11. og tirs 16. Rute 3 ble kun kjørt en gang fordi det ikke var noen mistanke om 
fremkommelighetsproblemer, men fordi man ønsket å finne ut hvordan konkurranseflaten mellom fv35 
og E16 var i rush dersom man skal kjøre mellom nord og sør i Hønefoss.  

På morgenen foregikk registreringene mellom 7.30 og 9.00, mens de for ettermiddagen den første uken 
ble gjennomført mellom 15.00-16.30 og mellom 15.00-17.00 den andre uken. Grunnen til at 
tidsperioden for ettermiddagsregistreringene ble forlenget, var at det i registreringene den første uken ble 
klart at rushtiden varte utover 16.30.  

Personell fra Statens vegvesen og fra Ringerike kommune gjennomførte registreringene. Det var en fører 
og en tidtager i hver bil for at trafikksikkerheten skulle ivaretas.   

Analyse og resultater  

Normaltiden som ble brukt i analysen er en kombinasjon av kveldskjøringene og de raskeste kjøringene i 
ytterkant av rush. En del av rutene hadde overlappende etapper, og for utregningen av forsinkelse på 
disse etappene, ble alle registreringene brukt, uavhengig av hvilken rute de var tilknyttet. På de neste 
sidene er resultatet vist med utgangspunkt i PROSAM sin inndeling av forsinkelse.  

Basert på reisetidsregistreringene ble det tydelig at det ikke er store forsinkelser i rush når man ser på 
total reisetid, men at det er noen flaskehalser som bidrar til å redusere farten. Hønefoss bru er den største 
flaskehalsen i Hønefoss sentrum. Alle som skal mellom nord- og sørsiden, og likeledes de som skal 
mellom Haugsbygd- og Heradsbygdområdene, kjører normalt sett over denne. En annen flaskehals er 
Gummikrysset, der utformingen av krysset tidvis bidrar til noe kødannelse og forsinkelser. Utenfor 
sentrumsområdene var det ingen tegn til forsinkelser. 
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Det er generelt langt større forsinkelser i ettermiddagsrush enn i morgenrush, men dette gjelder primært 
for nordgående trafikk. I morgenrushet er det mest trafikk i sørgående retning, mens det i 
ettermiddagsrushet er mest trafikk i nordgående retning. På tross av forsinkelser gjennom byen tar det 
kortere tid å kjøre gjennom byen på fv35 mellom Hensmoen og Gummikrysset enn det tar å kjøre rundt 
på E16, med unntak av nordgående retning i ettermiddagsrush. Distansen rundt byen er 12174 meter, 
mens den er på 4250 meter gjennom byen.  Se tabell 1. På E16 er det ingen 
fremkommelighetsproblemer i rush.  

Morgen 
 Nord til sør Sør til nord 
E16 11 min 24 sek (64 km/t) 10 min 41 sek (68 km/t) 
FV35 9 min 50 sek  8 min 15 sek 

Ettermiddag 
 Nord til sør Sør til nord 
E16 11 min 52 sek (62 km/t) 11 min 18 sek (67 km/t) 
FV35 9 min 57 sek 15 min 14 sek 
Tabell 1 Gjennomsnittstid mellom Hvervenmoen og Gummikrysset for alle kjøringer i rush 

Det var relativt store variasjoner i tidsbruk på Fv35 fra Hvervenmoen til Gummikrysset i ettermiddagsrush. 
Den raskeste kjøringen var på 9 min 18 sek, den tregeste på 21 min 58 sek. I sørgående retning var den 
raskeste kjøringen på 7 min 41 sek, og den tregeste på 14 min 1 sek.  
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Reisetidsregistreringer sykkel 

Bakgrunn og forutsetninger 

Reisetidsundersøkelser for sykkel og el-sykkel ble gjennomført for å få bedre kjennskap til 
sykkelforholdene i dagens situasjon og for å kvalitetssikre ATP-modellen med hensyn til fart. For å kunne 
sammenligne reisetider på sykkel og el-sykkel med bil ble registreringene utført med utgangspunkt i de 
samme kjørerutene. Rutene ble imidlertid kortet ned for å fokusere på sentrumsområdene i større grad, 
og Hønefoss torg ble brukt som utgangspunkt for to av de tre rutene for å samsvare med beregningene 
utført i ATP-modellen. Rutene ble kun syklet én gang, så resultatene må vurderes i dette lys. For å unngå 
farlige situasjoner samt for å påvirke gjennomsnittsfarten i minst mulig grad, ble det tatt et begrenset 
antall mellomtider.  

Registreringene ble gjennomført mandag 27.10.2014 mellom 13:00 og 15:00. Testpersonene var en 
mann på 35 år en kvinne på 30 år, begge i normal form. Følgende 3 ruter ble syklet: 

1. Hønefoss torg mot Haugsbygd, el-sykkel og vanlig sykkel  

2. Hønefoss torg mot Heradsbygda, vanlig sykkel 

3. Gummikrysset – Hvervenmoen, el-sykkel 

Gjennomføring og resultat 

Rute Hønefoss torg mot Haugsbygd 

Opplevelse av ruten 

Opplevelsen av denne ruten ble preget av at det er liten grad av tilrettelegging for syklister, hvilket 
medførte stor grad av utrygghet på både el-sykkel og vanlig sykkel. Lite tilrettelegging førte også til 
mange systemskifter, og uklarhet knyttet til hvor det er ment at man skal sykle, gjør at man fort ender 
opp med å sykle på fortau mot kjøreretningen. I sentrum, på strekningen mellom Hønefoss torg og 
Vesternkrysset, var det også svært mange fartsreduserende elementer i form av andre trafikanter og 
lysregulerte kryss. Et eget tilbud for syklister av god kvalitet ville økt farten det er mulig å holde. Mellom 
Hønefoss bru og Vesternkrysset er det et sykkelfelt langs fv35, men dette er smalt, og kombinert med et 
høyt antall biler langs vegen fremstår det ikke som et trygt alternativ. Over Hønefoss bru oppleves det 
også som utrygt for syklister da det ikke er noe sykkelfelt og det på fortauet kan oppstå konflikter med 
fotgjengere. Kvinnelig testsyklist var redd for å bli dyttet ut i den høyt trafikkerte vegbanen av fotgjengere 
som plutselig endrer lengderetning. Det finnes en alternativ GS-bru som kan brukes i stedet for Hønefoss 
bru, men denne fremstår ikke som et dårlig alternativ da den innebærer en omvei med ganske bratt 
kurvatur.  

