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Sammendrag: 

Flere i hver bil? Status og potensial 
for endring av bilbelegget i Norge 

Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i Norge viser at 
bilbelegget gradvis er redusert siden 1985, og er lavest på arbeidsreisene. 
Variasjoner i belegget henger først og fremst sammen med reisens formål og 
antall barn i husholdningen. Hvor man bor spiller liten rolle. Potensialet for 
å øke belegget er størst på arbeidsreisene, som er rutinemessige og har lavt 
belegg.  
 

Flere måter å beregne belegg  

Hvor mange personer som i gjennomsnitt er i hver bil kan måles og beregnes på 
ulike måter. Det kan derfor være vanskelig å sammenligne tall fra ulike land og 
undersøkelser. Utgangspunktet er vanligvis vegkanttellinger eller tall fra 
reisevaneundersøkelser. Fordelene med å bruke vegkanttellinger er at man kan få 
beleggstall på konkrete strekninger og tidspunkt, mens ved å bruke 
reisevaneundersøkelser og lignende har man mulighet til å få flere opplysninger 
om selve reisen (f.eks. lengde og formål) og de personene som er i bilen. En tredje 
mulighet er å bruke trafikkmodeller til å beregne belegget.  

 

Endringer i bilbelegg som ikke endrer trafikken 

For at bilbelegget skal ha betydning for trafikkflyt og miljøet, er det en 
forutsetning at økt belegg henger sammen med færre biler på vegene. Økt belegg 
er dermed bare interessant i de tilfellene det øker fordi noen lar bilen stå, ikke 
fordi man går over fra kollektivtransport, eller fyller bilen opp med 
familiemedlemmer eller andre som ellers ikke ville kjørt bil. Endring i bilbelegg i 
løpet av en periode kan ha andre forklaringer enn at det er blitt mer vanlig å 
samkjøre, og at flere lar bilen stå.  

o Hvis det blir mer vanlig å kjøre barn til barnehage og skole i stedet for at de 
følges til fots eller går alene, kan man oppleve at bilbelegget øker, og at 
trafikken samtidig øker. 

o Hvis flere velger å være bilpassasjer fremfor kollektivtrafikant, kan det også 
føre til at belegget øker. En slik endring vil ikke ha noen betydning for 
trafikkmengden, for økt belegg fører da ikke til færre biler på veiene.  

o Hvis økt belegg innebærer at man må kjøre over lengre avstander for å hente 
eller sette av passasjerer, reduseres kanskje ikke trafikkarbeidet. 
 



Flere i hver bil? 

Status og utvikling  

Med økt bilhold er det ikke uventet at bilbelegget på lang sikt i de fleste land har 
vist en nedgang. Selv om tall fra ulike land er basert på forskjellig tallgrunnlag, 
viser de samme tendens; belegget er lavere på reiser til/fra arbeid enn for alle 
andre typer reiser. Husholdningens størrelse er av betydning for bilbelegget. De 
fleste bilpassasjerer tilhører bilførerens husholdning, og dette kalles ofte 
”fampooling”.  

I følge den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2005 var 54 prosent av 
alle reiser som bilfører, mens 12 prosent var som bilpassasjer. Ser vi litt nærmere 
på bilførerreisene, er det på 63 prosent av reisene kun bilføreren i bilen. På 25 
prosent av reisene er det én passasjer, mens det på 11 prosent er to eller flere. Vi 
ser av figur S1 at det er først og fremst på arbeidsreisene man reiser alene i bilen, 
og at det er flere passasjerer på reiser som har som formål å hente eller bringe 
barn og andre. 
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Figur S1: Antall personer i bilen etter formål. Bilførerreiser, RVU 2005. 

 

Svak nedgang 
Det generelle inntrykket er at det har vært en nedgang i bilbelegget i Norge (figur 
S2). I 1985 var det gjennomsnittlige belegget pr. tur 1,66, mens det i 2005 var 
redusert til 1,54. Denne svake nedgangen har skjedd samtidig med blant annet 
vekst i bilholdet. Andelen som har tilgang på bil har økt fra 84 prosent i 1985 til 
87 prosent i 2005, mens andelen som har tilgang på to eller flere biler har økt fra 
25 til 39 prosent. 
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Figur S2: Gjennomsnittlig bilbelegg i Norge, pr. tur og pr. kilometer. Bilførerreiser, RVU 
1985-2005. 

