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I byområder er reisemønster og reisemåte et resultat av samspillet mellom 
daglige aktivitetsbehov og fysiske rammebetingelser. Rapporten belyser en del av 
disse sammenhengene. Det er mest bilbruk i små og mellomstore tettsteder. 
Omfanget avhenger blant annet av om folk må dra ut av tettstedet for arbeid og 
service. Minst bilbruk finner man i store tettsteder med høy befolkningstetthet. 
Variasjonene i reisevaner er større innenfor de store tettstedene enn mellom 
tettsteder av ulik størrelse og tetthet. Lokaliseringsmønster, arealbrukstetthet, 
kollektivtilbud og parkeringsrestriksjoner har betydning for hvor mange som 
velger å gå eller reise kollektivt til daglige gjøremål. Undersøkelsen viser at en 
byplanstrategi med vekt på bymessig fortetting kombinert med et effektivt 
kollektivsystem kan bidra til å redusere biltrafikken i de store tettstedene.    
 

Interurbane og intraurbane ulikheter i reisevaner 
Rapporten tar for seg reisevaner i byer. Analysene er knyttet til sammenhengende 
tettsteder etter den offisielle tettstedsavgrensingen (SSB). Det vil si at vi har brukt 
begrepet by synonymt med begrepet tettsted. Analysene er basert på data fra den 
nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (Vågane m fl 2011) med påkodede data 
om tettsteder, arealbruk, avstander med mer hentet fra ulike kilder.    

Rapporten har to hovedperspektiver;  (i) interurbane analyser med vekt på 
forskjeller i reisevaner etter tettstedenes plass i tettstedshierarkiet, tettstedenes 
arealbruk (tetthet) og tettstedenes regionale funksjon, og (ii) intraurbane analyser 
med vekt på forskjeller i reisevaner etter arealbruk, lokaliseringsmønster og 
tilgjengelighet innenfor tettstedsgrensene. Det første perspektivet tar for seg hele 
tettstedshierarkiet, det siste omfatter tettsteder med minst 50 000 innbyggere.  

 

Byens puls 
Døgnrytmen er den samme i alle store tettsteder. På hverdager skyldes 37 prosent 
av reisene at folk er på vei til eller fra jobb eller skole/studiested eller at de er på 
tjenestereise (sum for de sju største tettstedene). Mange utfører ærend, foretar 
innkjøp eller leverer/henter barn i skole eller barnehage på vei til eller fra jobb. I 
reisevaneundersøkelsene er slike stopp underveis vanligvis definert som egne 
reiseformål, men i figur S.1 er stoppene definert som ledd i arbeidsreisen.  
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Figur S.1: Reiser etter formål og starttime per yrkesdøgn - reiser som starter eller ender i 
tettstedene Fredrikstad/Sarpsborg, Oslo, Drammen, Tønsberg, Skien/Porsgrunn, 
Kristiansand eller Trondheim. Prosent.  

Det er i reiselengdene og reisemåtene vi finner forskjellene mellom tettstedene. 
Bortsett fra i Oslo, er bil dominerende transportmiddel i de store tettstedene. 
Fredrikstad/Sarpsborg og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med høyest andel; over 
70 prosent av reisene på hverdager skjer med bil. I Oslo tettsted brukes bil på 
under halvparten av reisene. Kollektivtransportens betydning varierer enda mer. I 
Oslo tettsted skjer over 1/3 av de motoriserte reisene med kollektivtransport. De 
andre byene ligger langt lavere. 

 
Figur S.2: Andel kollektivreiser av motoriserte reiser etter tettstedet der reisen starter. 
Mandag til fredag. Prosent.  

Omfanget av bilbruk varierer med reisehensikt. Mest bilbruk er det ved kjøring av 
barn til/fra skole, barnehage eller ulike aktiviteter, både på egne turer eller på vei 
til eller fra jobb. 

 

Tettstedshierarki og reisevaner 
På tvers av tettstedshierarkiet kan de største tettstedene (minst 100 000 inn-
byggere) oppvise vesentlig høyere andel reiser til fots og med kollektivtransport 
enn det man ser i de mindre og mellomstore tettstedene. Store tettsteder har et 
større tilbud av arbeidsplasser, handel, annen service og kultur som i gjennomsnitt 
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gir kortere avstander og større mulighet for å nå ulike gjøremål til fots. De store 
tettstedene gir dessuten markedsgrunnlag for et konkurransedyktig kollektivtilbud.  