Mellom Vesternkrysset og Støalandet var det et fortau som det gikk an å sykle på, men dette var smalt 
og bar stedvis preg av dårlig vedlikehold. El-syklist valgte å sykle i vegbanen, vanlig syklist på fortauet. 
Fra Støalandet og frem til Slettveien var det et fint fortau med lite fotgjengere, og begge syklister valgte 
dette fremfor vegbanen. (El-syklist syklet først i vegbanen, men følte at bilistene ikke holdt 
tilfredsstillende avstand ved forbikjøring.) Videre oppover fra Slettveien bestod sykkeltilbudet av en 
vegskulder som var full av grus.  

På vei tilbake til Hønefoss var det ingen vegskulder på høyre side av vegen, og det ble nødvendig å 
velge mellom å sykle mot kjøreretning på den ene vegskulderen som fantes (med grus på), eller å sykle i 
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bilens vegbane. Begge syklister valgte vegbanen, men dette føltes utrygt da bilene passerte med høy 
fart, det var flere hull og krakeleringer i asfalten, og det var til tider sterk sidevind.  

Det tok lang tid å sykle gjennom Vesternkrysset dersom man valgte fortauet gjennom krysset. Da måtte 
man vente på grønt lys to ganger. På grunn av stor biltrafikk valgte syklist dette alternativet, mens el-
syklist syklet i vegbanen. På grunn av høy trafikk vil nok en del oppleve vegbanen som noe utrygg.  

Reisetid  

På 15 min kom testsyklist til Klekkenveien nr.147. Dette er 4,0 km fra Hønefoss torg, og innebærer en 
gjennomsnittsfart på rundt 16 km/t. Det tok 13,5 minutter å sykle tilbake til Hønefoss torg, og 
gjennomsnittsfarten lå på 18 km/t.  

El-testsyklist kom til Klekken Hotell ved FV164 på 15 min fra Hønefoss torg (søndre). Dette er 5,0 km fra 
Hønefoss torg og innebærer en fart på 20 km/t. Samme strekning nedover gikk på 13 minutter, med 
gjennomsnittsfart på 23 km/t.  

Det var lite forskjell i tid på vei opp fra- og ned til sentrum på grunn av at manglende tilrettelegging for 
syklister medførte at man måtte holde lav fart nedover for å føle seg trygg. 

Rute Hønefoss torg mot Heradsbygda 

Opplevelse av ruten 

Ruten ble syklet av el-syklist. Alt i alt var det et relativt bra tilbud for syklister med gang-sykkelveg/fortau 
som var godt vedlikeholdt, men undergangene var ikke tilfredsstillende. De var svært bratte og trange, 
med dårlig asfalt og kurvatur som ga så liten sikt at det selv med gangfart føltes usikkert ut. El-sykkel 
reduserte problemet med bratte stigninger i forbindelse med undergangene, men med tradisjonell sykkel 
ville det vært naturlig å gå av sykkelen for å komme opp. Etter Oppenåsen vei var det ikke noe eget 
tilbud for myke trafikanter, og el-syklist stoppet derfor her.  

På vei ned mot sentrum var det mange skolebarn og andre gående og syklister som gjorde at man måtte 
holde farten lav til tider. 

Reisetid 

El-syklist brukte 13 min fra Hønefoss torg til Oppenåsen vei. Dette er 4,0 km fra Hønefoss torg, og 
innebærer en gjennomsnittsfart på 23 km/timen. Grunnen til at det var raskere gjennomsnittsfart på el-
sykkel på denne ruten enn ruten fra torget og opp mot Haugsbygd, var at denne ruten i stor grad 
unngikk sykling gjennom trafikkert sentrum.  

Rute Gummikrysset - Hvervenmoen 

Opplevelse av ruten 

Ruten ble syklet med vanlig sykkel. 

Fra Gummikrysset til Hønefoss bru var det sykkelfelt i vegbanen som fremsto som et godt tilbud, med 
unntak av at det var relativt mange avkjøringer som senket farten. Etter Vesternkrysset opplevde syklist 
sykkelfeltet som mer utrygt, da det var smalere, og flere bilister kjørte delvis på sykkelfeltet. Da syklist 
kom til Hønefoss bru, var han usikker på hvilken veg han skulle velge. Fordi bruen føltes usikker på grunn 
av høy bil- og fottrafikk, valgte han å sykle på GS-bruen nedenfor Hønefoss bru, på tross av at det er en 
krøkkete og bratt omveg.  
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Når man har passert GS-bruen kommen man rett inn på en parkeringsplass hvor det ikke er tilrettelagt for 
sykling. Ved å velge GS-bruen, ender man opp på feil side av vegen, og syklist endte med å sykle på 
fortauet mot trafikkretningen. Fortauet var smalt, og det var ikke plass til å passere fotgjengere. For å 
komme over til riktig side av vegen, måtte syklist vente lenge for grønt fotgjengersignal. Etter å ha 
krysset vegen byttet syklist på å sykle på fortau og veg. Fortauet var tidvis i dårlig stand.  

På Kvernbergsundbruen var det et gjerde mellom bilveg og fortau, som gjør at man må velge mellom 
trafikkert bilveg eller fortau som er for smalt til å kunne passere noen. Syklist valgte bilvegen. Ved Eikli-
krysset må syklistene ta en omvei under bilvei, og her er det bratt kurvatur som fungerer som et 
fartsreduserende element for syklistene. Videre opp mot rundkjøringen på Hvervenmoen er det et trangt 
fortau som var på feil side av veien for syklist i sørgående retning. Kombinert med kurvatur som reduserer 
oversikten, fremstår det som utrygt fordi det kan komme syklister i høy fart nedover på fortauet  

Reisetid  

Total tidsforbruk fra Gummikrysset til Hvervenmoen var 20 minutter og 26 sekunder, hvilket innebærer 
en gjennomsnittsfart på 12,5 km/timen.  

