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IPTC: Public transport and urban structure: 
Improving public transport competitiveness
versus the private car (2017 – 2020)

2

Mål
Styrke samfunnets evne til å planlegge og utvikle arealbruk og 
transportsystemer på måter som bidrar til å forbedre konkurranseevnen 
til kollektivtransport vs. privatbil, og dermed til redusert transportbehov, 
trafikkmengder og klimagassutslipp

Undersøke små, mellomstore og store byer
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Hva prosjektet skal gjøre

Undersøke:
 Sammenhenger mellom bystruktur/ byutvikling og kollektivtrafikkens konkurransekraft
 Gangavstand til kollektivholdeplass
 Effekter av endringer i kollektivtilbudet
 Om planer, prosesser, kunnskap, analysemetoder, verktøy, mv. kan forbedres slik at de 

resulterer i planer og utvikling som styrker kollektivtrafikkens konkurransekraft
Lage database – effekter av endringer i kollektivtilbudet
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Noen foreløpige resultater

Undersøke:
 Sammenhenger mellom bystruktur/ byutvikling og kollektivtrafikkens 

konkurransekraft
 Gangavstand til kollektivholdeplass
 Effekter av endringer i kollektivtilbudet
 Om planer, prosesser, kunnskap, analysemetoder, verktøy, mv. kan forbedres slik at de 

resulterer i planer og utvikling som styrker kollektivtrafikkens konkurransekraft
Lage database – effekter av endringer i kollektivtilbudet
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Hvordan påvirker arealstruktur 
transportmiddelfordelingen?
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Hvordan langt går folk til bussen?
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First mile
(Access)
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En reise
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Spørreundersøkelser på buss 
og busstopp

Reisevaneundersøkelse 
på arbeidsplasser 

?!
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Foreløpige funn fra Stavanger – målt
(tatt ut – fordi vi vet at det er feil i tallene)
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Foreløpige funn fra Stavanger (oppgitt) 
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Foreløpige funn fra Stavanger (målt vs oppgitt)
(Tatt ut fordi vi vet at det er feil i tallene)
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Kartanalyse

Max Total: 5004 m

Max sentrum: 4578 m

Max Forus: 3533 m

Max Vaulen/Hinna: 5004 m

Respondenter

Max total: 3000 m 

Max sentrum: 3000 m 

Max Forus: 3000 m 

Max Vaulen/Hinna: 1700 m 
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Hvordan måle folks praksis og 
velvære knyttet til kollektivreiser?
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Å måle folks kollektivreiser: 
Praksis og velvære
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Å måle folks kollektivreiser: 
Praksis og velvære

• Jeg har to venner som bor på Bjølsen i Oslo 
som studerer på Blindern.

• Hun ene går i ti minutter for å ta t-
banen fra Nydalen til Blindern, fordi hun 
synes det er så trivelige omgivelser.

• Han andre tar bussen til Nydalen fordi 
han er lat, og så tar han t-banen.

• Person som reiser fra Rykkinn til 
Blindern. Hun kan ta bussen til 
Kolsås t-bane, for så å bytte t-
bane-linje på Majorstua. 
Istedenfor sykler hun heller til 
Kolsås t-bane, tar med sykkelen 
om bord, hopper av på Smestad 
og sykler resten av veien til 
Blindern.
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Å måle folks kollektivreiser: 
Praksis og velvære

• Undersøke hvordan folk gjennomfører, 
opplever og avveier tilgangfasen og bytter 
på kollektivreiser i Oslo-regionen og 
Trondheim-regionen

• Folk opplever at de venter lengre enn de 
faktisk gjør. Hva har det å si for folks 
reisepraksis?

• Hvordan gjennomføringen og 
opplevelsen er påvirket av en rekke 
faktorer

• Materialitet
• Stasjonsmiljøet
• Urbane former/arealbruk
• Transportinfrastruktur

• (Brukerorientert) teknologi
• Ruteplanleggere
• Sanntidsinformasjon

• Individuelle egenskaper
• Sosioøkonomi og demografi
• Verdisett og verdenssyn
• Generelle reisevaner og -formål
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Forskningsprosjektet:
TRANSFER

• Finansiert av TRANSPORT 2025-programmet 
til Forskningsrådet (2017-2021)

• Samarbeidsprosjekt mellom TØI og UiO

• Arbeidspakke 1 – Studier basert på data fra 
reisevaneundersøkelsen

• Arbeidspakke 2 – Smarttelefon-basert datainnsamling
• Arbeidspakke 3 – Etnografisk feltarbeid og dybdeintervju
• Arbeidspakke 4 – Implementering av tilgang og bytter i 

plandokumenter
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Hvorfor er dette interessant?

• Politisk vedtatt mål
• Nullvekstmålet
• Da må vi gjøre kollektivtransport mer 

konkurransedyktig

• Planlegges i en retning med mange 
bytter

• KVU Oslo-Navet
• Legges opp til flere bytter i et 

desentralisert rutenett

• Forstå hvordan kollektivtransport kan bli 
mer attraktivt og konkurransedyktig.
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Hvorfor er dette interessant?
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Hvordan skal vi gjøre dette?

• Smarttelefon-basert undersøkelse
• GPS-spore folks reiser
• Spørre dem underveis om hvordan 

de har det, samt hva de synes om 
omgivelsene.