 
Figur S.3: Transportmiddelfordeling etter antall innbyggere i tettstedet der reisen starter. 
Prosent. 

Effekten av befolkningsstørrelse forsterkes med økende befolkningstetthet i 
tettstedene. Forklaringene er de samme, høy tetthet medfører gjerne at det blir 
kortere avstand til daglige gjøremål og flere reiser kan gjennomføres til fots. 
Samtidig får kollektivtrafikken et mer konsentrert og større befolkningsunderlag 
for de ulike linjene.  

 
Figur S.4: Andel med bil på reiser som starter i tettsted etter antall innbyggere og tetthet. 
Reiser under 100 km. Prosent. 

For de minste tettstedene er det ingen tydelige effekter av tetthetsvariasjoner. For 
disse tettstedene er regionale forhold av større betydning. Jo mindre selvforsynt 
tettstedene er med arbeidsplasser, butikktilbud, servicetilbud og kulturtilbud, 
desto større er interaksjonen med andre (større) tettsteder og desto lengre er den 
gjennomsnittlige daglige kjørelengden med bil per capita. Samlet sett viser dette 
at samspillet mellom tettstedenes størrelse, tetthet og regionale funksjon (gjerne 
målt som utpendlingsrate) er sentralt for å forklare interurbane variasjoner i reise-
vanene på tvers av hele tettstedshierarkiet.  
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Figur S.5: Gjennomsnittlig daglig kjørelengde med bil (vognkm) per innbygger etter 
tettstedsstørrelse og utpendlingsandel. Reiser under 100 km. Omfatter bosatte i tettstedet 
(unntatt personer som ikke foretok noen  reise under 100 km på undersøkelsesdagen). 
Km. 

 

Bystruktur og reisevaner 
Variasjonene i reisevaner er større innenfor de store tettstedene enn mellom 
tettsteder av ulik størrelse og tetthet. Et eksempel på dette er geografiske 
variasjoner i bilbruk fra/til boligområder (figur S.6). Det er minst bilbruk i 
sentrumsnære områder og enkelte enklaver med høy tetthet. Mest bilbruk ser vi 
hovedsakelig fra/til boligområder i utkanten av tettstedene.    

 
Figur S.6: Andel reiser som bilfører etter bosted i Trondheim tettsted. Omfatter reiser 
under 50 km fra/til eget hjem foretatt av personer over 17 år. Prosent. 
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Valg av reisemåte og omfanget av trafikkskaping henger i stor grad sammen med 
interne ulikheter i befolkningstetthet, arbeidsplasstetthet, servicetetthet og intra-
urban sentralitet, samt nærhet til sentrum. Vi kan sammenfatte disse indikatorene i 
begrepet bymessighet. Høy tetthet i befolkning, arbeidsplasser og service og 
nærhet til sentrum gir høy bymessighet.  

Jo høyere befolkningstetthet det er i boligområdene, jo mer områdene er omgitt av 
arbeidsplasser og servicetilbud og jo nærmere sentrum områdene ligger, desto 
flere velger å gå eller reise kollektivt til daglige gjøremål. Resultatet er færre 
bilturer og færre kjøretøykm med personbil per capita.  

 
Figur S.7: Reisemåte fra/til eget hjem i tettsteder med minst 50 000 innbyggere etter 
befolkningstetthet ved bostedet. Personer over 17 år. Prosent. 

Kunnskap om befolkningstetthet, arbeidsplasstetthet og sentrumsnærhet gjør det 
mulig å beregne sannsynlig andel reiser som bilfører fra/til eget hjem (figur S.8). 
Resultatene viser at det er tetthet (befolkning og arbeidsplasser) som påvirker 
sannsynligheten mest.  

 
Figur S.8: Sannsynlig andel reiser som bilfører fra/til eget hjem etter bostedets 
befolkningstetthet, arbeidsplasstetthet og avstand fra sentrum. Tettsteder med minst 
50 000 innbyggere. Prosent. 
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På tilsvarende måte som for boligområder, ser vi at jo mer bymessig det er ved 
reisemålet, desto flere velger å reise dit kollektivt eller til fots. Høy tetthet ved 
reisemålet betyr stor konsentrasjon av reiser til området og således bedre 
markedsgrunnlag for et effektivt kollektivtilbud.  