Fra tabellen under ser man at sykkelen konkurrerer best på strekningen fra Gummikrysset til 
Vesternkrysset. Her er det relativt god tilrettelegging for sykkel med sykkefelt i vegbane. Med færre 
avkjørsler vil reisetiden på sykkel bli redusert på denne strekningen, og sykkel vil kunne være tilnærmet 
like raskt som å kjøre bil i rush. Fartsgrense for bil nå er 40 km/timen, og hvis man setter ned farten til 30 
km/timen i kombinasjon med avkjørselssanering vil sykkelen kunne bli konkurransedyktig på tid.  

Reisetid - sykkel kontra bil 
 Sykkel Bil 
Gummikrysset-Vesternkrysset 3 min 50 sek (20,3 km/t) 2 min 57 sek (26,4 km/t) 
Vesternkrysset - Stangsgate 6 min 20 sek (9 km/t) 3 min 7 sek (17,4 km/t) 
Stangsgate - Hvervenmoen 10 min 16 sek (11,7 km/t) 3 min 53 sek (30,9 km/t) 
Hvervenmoen - Kirkegata 6 min (23 km/t)  
 

Videre fra Vesternkrysset er gjennomsnittsfarten lav fordi sykkelen må ta omveger og fordi det er lite 
tilrettelegging som medfører en del systemskifter. På tross av motbakken fra Eikli-krysset og til 
rundkjøringen ved Esso, var farten noe høyere på den siste av de tre deletappene her. Dette fordi 
sykkelen ikke måtte ta like store omveger. På returreisen i nordgående retning øker gjennomsnittsfarten 
betraktelig på grunn av nedoverbakken, til 23 km/timen.  

Ved bedre tilrettelegging for sykkel med en sammenhengende sykkelveg av god standard, uten unødig 
lange omveger og med avkjørselssanering, vil gjennomsnittsfarten potensielt kunne øke betraktelig 
mellom Vesternkrysset og Hvervenmoen. Gitt bomring og høyere parkeringsavgifter i sentrum, vil GK for 
bil øke, og konkurransestyrken fra sykkel vil øke.  
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Videre bruk av resultatene 

Resultatene fra reisetidsregistreringene ble sammenlignet med resultatene fra ATP modellen, og det kom 
frem at testsyklistene holdt en noe høyere fart enn det som ligger inne i ATP modellen. Differansen var 
imidlertid ikke stor nok til at det ble ansett som grunn til å kalibrere ATP-modellen, både fordi 
reisetidsregistreringene kun ble gjennomført en gang per rute, og fordi det kan tenkes at testsyklistene 
har bedre form enn gjennomsnittet.  

Utover dette var det tydelig fra reisetidsregistreringene at det finnes et stort behov for bedre 
tilrettelegging for sykkel i Hønefoss, noe som vil bidra både til å øke gjennomsnittsfarten gjennom 
sentrum og til å redusere utryggheten. Et godt sykkeltilbud kombinert med reduserte fartsgrenser og 
avkjørselssanering vil bidra til å gjøre sykkelen konkurransedyktig med bilen i sentrum, men per dags 
dato har sykkelen minst like mange fartsreduserende elementer som det bilistene har.  

Topografi/motbakker er også en utfordring noen steder (selv om indre sentrum er flatt), men el-sykkel 
kompenserer i stor grad for dette. El-sykkelen trenger imidlertid et godt tilbud for å kunne utnytte 
potensialet for høyere fart. Uten et godt sykkeltilbud i sentrum vil el-sykkelen ikke kunne utnytte 
potensialet for høyere gjennomsnittsfart, men på strekninger der det er høydeforskjeller vil el-sykkelen 
kunne bidra positivt for fremføringsfarten. Også utenfor bykjernen er det behov for noe tilrettelegging om 
man skal kunne ta ut alt potensialet ved bruk av en el-sykkel – og her er strekningen mellom Haugsbygd 
og sentrum identifisert som et strekke som trenger et langt bedre tilbud. Siden det er flest som bor i 
sentrumsområdene, anbefales det likevel at det først satses på et bedre sykkeltilbud i sentrum, deretter 
utover mot Haugsbygd.  
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Innfartsparkeringsundersøkelse 

Bakgrunn  

 
Innfartsparkering er per definisjon parkeringsanlegg ved en stasjon eller holdeplass i tett tilknytning til 
holdeplasser for kollektivtrafikk, slik at en kan fortsette sin reise videre kollektivt. Bilene og/eller syklene 
står da på parkeringsplassen helt til eieren kommer og henter dem senere på dagen, evt. etter flere 
dager.1 Pendlere er den viktigste brukergruppen, og det blir derfor ofte referert til som 
pendlerparkeringer, men også reisende med andre formål (handel, besøk, fritid) bruker 
parkeringsplassene. Hovedformålet ved innfartsparkering er å få flere til å ikke bruke bil på hele reisen, 
men heller ta en del av reisen (helst den lengste) ved bruk av kollektiv, eventuelt at de går eller sykler inn 
til sentrum. Innfartsparkeringer blir også brukt som møteplass for kompiskjøring.  
Innfartsparkeringer blir ofte nevnt som en del av løsningen for å få flere til å reise med kollektivtransport, 
men faktum er at det er mangelfull informasjon om innfartsparkeringer med tanke på hvordan de bør 
utformes og reguleres for å best mulig nå de målsettinger man har. En innfartsparkering kan ha en rekke 
positive effekter, der den mest åpenbare er å gi et tilbud til de som ikke har et lokalt kollektivtilbud de 
kan benytte seg av. Ved overføring fra bil til kollektive transportmidler vil hovedvegsystemet avlastes 
gjennom mindre bilbruk. Innfartsparkeringer kan imidlertid også innebære uønskede effekter. 
Eksempelvis kan det undergrave grunnlaget til lokale busstilbud som også betjener den 
stasjonen/holdeplassen, det kan redusere andelen som går og sykler til stasjonen/holdeplassen og det 
kan stimulere til spredt og lite rasjonelt utbyggingsmønster. Se liste under for flere mulige effekter. 2 
 
