
  

   

Telefon: 22 57 38 00    E-post: toi@toi.no   I 
Rapporten kan lastes ned fra www.toi.no  
   

Sammendrag: 

Reisevaner i Moss og Rygge 
2009/2010 

TØI rapport 1143/2011 
Forfatter(e): Liva Vågane 

Oslo 2011 30 sider 

Resultatene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 viser at de bosatte i 
Moss og Rygge ikke skiller seg mye fra landsgjennomsnittet når det gjelder 
tilgang på transportressurser og reiseatferd. Bosatte i Rygge har bedre tilgang på 
bil og reiser lengre og mer med bil enn bosatte i Moss. 
 
 

Hovedfunn 
 
• 87 prosent av befolkningen i Moss og Rygge er bosatt i en husholdning som 

har tilgang til bil. Av dem som har bil, har 45 prosent minst to biler. Tilgangen 
til bil er noe bedre i Rygge enn i Moss. Tilgangen på førerkort er også bedre i 
Rygge, med 84 prosent av personer 18 år og eldre mot 89 prosent i Moss. 

• Kollektivtilbudet er noe bedre for de bosatte i Moss enn i Rygge. I Moss har 
19 prosent et kollektivtilbud med avganger hvert kvarter eller oftere. I Rygge 
har 23 prosent avganger sjeldnere enn en gang i timen. En av fem vet ikke 
hvor mange avganger det er. For disse er det rimelig å anta at 
kollektivtransport ikke vurderes som et aktuelt alternativ. 

• 15 prosent har ikke foretatt noen reiser på registreringsdagen. Én av ti har mer 
enn seks reiser. I gjennomsnitt har de foretatt 3,3 reiser.  I løpet av disse 
reisene tilbakelegger de drøyt fire mil, og bruker rundt en time og ett kvarter. 
Personer bosatt i Moss reiser noe kortere, og bruker mindre tid på det i løpet 
av en gjennomsnittsdag enn personer bosatt i Rygge. 

• Bilreiser dominerer og står for to av tre reiser de bosatte gjennomfører. 19 
prosent av reisene er til fots, mens åtte prosent er med kollektive 
transportmidler. 
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Figur S1: Transportmiddelbruk blant bosatte i Moss og Rygge. Prosent 

• Bosatte i Rygge foretar færre  reiser til fots og flere som bilfører enn bosatte i 
Moss. Aldersgruppen 13-17 år går, sykler og reiser mer kollektivt enn alle 
andre aldersgrupper. Kvinner går mer enn menn, og er i større grad 
bilpassasjerer, mens menn heller reiser kollektivt. 

• Flertallet av reisene foregår innenfor avgrensede områder. 52 prosent av 
reisene foregår innenfor samme kommune, og 32 prosent innenfor en og 
samme sone. 

• På ukedagene er den høyeste andelen reiser mellom kl 15 og 17. Figuren viser 
også at det er to topper på morgen/formiddagen. 

 
Figur S2: Reisens starttidspunkt. Reiser foretatt av bosatte i Moss og Rygge mandag-
fredag. Prosent 

• Yrkesaktive i Moss og Rygge har i snitt rundt to mil til arbeid. Andelen i Moss 
som har arbeid i Oslo og Akershus er høyere, og derfor har de også noe lengre 
reiser enn de yrkesaktive i Rygge. Totalt har 37 prosent mindre enn fem 
kilometer fra bosted til arbeidssted. 
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• Bil er det dominerende transportmidlet på arbeidsreisen både på reiser over og 
under fem km. På arbeidsreiser over fem km er kollektivandelen på 28 
prosent.  

 
Figur S3: Transportmiddelbruk på arbeidsreisen. Reiser som starter/ender hjemme 
med formål arbeid. Reiser foretatt av bosatte i Moss og Rygge. N=488 reiser 

 
• De som kjører bil på arbeidsreisen, oppgir at den viktigste grunnen til å velge 

bil framfor buss eller tog er tidsbruken. Nesten halvparten av bilbrukerne 
synes at det kollektive alternativet tar for lang tid. Nærmere en av fire mener 
at det er for få avganger. En del trenger bil i arbeidet, men dette utgjør en 
relativt liten andel. 

• Bilen dominerer på handlereisene, enten som fører eller som passasjer. Det 
varierer en del mellom sonene, med lavest bilandel i Moss og høyest i Rygge. 
Kollektivandelene er svært små på denne typen reiser. 

• I Moss er det 14 prosent som har hatt en innkjøpsreise til utlandet (Sverige) 
siste måned, mens det i Rygge er 17 prosent. For landet som helhet er denne 
andelen på 4 prosent. 
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