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Resultater fra reisevaneundersøkelsen rapporteres ofte med utgangspunkt i 

enkeltreiser. I denne rapporten bruker vi den nasjonale reisevaneundersøkelsen 

2009 for å se hvordan reisene er satt sammen av ulike transportmidler, og 

hvordan reisene igjen henger sammen med hverandre i kjeder. De aller fleste 

kjeder er enkle, med to ledd (reiser). Ved å bruke kjedeperspektivet ser vi f.eks. at 

48 prosent av bilreisene på én kilometer eller kortere inngår i kjeder på minst fem 

kilometer og dermed vanskelig kan erstattes med gange eller sykling. Kvinner har 

de mest kompliserte reisemønstrene, også blant dem som ikke har barn.  

 

Hva er en reise? 

I reisevaneundersøkelsen (RVU) er en reise avsluttet når formålet med reisen er 

oppnådd. Det vil si at om en drar til jobb og bytter ett eller flere transportmidler 

underveis, vil reisen ikke være avsluttet før man er fremme på jobb. Drar man 

innom barnehagen på veg til jobb, registreres to reiser. Reisedefinisjonen får 

konsekvenser for hvordan reisens formål og transportmiddelbruk registreres og 

presenteres. 

En reise kan bestå av flere reiseelement. Kjører man bil hjemmefra til stasjonen, 

parkerer bilen der, tar toget videre før man tar den siste etappen med trikk, består 

reisen av flere reiseelement. Denne reisen, med tre reiseelement, vil være 

registrert med ett hovedtransportmiddel som er det transportmidlet man oppgir å 

ha reist lengst med.  

De fleste resultater fra RVU rapporteres på reise- eller personnivå. Men 

reiseaktiviteten kan også analyseres på flere nivå. Mellom reiser og personer har 

vi reisekjeder. Reisene foregår ikke i et vakuum, men er avhengige av hverandre. 

 

På de fleste reiser brukes ett transportmiddel 

På fire prosent av alle reisene ble det brukt flere transportmidler (ekskl. reiser til 

fots) (Tabell S1). 5,4 prosent av alle reiser hadde buss som hovedtransportmiddel, 

og buss inngikk som ett (evt. av flere) transportmidler på 6,0 prosent av reisene. 

Effekten av å kun ta hensyn til hovedtransportmiddel er størst for båt/ferge og for 

skinnegående transportmidler, fordi det er disse det er mest vanlig å bruke i 

kombinasjon med andre. På reiser der tog er hovedtransportmiddel, brukes også 

andre transportmidler på en del av reisen i hele 56 prosent av tilfellene. 
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Tabell S1: Transportmiddelfordeling etter hovedtransportmiddel og om flere 

transportmidler er brukt på reisen. RVU 2009. Prosent 

 Hoved-
transportmiddel 

Andel 

Andel med 
flere 

transportmidler 

Til fots  22,3 - 

Sykkel 4,2 0,3 

Bilfører 51,5 0,8 

Bilpassasjer 11,0 1,8 

Buss 5,4 13,0 

Trikk/bane 1,8 19,3 

Tog 1,0 55,8 

Rutebåt/ferge 0,4 46,4 

Annet 2,2 15,4 

Total 100,0 3,6 

 

 

De fleste kjeder har to ledd 

Det er flere innfallsvinkler man kan bruke for å kjede sammen reisene til 

reisekjeder. Den vanligste er å definere en kjede som sammenhengende reiser der 

den første starter hjemme (evt. andre steder), og den siste ender der den første 

startet. Det er denne tilnærmingen som brukes i denne rapporten.  

Vi har brukt reisene som er registrert i RVU 2009 og satt dem sammen. En kjede 

starter med en reise som starter hjemmefra. Deretter legges de påfølgende reisene 

til i kjeden, helt til en reise ender hjemme igjen, uten andre krav til reisene. En 

kjede kan ha ett eller flere ledd. Dersom kjeden ikke avsluttes hjemme, blir kjeden 

ikke tatt med i analysen videre. Totalt er rundt 88 prosent av reisene inkludert i 

slike hjem-hjem-kjeder.  

De fleste kjeder er ganske enkle. 60 prosent av alle kjeder består av to reiser 

(ledd), dvs. de er tur-retur hjemmet (Figur S1). 48 prosent av alle reisene inngår i 

kjeder på to ledd, mens hver fjerde reise inngår i en kjede med mer enn tre ledd. I 

gjennomsnitt består hver kjede av 2,38 reiser (ledd).  

Syv prosent av alle reiser inngår i kjeder med ett ledd, og disse kjedene holdes 

utenfor de fleste av analysene i denne rapporten. 
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Figur S1: Antall ledd (reiser) på kjeden. RVU 2009. Prosent av kjedene og av reisene. 

 

Korte bilreiser er del av kjeder 

Ser vi på bilførerreisene spesielt, ser vi at 48 prosent av reisene én kilometer og 

kortere inngår i kjeder som er mer enn fem kilometer (Figur S2). For reiser 

mellom  en og to kilometer gjelder det 43 prosent av reisene. 

Vi ser altså at en del av de korteste bilførerreisene ”forsvinner” om vi tar med 

kjedens lengde. Rundt en av tre reiser er del av kjeder over en mil, og vil derfor 

vanskelig kunne erstattes av reiser til fots eller med sykkel. 13 prosent av 

bilførereisene på maksimalt én kilometer inngår i kjeder som er maksimalt tre 

kilometer og som verken har innkjøp eller følge som formål på noen av leddene. 

Disse burde det i alle fall være mulig å erstatte med reiser til fots eller sykkel.  

 

Figur S2: Kjedens lengde på bilførerreiser etter reiselengde. Bilførerreiser i kjeder med 

minst to ledd. RVU 2009. Prosent 
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Kvinner har kompliserte reisemønstre 

I gjennomsnitt foretar en person som er 13 år og eldre 3,82 reiser pr. dag. Dette 

inkluderer kun de personene som har foretatt minst én reise. 88 prosent av disse 

reisene får vi fordelt på kjeder med utgangspunkt i hjemmet. Det utgjør 1,59 

kjeder pr. person pr. dag. 53 prosent har kun en kjede, mens 12 prosent har minst 

tre. De eldste har færrest kjeder. Personer som har reist mandag, tirsdag eller 

torsdag har flest kjeder. Personer bosatt i Oslo har færrest kjeder, men forskjellene 

er ikke store.  

Figur S3 viser at kvinner har mer kompliserte kjeder enn menn, uavhengig av 

omsorgsforpliktelser. 

 

Figur S3: Antall kjeder pr. dag +antall reiser pr. kjede. Personer som har reiser i kjeder. 

RVU 2009. 
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