Positive effekter  

•Gjøre det lettere og mer attraktivt å benytte eksisterende kollektivtilbud  
•Gi et tilbud til dem som ikke har parkeringsmuligheter ved målet for en reise  
•Flere valgmuligheter på reisen  
•Bedre tilgjengeligheten til sentrale områder  
•Redusert antall langtids-parkeringsplasser sentralt i byen  
•Skape grunnlag for et utvidet/nytt kollektivtilbud  
•Møtested for kameratkjørere  
•Begrense bilbruken  
•Lite kontroversielt miljøtiltak  

 
Negative effekter  

•Innfartsparkering kan redusere passasjergrunnlaget for kollektivtilbud fra spredt bebygde områder  
•Innfartsparkering kan redusere grunnlaget for lokale bussruter  
•Dårligere flatedekning eller redusert rutetilbud  
•Innfartsparkering kan stimulere til bilbruk - redusere andelen som går, sykler eller reiser kollektivt til 
stasjonen/holdeplassen  
•Innfartsparkering beslaglegger (ofte) sentrale arealer i tettsteder og mindre byer. Dette er arealer 
som kan benyttes til mer verdifulle utbyggingsformål  
•Innfartsparkering innebærer (yttrerligere) subsidiering av bilbruk fordi det ikke er brukere som 
betaler direkte  

1 COWI/SVV, 2013. State of the art og «best practice» innen innfartsparkering. 
2 TØI, 2012. Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud. 
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•Innfartsparkering kan stimulere til spredt og lite rasjonelt utbyggingsmønster 
 
For å bedre kunnskapsgrunnlaget har TØI et prosjekt som skal bidra med kunnskap om -eller under hvilke 
betingelser- innfartsparkering vil fungere som et miljøtiltak.3  
 
Noe av kunnskapsinnsamlingen til TØI har funnet sted i Ringerike. Dette er informasjon som kan være 
nyttig for KVU Hønefoss siden overføring til mer miljøvennlig transport er et av hovedmålene. Det 
understrekes at TØI sine resultater ikke var klare da dette notatet ble skrevet, og at dette er SVV sine 
tolkninger av de innsamlede data.  
 

Gjennomføring  

 
Tilnærmingen til forskningsprosjektet er tredelt:  
 

1) Kartlegging av bilbelegget på en rekke innfartsparkeringer 
2) Nummerskiltregistrering og registrering av antall barneseter i parkerte biler 
3) Spørreundersøkelse av brukerne  

 
Parkeringsbelegg er viktig å registrere for å vite om det er behov for utvidelse av innfartsparkeringen, og 
dette er gjort ved å telle både oppmerkede og uoppmerkede parkeringsplasser, og hvor mange biler som 
har vært parkert over registreringsdagene. For å vurdere hvorvidt det er behov for flere parkeringsplasser 
er det også viktig å vite hvor brukerne kommer fra. Dette ble gjort gjennom nummerskiltregistrering. 
Dersom det er mange som er bosatt i nær tilknytning til innfartsparkeringen, kan det være hensiktsmessig 
å bruke en parkeringsavgift for at flere av de som kan gå, sykle eller reise kollektivt til innfartsparkeringen 
lar bilen stå. Dette blir således en måte å frigi plass til de som virkelig har behov for å bruke bilen. For at 
dette ikke skal føre til at man kjører lenger for å komme til en avgiftsfri parkering, er det viktig at man 
koordinerer dette i den eller de aktuelle transportkorridorene.  Registreringen av barneseter er en måte å 
ta hensyn til at barnefamilier kan ha behov for å bruke bilen på tross av at de bor i nærheten av 
innfartsparkeringen.  

Spørreundersøkelsen ble gjennomført for å få mer kunnskap om hvem brukerne er, og hvorfor de 
benytter seg av tilbudet.  

I Ringerike ble tre ulike innfartsparkeringer undersøkt, henholdsvis parkeringen på Botilrud, Hønen og 
Ringerike sykehus. Alle disse ligger tett opp til E16 og til holdeplasser til Timesekspressen rute 4 mellom 
Oslo og Hønefoss.  

  

3 Prosjektet er finansiert av Transnova med følgende partnere: Jernbaneverket Region Øst, Statens vegvesen 
Region sør, Akershus fylkeskommune, Sær-Trøndelag fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og 
Hordaland fylkeskommune.  
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Resultater 

Botilrud 

Botilrud innfartsparkering ligger omtrent 5 km sør for Hønefoss sentrum. Siden det ikke er noe annet 
tilbud i nærheten i form av arbeidsplasser, er dette i stor grad en ren pendlerparkering. Det er 62 
oppmerkede parkeringsplasser for bil samt 8 umerkede. Det er ingen parkeringsplasser for sykkel, men 
det er planlagt et sykkelskur med plass til 20 sykler som kommer i 2014. I tillegg vil det bli en økning i 
antall parkeringsplasser for biler på rundt 40 plasser. Den gjennomsnittlige avstanden fra 
parkeringsplassen til holdeplassen er 60 meter.  

Registreringen på Botilrud ble gjennomført 28.05., 29.05. og 30.05. i 2013 mellom 10:20 og 12:50. 
Antall biler på registreringsdagene var henholdsvis 61, 55 og 65. Av totalt 181 biler på de tre dagene 
var det 28 biler med barnesete, som tilsvarer omtrent 15 % av bilene. Det var ingen parkerte sykler. Fra 
kartet under ser vi at 75 % av bilene kom fra mer enn 5 km unna i luftlinje, mens andel biler innenfor 1 
km luftlinje var på 1,3 %, andel innen 3 km var 10,8 % og andel innen 5 km var 24,1 %. Størsteparten 
av bilene som hadde reist mindre enn 5 km i luftlinje hadde ikke barnesete.  
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Ringerike sykehus 

Parkeringen ved Ringerike sykehus ligger omtrent 2 km sør for Hønefoss sentrum.  Timesekspressen har 
holdeplass 100 meter fra parkeringsplassen. Siden sykehuset er en stor arbeidsplass fungerer dette både 
som en parkeringsplass for deres ansatte og besøkende i tillegg til pendlere som skal reise videre mot 
Sandvika og Oslo. Det er 43 oppmerkede og 25 uoppmerkede parkeringsplasser for bil, men ingen 
parkeringsplasser for sykkel.  