 

Lavest belegg på arbeidsreiser 
Figur S3 viser at belegget varierer fra 1,14 på arbeidsreisene til 1,94 på følge- og 
omsorgsreisene, men forskjellene reduseres om vi holder passasjerer under 13 år 
utenom. Dette sier oss at ”fampooling” nok er et svært viktig bidrag til belegget, 
selv om vi ikke fra tallene vet om alle barna man transporterer er egne barn. 
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Figur S3: Belegg etter formål, med og uten passasjerer under 13 år. Bilførerreiser, RVU 
2005. 
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Antall barn er viktigst 
Figur S4, som viser sammenhengen mellom antall personer i husholdningen og 
belegget, bekrefter at bilbelegget øker etter størrelsen på husholdningen bilføreren 
kommer fra, men vi ser også at det er antall barn under 18 år som har betydning, 
og ikke antall voksne i husholdningen.  
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Figur S4: Belegg pr. tur etter hvor mange barn, voksne og personer totalt det er i 
bilførerens husholdning. Bilførerreiser, RVU 2005. 

 

Bosted betyr lite for belegget 
Belegget varierer lite etter hvor bilføreren bor. Ser vi på type bosted viser tabell 
S1 at i 2005 hadde omegnskommunene rundt de største byene lavest belegg. Oslo 
har høyest belegg pr. km. Det skyldes nok at bileiere i Oslo i større grad bruker 
bilen til lengre turer og ikke så mye på de korteste turene. Vi ser at belegget også 
er noe høyere pr. km utenfor de største byene. Sammenligner vi etter hvor i landet 
man bor, er det også små forskjeller når det gjelder belegg pr. tur. Belegget pr. km 
er derimot en del høyere i Nord-Norge fordi de har lengre reiser med høyere 
belegg. At belegget ikke varierer mer, henger sammen med at vi sammenligner 
bilførere, ikke trafikanter generelt. Bilførerne har mer eller mindre bevisst valgt 
bort andre reisemåter, og de geografiske forskjellene vil derfor være utjevnet.  
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Tabell S1: Belegg etter type bosted. Alle typer reiser og arbeidsreiser. Bilførerreiser, 
RVU 2005 

 Alle reiser Arbeidsreiser 
 Pr. tur Pr. km Pr. tur Pr. km 
Type bosted     
Oslo 1,55 1,78 1,10 1,11 
Omegn til Oslo 1,51 1,60 1,13 1,15 
Bergen/Trondheim/Stavanger 1,56 1,62 1,15 1,19 
Omegn til Bergen/Trondheim/Stavanger 1,53 1,61 1,08 1,07 
Resterende seks største byer 1,56 1,68 1,13 1,18 
Mindre byer 1,53 1,71 1,17 1,24 
Resten av landet 1,54 1,76 1,15 1,24 

TØI rapport 1050/2009 

 

Hvorfor (ikke) samkjøre? 

For noen reiser er det gitt hvem som skal være med. Reisen til barnehagen 
gjennomføres fordi man skal frakte passasjerer. Dermed blir belegget på disse 
reisene høyt. Det samme gjelder for andre reiser der man tar med seg de man bor 
sammen med. Lengre helgereiser gjennomføres f.eks fordi man skal reise sammen 
med familien på besøk eller til hytta. Det er liten grunn til å forutsette at belegget 
på slike reiser skal økes. 

Å samkjøre er på samme tid både bedre og dårligere enn å kjøre alene eller reise 
kollektivt. Det er rimeligere å kjøre sammen enn å kjøre alene, og det kan også i 
mange tilfeller være rimeligere enn å reise kollektivt. Rent reisetidsmessig vil det 
i de fleste tilfeller lønne seg å samkjøre fremfor å reise kollektivt, men det er 
avhengig av kollektivtilbudet. Hvis passasjerene må hentes utenfor den 
opprinnelige reiseruta, kan reisetiden øke ved å samkjøre i forhold til å kjøre 
alene. Samkjøring reduserer fleksibiliteten man har ved å bruke bil, og bruk av 
kollektivtransport kan mange steder være mer fleksibelt enn samkjøring. Et annet 
argument mot å kjøre sammen med andre, er at man må forholde seg til sine 
medpassasjerer. Det samme må man på kollektive transportmidler, men det blir 
mer overfladisk. Mange har behov for tid alene i bilen, men samtidig kan det være 
avslappende å være passasjer en gang i blant.  

 

Tiltak for å øke belegget 

Tiltak for å øke bilbelegget faller ofte sammen med tiltak for å redusere 
reiseaktiviteten generelt eller for å endre transportmiddelbruken. Her konsentrerer 
vi oss om de tiltakene som direkte er ment å ha effekt på bilbelegget. 

For å få flere til å kjøre sammen kan man: 

• Gi fordeler for de som ikke kjører alene 

• Redusere ulempene ved å kjøre sammen med andre 

• Forsterke fordelene ved å kjøre sammen med andre 

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2009 V 
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961  



Flere i hver bil? 

