
Miljø- og klimavennlige arbeidsreiser  
– lønnsomt for bedriften
Tilbud om reisevaneundersøkelse som grunnlag for mobilitetsplanlegging

Arbeidsreiser med bil er blant de viktigste kildene til utslipp av klimagasser.  
I tillegg medfører disse reisene lokale miljø- og traffikkproblemer og at det 
legges beslag på store arealer til parkering. 

For store virksomheter med mange arbeidsplasser er det mulig å utforme 
effektive tiltak for å begrense bilbruk til arbeid, gjerne i samarbeid med lokale 
myndigheter og trafikkselskaper. Men det krever kunnskap om de ansattes 
reisevaner. En reisevaneundersøkelse er nyttig for å identifisere tiltak som kan 
endre de ansattes transportmiddelvalg i mer klima- og miljøvennlig retning.  
TØI tilbyr å gjennomføre bedriftsbaserte undersøkelser tilpasset lokale forhold. 

Gjennom å redusere de ansattes bruk av bil til arbeid kan bedriften: 
•	 Frigjøre parkeringsareal
•	 Bidra til bedre helse blant de ansatte og redusert sykefravær
•	 Få bedre omdømme (miljø og helse)
•	 Redusere reisekostnader
•	 Bidra til miljøsertifisering

TØI har utviklet et eget nettbasert opplegg for kartlegging av arbeidsreiser som 
grunnlag for bedrifters mobilitetsplanlegging. Opplegget består av: 
•	 Nettbasert spørreskjema som sendes de ansatte (utarbeides i samarbeid  

med bedriften)
•	 Analyse av ansattes reisevaner og vanligste transportruter til/fra jobb
•	 Kartlegging av sentrale barrierer mot bruk av mer miljøvennlig transport
•	 Utarbeiding av prioriterte tiltakspakker
•	 Sammenligning med resultater på nasjonalt nivå og med andre bedrifter
•	 Beregning av arbeidsreisenes bidrag til bedriftens «klimaregnskap»

Resultatene kan brukes av bedriftene for utvikling av egne tiltak og for framstøt 
mot lokale myndigheter og trafikkselskaper for endring og bedre tilpassing av 
kollektivtilbudet og sykkel-/gangveier i det aktuelle området. Undersøkelse med 
enkel rapportering kan gjøres fra kr 250 000 (eks moms).

Transportøkonomisk institutt
TØI har en egen forskergruppe som 
arbeider med reisevaneforskning 
og har lang erfaring med gjennom-
føring av reisevaneundersøkelser. 
Instituttet har blant annet hatt 
ansvaret for de nasjonale reiseva-
neundersøkelsene, og gjennomført 
mange lokale undersøkelser for 
kommuner, bedrifter og nærings-
parker. www.toi.no

Kontaktpersoner
Randi Johanne Hjorthol
E-post: rh@toi.no  
Telefon: 93 22 48 72 

Jon Martin Denstadli
E-post: jmd@toi.no  
Telefon: 93 26 01 65

Visste du at:

•	 66 % av arbeidsreisene 
foregår med bil

•	 15 % bruker kollektiv-
transport til jobb, men bare  
6 % av arbeidsreisene foregår  
med sykkel

•	 Vi reiser 14,9 km til jobb i 
gjennomsnitt og bruker  
24 minutter

•	 Fire av fem sysselsatte  
har gratis parkeringsplass 
ved jobben

•	 Egenbetaling for parkering 
kan halvere bilbruken til jobb