Registreringen ved Ringerike sykehus ble gjennomført 28.05., 29.05. og 30.05. i 2013 mellom 10:00 og 
13:05. Antall biler på registreringsdagene var henholdsvis 54, 53 og 62. Av totalt 169 biler på de tre 
dagene var det 26 biler med barnesete, som tilsvarer omtrent 7 % av bilene. Det var ingen parkerte 
sykler. Fra kartet under ser vi at en langt større andel hadde mindre enn 5 km reisevei (i luftlinje) enn det 
som var tilfellet på Botilrud. Halvparten av de som parkerte ved sykehuset hadde mindre enn 5 km 
reisevei, og flesteparten av disse hadde ikke barnesete i bilen.  
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Hønen 

Parkeringen på Hønen ligger omtrent 4,5 km sør for Hønefoss sentrum, ved krysset mellom E16 og 
Fv241. I likhet med Botilrud kan den betraktes som en ren pendlerparkering. Det er 10 oppmerkede 
parkeringsplasser for bil samt 2 umerkede, men ingen parkeringsplasser for sykkel. Den gjennomsnittlige 
avstanden fra parkeringsplassen til holdeplassen er 50 meter.  

Registreringen på Botilrud ble gjennomført 28.05., 29.05. og 30.05. i 2013 mellom 10:10 og 14:15. 
Antall biler på registreringsdagene var henholdsvis 10, 10 og 9. Av totalt 29 biler på de tre dagene var 
det 2 biler med barnesete, som tilsvarer omtrent 7 % av bilene. Det var ingen parkerte sykler. Fra kartet 
under ser vi at halvparten av bilene kom fra mer enn 5 km unna i luftlinje, og flesteparten av disse hadde 
ikke barnesete. 
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Spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført for å få mer kunnskap om hvem brukerne av innfartsparkeringene 
er, og hvorfor de benytter seg av tilbudet. Tidsrommet for undersøkelsen var mai 2014, og det var totalt 
58 respondenter på innfartsparkeringene ved Ringerike sykehus og Botilrud. Det var kun de som skulle 
benytte seg av kollektivtransport videre fra pendlerparkeringene som deltok i undersøkelsen. Her blir 
noen av resultatene fra undersøkelsen presentert. Alle svarene er gjengitt i vedlegg.  

Flest av de spurte var mellom 40-59 år, og det var en jevn fordeling mellom menn og kvinner. Rundt 9 % 
av de spurte hadde barn mellom 0-6 år, og litt over halvparten hadde ingen hjemmeboende barn.  

De fleste kom til innfartsparkeringen enten som bilfører eller passasjer. 92 % av reisene var arbeidsreiser, 
resten var skolereiser. Halvparten av de spurte ved Botilrud oppga at de av og til bruker en annen 
parkeringsplass, mens kun 15 % av de spurte ved Ringerike sykehus oppga det samme. Dette har 
antagelig sammenheng med at parkeringsbelegget som ble registrert var høyere på Botilrud. De fleste 
oppga Oslo-området som reisemål, og svært få hadde andre ærender de skulle gjennomføre i tilknytning 
til arbeids- eller skolereisen – kun 10 % hadde andre ærender.  

70 % av reisene til innfartsparkeringen ble oppgitt å være kortere enn 7 km, og nesten 50 % oppga at de 
hadde mindre enn 3 km reisevei til parkeringen. Likevel var det relativt få som oppga at de ville gått, 
syklet eller reist kollektivt til parkeringen dersom det ikke var mulig å parkere bilen der. 7 % av de spurte 
ved Botilrud ville gått eller syklet, og ingen ville reist dit med lokale busser. For Ringerike sykehus oppga 
8 % at de ville gått eller syklet, og 15 % at de ville tatt bussen. Over halvparten av de spurte ved de to 
parkeringsplassene oppga imidlertid at de ville syklet mer dersom det var tilgang på sikker 
sykkelparkering. Av de som brukte Botilrud som parkeringsplass oppga 80 % at de heller ville kjørt og 
funnet en annen innfartsparkering.  
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Konklusjon 

Registreringen av parkeringsbelegget samt spørreundersøkelsen avdekket at det kan tidvis være 
vanskelig å få parkeringsplass, men at det som oftest går det greit. Det var i størst grad Botilrud og 
Hønen som hadde full eller tilnærmet full dekning. Siden undersøkelsen har Botilrud blitt utvidet med 
både bil- og sykkelparkering. Det kan derfor virke som at behovet for antall parkeringsplasser kan bli 
dekket av dagens tilbud, men det påpekes at det mangler sykkelparkering ved Ringerike sykehus. 

Nummerskiltregistreringen og spørreundersøkelsen viser at de fleste som benytter seg av 
innfartsparkeringene reiser relativt kort og at de ikke har andre ærender i tilknytning til reisen. Dette kan 
tolkes som at det er et potensial for å få flere av disse reisene over på mer miljøvennlige reisemidler, men 
da er det viktig å tilrettelegge for dette og sørge for trygg sykkelparkering og gode og trygge 
atkomstveger for gående og syklende. Ved å bygge en trygg sykkelparkering ved Ringerike sykehus og 
innføre en liten parkeringsavgift på innfartsparkeringene i korridoren mot Oslo, skaper man incitamenter 
for at de som har kort reisevei vil ønske å bruke andre reisemidler enn bilen. En parkeringsavgift kan 
også frigi plass til de som ikke kan reise tidlig for å sikre seg parkeringsplass grunnet levering av barn i 
barnehagen. Det er viktig at bruken av alle innfartsparkeringene i korridoren ses i sammenheng for å 
hindre at en avgift fører til at brukerne velger andre parkeringsmuligheter og dermed kjører lengre.  