 
Figur S.9: Kollektivreisenes andel av motoriserte reiser etter reisemål i Trondheim 
tettsted – ikke medregnet reiser som ender i eget hjem. Omfatter reiser under 150 km 
foretatt av personer over 17 år. Prosent. 

 
Figur S.10: Reiser som ender i  tettsteder med minst 50 000 innbyggere etter reisemålets 
avstand fra sentrum. Reiser til eget hjem ikke medregnet. Omfatter reiser under 150 km 
foretatt av personer over 17 år. Prosent. 

Ved hjelp av enkle modeller kan vi beregne sannsynlig andel reiser som bilfører 
og sannsynlig andel kollektivreiser avhengig av den samlede effekten av 
reisemålenes avstand til sentrum og arbeidsplasstetthet ved målpunktene (figur 
S.11). De to indikatorene har omtrent lik effekt. Resultatene dokumenterer 
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sammenheng mellom arealbruk, lokalisering og reisemåte. Høy bymessighet gir 
lavere bilbruk og mer kollektivtransport.  

 
Figur S.11: Sannsynlig andel reiser som bilfører og andel reiser med kollektivtransport 
etter reisemålets sentrumsavstand og antall arbeidsplasser innenfor 500 m fra reisemålet.  
Gjelder for reiser opptil 150 km som ender i  tettsteder med minst 150 000 innbyggere. 
Reiser til eget hjem ikke medregnet. Reisende over 17 år. Prosent. 

Hva ligger bak høye kollektivandeler til de mest bymessige områdene? Svaret 
finner vi i forholdet mellom tilgjengelighet med kollektivtransport og fram-
kommelighet med bil. Kollektivtilbud med høy frekvens og et rutenett tilpasset en 
by med tett arealbruk og konsentrert lokalisering av viktige funksjoner, gjør det 
mulig å oppnå reisetider med kollektivtransport som kan konkurrere med bilen. 
Samtidig kan høy tetthet og mye trafikk gjøre det vanskeligere eller mindre 
attraktivt å benytte bil. Når reisetiden kollektivt kan konkurrere med reisetiden 
med bil, er det mange som velger å reise kollektivt til arbeid, særlig hvis det 
samtidig ikke er mulig å parkere gratis ved arbeidsplassen (figur S.12).  

 
Figur S.12: Sannsynlig andel kollektivreiser av motoriserte reiser til arbeid i store 
tettsteder etter relativ reisetid (kollektivt i forhold til bil) og parkeringsforhold ved 
arbeidsstedet. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). Prosent. 
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Bymessig fortetting og regional fordeling 
I moderne byplanlegging nevnes ofte bymessig fortetting som mål for område-
utvikling. I dette ligger et ønske om mer intensiv arealbruk med tilrettelegging for 
flere boliger, service og arbeidsplasser, gjerne rundt knutepunkter i kollektiv-
systemet1

Vår undersøkelse gir støtte til denne hypotesen. Resultatene viser at en byplan-
strategi med vekt på bymessig fortetting kombinert med et effektivt kollektiv-
system, kan bidra til å redusere biltrafikken i de store tettstedene.  

. Hensikten er blant annet å redusere transportbehovet og omfanget av 
biltrafikk. Det vil si at byplanleggingen bygger på en hypotese om at reisevaner 
kan påvirkes gjennom arealplanleggingen.  

Det er samtidig viktig å ha fokus på et overordnet regionalt nivå der hele arbeids-
markedsregioner ses i sammenheng. Mange mindre og mellomstore tettsteder har 
en regional funksjon som satellitter til større bysentre. Slike steder er avhengig av 
arbeidsplasser og service som tilbys andre steder (særlig i regionhovedsenteret), 
noe som medfører mye bilbruk.  

 

                                                 
1 Vanligvis er bymessig fortetting  ikke gitt noe presis definisjon eller operasjonalisering. Vår 
operasjonalisering med indikatorer for tetthet i boligområder, arbeidsplasstetthet, servicetetthet 
(handelstilbud), lokalisering (sentrumsavstand) og intraurban sentralitet,  bygger på den 
oppfatningen man kan få av gjennomlesing av plandokumenter og av løpende debatt om 
byutvikling.   
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