 

 

Fleksibilitet 

Fleksibiliteten øker om samkjøringen ikke begrenses til at det er de samme 
personene som kjører på faste strekninger til bestemte tidspunkt. I USA er 
uformelle systemer for tilfeldig samkjøring eller ”slugging” utviklet for at 
pendlere skal dra nytte av sterkt redusert reisetid og kjørekostnader i 
sambruksfeltet. De som trenger skyss stiller seg opp på bestemte holdeplasser, det 
samme gjør sjåførene som trenger å få fylt opp bilene sine. Her beholder man mye 
av den anonymiteten som man har på kollektive transportmidler, samtidig som 
både sjåfører og passasjerer sparer tid og penger. En ytterligere økning i 
fleksibiliteten har man ved såkalt spontan samkjøring. Da er man frigitt faste ruter 
og tider, og sammenkoblingen av sjåfør og passasjer skjer i sanntid via 
mobiltelefon. Et slikt system skal prøves ut i regi av Statens vegvesen i Bergen. 

 

Garantert hjemtransport 

For mange vil et hinder for samkjøring være at man er redd for at man ikke har 
noen muligheter for å komme seg hjem hvis det f.eks. oppstår sykdom i familien 
eller man må arbeide uforutsett overtid. Programmer for samkjøring kan sørge for 
transport med kollektivtransport, sykkel, drosje, bilkollektiv-ordninger, andre 
kjørelag eller firmabil. 

 

Økonomiske fordeler 

I utgangspunktet er det rimeligere å kjøre sammen enn å kjøre alene. Det er også 
gjort forsøk med å gi samkjørere ulike former for bonus og tilbud. I hvilken grad 
det er belønning ved å samkjøre eller økte kostnader ved å kjøre alene som kan få 
flere samkjørere, gir ikke litteraturen noe entydig svar på. Uansett er det viktig at 
de økonomiske fordelene ved å samkjøre ikke blir så store at syklister, fotgjengere 
eller kollektivbrukere går over til å kjøre bil. 

 

Parkeringstiltak 

Hvilke muligheter man har for å sette fra seg bilen har betydning for hvor mange 
som tar med seg sin egen. Parkeringsrestriksjoner kan påvirke omfanget av 
samkjøring. Det kan også tilrettelagte parkeringstiltak som gir fordeler til 
samkjørere som andre ikke får glede av. 

Muligheter for å kunne møtes på sentrale knutepunkt ved innfartsårer for å 
samkjøre resten av strekningen fram til sentrum kan være viktig. Dette kan gjøre 
det lettere å samkjøre selv om man ikke bor i nærheten av hverandre. Vel så viktig 
er parkering ved destinasjonen (dvs. arbeidsplass). For å oppmuntre til samkjøring 
kan arbeidsgiver tilby reserverte parkeringsplasser til de som kjører flere sammen. 
Slike parkeringsplasser kan være gratis eller til redusert avgift sammenlignet med 
andre bilister. 

 

VI Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2009  
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 



Flere i hver bil? 

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2009 VII 
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961  

Sambruksfelt 

Et av de tiltakene som er tettest knyttet opp mot å øke bilbelegg er innføring av 
sambruksfelt som stiller krav til antall passasjerer i bilen. Hensikten er å bedre 
trafikkflyten ved at det blir færre biler fordi de som kjører i sambruksfeltet sparer 
tid. I Norge har det vært eller er sambruksfelt på en håndfull strekninger. I noen 
tilfeller har belegget ikke økt, men for flere av dem er det konkludert at belegget 
øker. Sambruksfeltene i Norge har vanligvis vært så korte at det ikke er mye tid å 
spare.  

 

Effekter av økt belegg 

Et regneeksempel viser at om belegget øker med 5 %, og det fraktes like mange 
personer med bil, kan det hver dag kuttes fire millioner kjøretøykilometer på 
landsbasis. Dette tilsvarer 235 000 tonn CO2 pr. år. Utslippene av NOX kan kuttes 
med nesten 500 tonn årlig, og partikkelutslippene (PM10) med 28 tonn. 

Trafikken er høyest om ettermiddagen, og belegget er relativt lavt da. Det er 
derfor mye å hente her, og en liten økning i belegget vil ha stor effekt. 

Effekt av tiltak er det vanskelig å måle fordi flere tiltak kombineres. Generelle 
tiltak for å redusere trafikken vil også kunne påvirke belegget. 

 

Arbeidsreisen – stort potensial og synlige effekter 

Bilbelegget er lavest på arbeidsreisen og det er derfor på disse reisene at det er 
størst potensial for endring, samtidig som at små endringer kan få store 
konsekvenser. Arbeidsreisen er forutsigbar i forhold til at de fleste kjører på 
samme tidspunkt og strekning hver dag, og samkjøring bør derfor være mulig å få 
til. Behovet for å redusere trafikken er størst i rushtiden, derfor trenger ikke 
mange endre reisemåte før man kan se effekter. At belegget i rushtiden i 2005 var 
lavest på reiser inn til de største tettstedene viser at det her er mye å hente. En 
annen faktor som gjør arbeidsreisen særlig interessant er at det er mulig å 
organisere tiltak for å øke belegget gjennom arbeidsgiver. 
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