Ringerike sykehus har større tilknytning til boligområder, og det er derfor større sannsynlighet for at flere 
vil gå, sykle eller reise kollektivt dit enn til Botilrud, noe som spørreundersøkelsen bekrefter. Dette i 
kombinasjon med at Botilrud allerede har fått sykkelparkering, gjør at det er større marginalnytte ved å 
investere i sykkelparkeringer ved Ringerike sykehus. En annen fordel ved å satse på innfartsparkeringen 
ved Ringerike sykehus er at denne er i så nær tilknytning til Hønefoss sentrum at den også har potensial 
for å brukes av besøkende til Hønefoss. Med et godt kollektivtilbud, en bysykkelordning (gjerne med el-
sykler på grunn av topografien i Hønefoss) og gode og separate anlegg for gående og syklende, vil 
denne parkeringsplassen kunne bidra til en mer miljøvennlig reisemiddelfordeling i byen. Høye 
parkeringsavgifter i sentrum og bomkostnader i sentrum vil også bidra i denne retningen, da bilister vil 
ønske å unngå disse utgiftene. Motsatt kan man si at det er nødvendig å tilrettelegge for andre 
reisemåter enn bil dersom man skal benytte seg av høye avgifter knyttet til bilbruk i Hønefoss sentrum.  

Ved en stor økning av befolkningen i Ringerike, eller dersom det blir en mye større andel som reiser 
kollektivt mot Oslo-området, kan det bli aktuelt å utvide med antall parkeringsplasser for bil. Det kan 
imidlertid også tenkes at disse innfartsparkeringene (særlig Botilrud og Hønen) i stor grad blir overflødig 
dersom Ringeriksbanen blir bygget, siden toget vil bli et mer attraktivt tilbud enn bussen. Dette er også 
et argument for å innføre en liten parkeringsavgift for å redusere behovet for utvidelse av 
innfartsparkeringene.  
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Kollektivundersøkelse 

Bakgrunn og forutsetninger 

Statens vegvesen ble kontaktet av Brakar rundt oppstarten av KVU Hønefoss med forespørsel om å bidra 
i utformingen dersom prosjektet skulle gjennomføre en kollektivundersøkelse. Denne forespørselen kom 
med bakgrunn i at de følte de hadde kommet inn litt for sent i arbeidet med KVU Buskerudbypakke 2, og 
at begge parter kunne ha fått mer nyttig informasjon om spørsmålene hadde vært annerledes. I tillegg 
ønsket Brakar å bli kontaktet på forhånd slik at sjåfører og eventuelt kunder kunne bli informert.  

Det ble holdt et møte for å diskutere dette. Representant fra Brakar var Kjersti Danielsen Nordgård, 
representanter fra SVV var Kjersti Heggenhougen og Siv Linette Grann. Det kom frem i møtet at det 
kunne være hensiktsmessig for SVV å slå sammen sine spørsmål med Brakar sin kundeundersøkelse, 
både for å redusere totale kostnader og for at kollektivkundene ikke skulle måtte svare på flere 
undersøkelser enn nødvendig.  

SVV la inn noen spørsmål samt noen mindre endringer. Ikke alle SVVs behov kunne ivaretas da de gikk 
på tvers av Brakars behov for å kunne sammenligne resultatene med deres tidligere undersøkelser, men 
de viktigste ønskene til SVV ble ivaretatt.  

I tillegg til dette fikk SVV tilgang til statistikk fra billetteringssystemet slik at det var mulig å se 
påstigningstall for de ulike holdeplassene samt antall soner reist for de som kjøpte enkeltbillett.  

Resultat 

Epinion stod for gjennomføringen av undersøkelsen. Det ble samlet inn 353 svar fra Ringerike, og den 
ble gjennomført i juni 2013.  

Svarene for reisens start- og endepunkter var dessverre ikke gode nok til at de kunne brukes i 
valideringen av delområdemodellen. Dette tyder på at dette kan oppfattes som sensitiv informasjon for 
de reisende og/eller at de ikke forstår hvilken nytteverdi det kan ha å vite nøyaktig hvor de reiste fra og 
til. SVV bør derfor ha en mer aktiv rolle slike undersøkelser i fremtidige undersøkelser for å kunne trene 
opp intervjuerne godt nok til SVV sitt formål.  

Spørreundersøkelsen 

65 % av de som svarte var kvinner, og det var en stor andel unge med 56 % av respondentene mellom 
15-24 år. 45 % oppga at de var enten skoleelever eller studenter. Dette er i tråd med at det generelt er 
flere kvinner og unge mennesker som reiser kollektivt.  

De fleste gikk til holdeplassen, og kun 2 % syklet.  

42 % betalte kontant på bussen, resten hadde reisekort.  

75 % av de som svarte oppga at de verken eide eller disponerte bil, og 64 % oppga dette som 
hovedgrunnen til at de tok buss. At det er en så stor andel unge og at såpass mange oppgir at mangel 
på bil er hovedgrunnen til at de tar buss, tyder på at det er mye som må gjøres dersom bussen skal bli 
mer konkurransedyktig og man skal klare å få de unge til å fortsette å reise kollektivt også i senere alder.   
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Påstigningstall 

Tall for antall påstigende per dag per holdeplass i uke 11/2013 på alle linjer i Ringerike og Hole (med 
unntak av Timesekspressen linje 4) ble sendt over fra Brakar til SVV. Totalt var det 21800 påstigende i 
løpet av registreringsuken. Av disse var 5126 enkeltbilletter. For enkeltbillettene viser tabellen under 
informasjon om antall soner billettene var gyldige for, og det er tydelig at de fleste av disse reisene ble 
foretatt innen samme sone som billettene ble kjøpt i. Basert på denne statistikken ble det klart at det er 
de ulike holdeplassene i Hønefoss sentrum (7 forskjellige plattformer) som hadde flest påstigende 
passasjerer, med 373 som maksimum antall påstigende på én dag på én holdeplass. Tabellen under 
viser hvilke andre holdeplasser som hadde minimum 50 påstigende minst én dag i løpet av 
registreringsuken. Dersom man skal oppgradere holdeplasser og knutepunkter, vil det gi størst nytte i 
Hønefoss sentrum og på disse holdeplassene. Det er tydelig fra tabellen at en stor andel av de 
kollektivreisende er skoleelever, hvilket bekrefter resultatene fra Brakars kundetilfredsundersøkelse.  