• Satisfaction with travel scale
(Ettema et al. 2011)

• Avslappet – Stresset
• Tilstedeværende – Trøtt
• Generell tilfredshet

• Internettundersøkelse om 
bakgrunnsinformasjon, holdninger, livssyn

PositivNegativ

Aktiv

Inaktiv

Sliten, 
trøtt

Stresset

Avslappet

Tilstedeværende, 
livlig

Affekt/emosjoner

Kognitiv evaluering
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Hvordan skal vi gjøre dette?
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Hvordan skal vi gjøre dette?
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Hvordan skal vi gjøre dette?
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Bør innfartsparkeringstilbudet utvides når det 
synes å være stor etterspørsel?  
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Uklare effekter av innfartsparkering
og det er vanskelig å finne entydige svar

Blir innfartsveiene avlastet?
Blir det færre parkeringsplasser i sentrale områder?
Blir det flere (nye) kollektivreisende som følge av slike 
parkeringstilbud utenfor byen?
Hvem betaler egentlig for et «gratis» (for brukeren) 
parkeringstilbud?
Innebærer innfartsparkering en stimulering av bilbruken? 
Har trafikantene gode alternativer til biltransport til 
stasjonen, men disse benyttes ikke fordi - - - -?
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Vil en avgiftsordning påvirke etterspørselen og derved 
behovet for å øke antall P-plasser ved en jernbanestasjon

 Tidligere:  Gratis eller tilnærmet gratis: oblat – 50 kr per måned knyttet til 
periodekort  

 Bane NORs parkeringsstrategi sier bl.a.:
- Parkeringstilbudet kan gjerne være selvfinansierende
- Det bør alltid være ledig plass 

 Ny ordning:
250 kr per måned 
40 kr per dag 

 Hvorfor det?    
- Ønske om å påvirke etterspørselen dvs. hvem som etterspør
- Ønske om selvfinansierende utbygging og drift av parkering 
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Oppdraget fra Bane NOR:   Undersøk 11 stasjoner
med mange dagpendlere til Oslo før og etter innføring av avgift
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Antall oppmerkede 
parkeringsplasser

Frogner 206

Grorud 80

Hvalstad 36

Blommenholm 83

Slependen 82

Sande 202

Holmestrand 247

Fetsund 201

Sonsveien 329

Nittedal 150

Stokke 67
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Bosettingsmønsteret viser muligheter
f.eks. Sonsveien stasjon  
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Finne ut om det er grunnlag for mer 
samkjøring/matebuss 
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Nittedal stasjon  - ca. 3/4 av brukerne er bosatt i viste utsnitt
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Endring i belegg
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Avstand til stasjonen - førundersøkelsen
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Andel brukere bosatt innenfor 2 km (luftlinje)
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Før prisendring Etter prisendring

Blommenholm 55 % 37 %

Fetsund 40 % 38 %

Frogner 10 % 13 %

Grorud 33 % 38 %

Holmestrand 21 % 23 %

Hvalstad 60 % 78 %

Nittedal 66 % 74 %

Sande 16 % 11 %

Slependen 50 % 45 %

Sonsveien 16 % 13 %

Stokke 23 % 20 %
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Hva ellers?

 Ikke de samme bilene før og etter! 
 Er det ikke en så stor andel som antatt som er faste brukere? 

Vi har sammenlignet før og etter på noen stasjoner:  27% - 44 % av de 
parkerte bilene ble registrert på begge tidspunkt

Vi har ikke sjekket belegget i bilene – ble det mer samkjøring til stasjonen?

Er brukerne fornøyd med en betalingsordning som gjør at det alltid er ledig 
plass? 
(Svaret er trolig ja hvis man spør dem som ikke må reise så tidlig at de 
uansett finner plass)
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Noen biler ble borte 
men antall reisende ble opprettholdt  eller økt
Det er færre brukere av p-plassene

Ble det mindre bilbruk som følge av det?

De som har reelt behov kan komme når de vil og være sikre på å 
finne plass

Toget har ikke mistet reisende:
I følge NSB er det flere på-/avstigninger (1 - 11 %) på de 
11 stasjonene enn det var i førsituasjonen

Bane NOR kan drifte og utvikle p-tilbudet basert på inntekter fra 
parkeringen 
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Konklusjon 

Mange har trolig nytte av at etterspørselen påvirkes av en avgift 

Men, dessverre mangler vi også forklaringer på en rekke spørsmål om hvilke 
virkninger det har ut over det som er registrert 

Forskning er i stor grad basert på at undersøkelser gir grunnlag for nye 
spørsmål som noen vil mene vi bør søke å finne svaret på

Et vesentlig, men foreløpig ubesvart spørsmål er:

43



Side

Hvor er det blitt av de tidligere brukerne av 
innfartsparkeringstilbudet?
Er ikke behovet for innfartsparkering så stort som noen trodde?
Kjører de til en annen stasjon - uten avgift eller annen takstsone?
Sitter de på med naboen til stasjonen?
Har de begynt å sykle eller gå til stasjonen? 
 Tar de en lokalbuss/matebuss?
Har de funnet annen kollektiv reisemåte til målet?
Kjører de bil helt fram til reisemålet?
Arbeider de oftere hjemmefra?
Har de kjøpt seg ny bil? (nytt registreringsnummer?)
Har Bane NOR stimulert til mer koselige reiser (Kiss & Ride - kun kort stopp)?
 Flere muligheter ? ? ? ?
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Takk for oss!
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