Holdplass 
Eikli skole 
Elsrud 
Hallingby skole 
Haug/Vang skole 
Hole U. Skole 
Jevnaker rb.st. 
Nordre torg 
Oppenåsen 
Ringerike sykehus 
Ringmoen skole 
Storgata 
Sundvollen Opv. S. 
Veien 
Veien skole 

 

Soner Enkeltbilletter 
1 3 966,00 
2 927,00 
3 79,00 
4 21,00 
5 3,00 
6 4,00 
7 13,00 
8 16,00 
9 72,00 

10 23,00 
11 1,00 
12 1 
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Vedlegg 1. Kart reisetidsregistrering bil 
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Vedlegg 2. Flere resultater fra reisetidsregistrering med bil  
«Omkjøringsveg» E16 

Sør til nord på morgen 10 min 41 sekunder. (snitt 3 kjøringer)  

For ettermiddag var snittet 11 min 18 sekunder. (2 kjøringer) 

Uavhengig av tidspunkt: 10 min 56 sekunder. 

 

Nord til sør på morgenen: 11 min 24 sekunder. (snitt 2 kjøringer) 

Ettermiddagen: 11 min 52 sek (3 kjøringer) 

Uavhengig av tidspunkt: 11 min 40 sek  

 

Snitt alle kjøringer: 11 min 18 sekunder.  
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Vedlegg 3. Reisetider sykkel kontra bil gjennom sentrum 
Tidligere i notatet er gjennomsnittstiden for bil beregnet med bakgrunn i både morgen- og 
ettermiddagsrush. Her er disse presentert også hver for seg, i tillegg til tidene på sykkel. 

Gummikrysset til Vesternkrysset: 1,3 km.  

Sykkel: Brukte 3 min 50 sekunder. Gjennomsnittsfart 20,3 km/timen.  

BIL. 3:08 på morgenen  

BIL. 2:43 på ettermiddagen.  

BIL SNITT. 2:57. Gjennomsnittsfart 26,4 km/timen 

 

Vesternkrysset til krysset Kongensgate/Stangsgate. 950 meter.  

Sykkel: Brukte 6 min 20 sekunder. Gjennomsnittsfart 9 km/timen.  

BIL.  på morgenen  3 min 12 sek 

BIL.  på ettermiddagen. 3 min 1 sek  

BIL SNITT.  3 min 7 sek. Gjennomsnittsfart 17,4 km/timen 

 

Kongensgate/Stangsgate til Hvervenmoen (rundkjøring ved Esso). 2,0 km.   

Sykkel: Brukte 10 min 16 sekunder. Gjennomsnittsfart 11,7 km/timen.  

BIL.  på morgenen 3 min 29 sek 

BIL.  på ettermiddagen. 4 min 20 sek 

BIL SNITT.  3 min 53 sek. Gjennomsnittsfart 30,9 km/timen 
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Vedlegg 4. Skjema for kollektivundersøkelsen 
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Vedlegg 5. Resultater spørreundersøkelse om innfartsparkering 

Alder og kjønn 

Alder Prosent 

<19 2,9 

20-29 14,7 

30-39 14,7 

40-49 29,4 

50-59 29,4 

60> 8,8 

N= 34 

Kjønn Prosent 
Mann 52,9 
Kvinne 47,1 
N=34 

 
Husholdningsstørrelse  

 

Antall barn Prosent 

0-6 år 8,8 

7-15 år 29,4 

16-18 år 14,7 

Ingen hjemmeboende barn 55,9 

N=34 

 

Transportmiddelfordeling 

Transportmiddel Botilrud Ringerike Prosent 

Bilfører 68,4 80 73,5 

Bilpassasjer 5,3 6,7 5,9 

Buss 5,3  2,9 

Sykkel 5,3  2,9 

Til fots 15,8 13,3 14,7 

N= 19     N=15   N=34 
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Antall personer i bilen 

  

1 85,2 

2 14,8 

3 0 

N=27 

Ble bilen parkert ved stasjonen 

 Prosent 

Ja på parkeringsplass tilknyttet 
holdeplassen 

81,5 

Ja, i området rundt holdeplassen 11,1 

Nei 7,4 

N=27 

 

Mulighet for å bruke bil til holdeplass (blant de som ikke kjørte bil) 

Kunne benyttet bil til holdeplass Prosent 

Ja 85,7 

Nei 14,7 

N=7 

 

Hvor ofte benyttes innfartsparkeringen? 

 Prosent 

Botilrud 

Prosent 

Ringerike 

Prosent 

Minst 5 ganger i uka 36,8 46,7 41,2 

3-4 ganger i uka 31,6 26,7 29,4 

1-2 ganger i uka 10,5 6,7 8,8 

Parkerer sjelden eller aldri ved denne 
holdeplassen (ikke bilførere) 

21,1 20 20,6 

N= 19 15 34 
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Bruker du av og til en annen 
innfartsparkeringsplass? 

Prosent 
Botilrud 

Prosent 
Ringerike 

Prosent 

Ja 50 15,4 33,3 

Nei 50 84,6 66,7 

N= 14 13 27 

 

 

Hvis ja: Hvilken holdeplass er dette? Antall personer som har svart i parentes. 

Botilrud (2) 

Eikeli (1) 

Hønefoss (1) 

Hvervenkastet (2) 

Ringerike sykehus (2) 

Sundvollen (1) 

 

Må du reise tidlig for å sikre ledig plass? 

Må du reise 
tidlig for å sikre 
ledig plass? 

Botilrud Ringerrike 
sykehus 

Totalt 

Ja 84,6 58,3 40 

Nei 7,7 41,7 55,6 

Vet ikke 7,7 0 4,4 

N=34 

Periodekort for kollektivtransport 

 Prosent 

Månedskort 76,5 

Reisekort 14,7 

Annen type periodekort 5,9 

Ikke periodekort 2,9 

N=34 
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Formål 

 Prosent 

Arbeidsreise 91,2 

Skole 8,8 

N=34 

 

Hvor går reisene?  

 Prosent 

Oslo sentrum 47 

Lysaker 2,9 

Skøyen 2,9 

Fornebu 14,7 

Annet Oslo 8,8 

Ukjent 23,7 

 

Reiste videre med kollektivtransport Prosent 

Ja 23,5 

Nei 76,5 

N=58 

 

Ærend 

 Prosent 

Ingen ærend 88,2 

Innkjøp av dagligvarer 8,8 

Andre innkjøp 5,9 

Hente/bringe barn til barnehage 5,9 

Kjøre/følge andre 2,9 

N=34 
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Avstand fra bolig til innfartsparkering 

Kilometer Prosent 

0-1 20,6 

2-3 26,5 

4-6 23,5 

7+ 29,4 

N=34 

 

Kilometer Bil Sykkel/gange Buss Totalt  

0-1  100 0 20,6 

2-3 36 0 0 26,5 

4-6 32 0 0 23,5 

7+ 32 0 100 29,4 

N=34 

Tidsbruk på reise til holdeplass 

Antall minutter Tid til 
holdeplass 

Tid ved bruk av 
buss til 
holdeplass4 

<5 23,5 27,3 

6-10 55,9 0 

11-15 14,7 27,3 

16-20 2,9 0 

20 + 2,9 45,5 

N 34 11 

I gjennomsnitt brukes det 9 minutter fra bosted til holdeplass.  

 

  

4 Hvis det er et kollektivtilbud ved boligen som kan benyttes til holdeplass. 36 % har 
mulighet for å bruke buss til holdeplass fra bosted.  
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Hvorfor ikke bil hele veien? 

 Prosent 

Det er raskere å reise med kollektivtransport 61,8 

Det er for dyrt å parkere ved målpunkt 47,1 

Det er for dyrt å kjøre gjennom bomring 14,7 

Det er for mye kø/trengsel 79,4 

Det er vanskelig å finne parkeringsplass 26,5 

Kollektivtransport er mer miljøvennlig 41,2 

Det er mer komfortabelt å reise kollektivt 47,1 

Mer forutsigbart når jeg kommer til arbeid 29,4 

Har ikke bil 2,9 

Annet 2,9 

 

 

Reisetid  

Antall minutter Arbeidsreise Med bil hele veien 

< 30 5,9 12,5 

31-45 2,9 3,1 

46-60 8,8 18,8 

61-75 26,5 9,4 

76-90 32,4 31,3 

90+ 23,5 25 

N=34 

 Antall minutter 

Gjennomsnittlig reisetid til arbeid på 
undersøkelsesdag 

83,5 

Gjennomsnittlig reisetid ved bruk av bil 
hele veien 

86,25 
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Parkeringsmuligheter ved arbeid 

 Prosent 

Gratis parkeringsplass, godt med plasser 17,2 

Gratis parkeringsplass, få plasser 17,2 

Avgiftsbelagt parkeringsplass 48,3 

Vei, gate eller plass med avgift 6,9 

Vei, gate eller plass uten avgift 3,4 

Finnes ikke parkeringsmuligheter 6,9 

N=29 

 

Hvordan ville du foretatt reisen hvis det ikke var mulig å parkere ved innfartsparkering? 

 Prosent 

Botilrud 

Prosent 

Ringerike 

Prosent 

Gått eller sykler til holdeplass 7,1 15,4 11,1 

Reist med kollektivtransport til holdeplass  7,7 3,7 

Funnet annen parkeringsplass i nærheten 14,3 23,1 18,5 

Reist med bil hele veien  15,4 7,4 

Reist med bil til en annen innfartsparkering 78,6 38,5 59,3 

N= 14 13 27 

 

 

Potensial for sykkelbruk? 

 Svært 
enig 

Ganske 
enig 

Verken 
enig eller 
uenig 

Ganske 
uenig 

Svært 
uenig 

Det er for langt å 
gå/sykle (totalt) 

12,5 18,8 18,8 31,3 18,8 

Det er for langt å 
gå/sykle (Botilrud) 

0 37,5 25 25 12,5 

Det er for langt å 
gå/sykle (Ringerike) 

25 0 12,5 37,5 25 

      

Syklet mer hvis sikrere 
sykkelparkering (totalt) 

25 31,3 18,8 12,5 12,5 
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Det er for langt å 
gå/sykle (Botilrud) 

12,5 37,5 37,5 0 12,5 

Det er for langt å 
gå/sykle (Ringerike) 

37,5 25 0 25 12,5 

N=16 (toalt) 

 

Tilfredshet  

 Veldig 
fornøyd 

Ganske 
fornøyd 

Verken 
fornøyd 
eller 
misfornøyd 

Ganske 
misfornøyd 

Svært 
misfornøyd 

Vet ikke 

Kvalitet på 
sykkelparkering 

2,9 2,9 29,4 5,9 38,2 20,6 

Frekvens på 
kollektivtransport 

20,6 44,1 11,8 14,7 8,8  

Kapasitet på 
parkeringsplass 

8,8 26,5 14,7 29,4 14,7 5,9 

N=34  

 

 

Andel fornøyd etter holdeplass 

  Andel fornøyd 

Sykkelparkering 

 Botilrud 6,7 

 Ringerrike sykehus 8,3 

Frekvens kollektivtransport 

 Botilrud 68,4 

 Ringerrike sykehus 60 

Kapasitet på parkeringsplass 

 Botilrud 15,8 

 Ringerrike sykehus 69,2 
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Holdninger og mulige effekter av avgift 

 

Tenk deg at det ble innført en avgift på 25 kroner 
per dag. Hvordan tror du dette ville endret ditt 
reisemønster? 

Prosent Prosent Prosent 

Ville trolig reist på samme måte som i dag  8,3 4 

Gått eller syklet mer til holdeplass  16,7 8 

Reist mer med kollektivtransport til holdeplass 7,7 0 4 

Reist med bil hele veien 15,4  8 

Reist med bil til en annen innfartsparkering 76,9 41,7 60 

Finne ledig plass langs vei 0 33,3 16 

N=25 (totalt) N= 

 

Holdning til avgift Prosent  

Svært positiv  

Ganske positiv  

Verken positiv eller negativ 4 

Ganske negativ 12 

Svært negativ 84 

N=25 
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