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Spørreundersøkelser og registrering av parkerte biler er 
gjennomført ved en rekke innfartsparkeringsplasser. Et flertall 
av de undersøkte innfartsparkeringsplassene har fullt belegg. 
Det gjør at bilførere må reise tidlig for å sikre ledig plass. Over 
halvparten av dem som kjører bil til en innfartsparkeringsplass 
er bosatt innenfor en avstand på 3 kilometer målt som luftlinje. 
For et flertall av brukerne er rammevilkårene for å kjøre bil 
hele veien begrenset. Reisene ender hovedsakelig i sentrale 
områder med begrenset og/eller avgiftsbelagt parkering. I 
tillegg er det kø og bilførere må ofte passere bomring. 
Omtrent 25 prosent blant dem som kjører bil har barn i 
barnehagealder. 

The report documents results from a study of the use of a large 
number of P&R facilities and surveys of users at selected sites. 
By plotting the home address of all the car owners we found that 
more than 50 % of the car drivers live within 3 kilometres from 
the park- and-ride facility (measured as the crow flies). A majority 
of the park-and-ride facilities are full early in the morning. Nearly 
all the journeys end in central areas of a major city. Therefore, 
most driver do not see the possibility of driving all the way as an 
alternative. In the central city, parking is scarce and costly, the 
roads are often congested and there are toll cordons closer to 
the cities. About 25 percent of the users of P&R facilities have 
children younger than 6 years. 
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Forord 

Denne rapporten inngår som en del av Transnovaprosjektet «Optimalisering av 
innfartsparkering som et klimatiltak». Rapporten er en delrapport som presenterer 
hovedtrekk fra de registreringene og intervjuene som er gjort. Videre analyser og 
konklusjoner presenteres i prosjektets hovedrapport - TØI-rapport 1366/2014.  

Prosjektet har blitt finansiert av Transnova, Akershus fylkeskommune, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Statens 
vegvesen region Sør og Jernbaneverket.  

Petter Christiansen har skrevet rapporten, mens Jan Usterud Hanssen har bidratt med 
kommentarer. Nils Gaute Voll har laget kartene. Frode Longva har kvalitetssikret 
rapporten.  

 

 
Oslo, november 2014 
Transportøkonomisk institutt 
 
 
Gunnar Lindberg Frode Longva 
direktør avdelingsleder 
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Sammendrag: 

Innfartsparkering – undersøkelse av 
bruk og brukere 

TØI rapport 1367/2014 
Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen 

Oslo 2014, 51 sider 

Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene er fullt utnyttet. Det gjør at bilførere må reise 
tidlig for å finne ledig plass. Over halvparten av dem som kjører bil til en innfartsparkeringsplass er 
bosatt mindre enn 3 kilometer i luftlinje fra der parkeringen skjer. Rammevilkårene for å kjøre bil 
hele veien er begrenset for et flertall av brukerne, fordi reisemålet hovedsakelig ligger i sentrale områder 
med begrenset og/eller avgiftsbelagt parkering. I tillegg er det kø og bilførerne må ofte passere bomring 
på vei til målet. Omtrent 25 prosent blant de som kjører bil har barn i barnehagealder.  

 

Som ledd i et prosjekt for Transnova og en rekke partnere (Akershus fylkeskommune, 
Statens vegvesen Region sør, Buskerud fylkeskommune , Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og 
Jernbaneverket) har Transportøkonomisk institutt undersøkt bruken av et stort antall 
innfartsparkeringsplasser. Det er utarbeidet et undersøkelsesopplegg som består av 
nummerskiltregistrering og spørreundersøkelse. Totalt har det blitt gjennomført 
registreringer på 75 innfartsparkeringsplasser. Vi har innhentet informasjon om antall 
bil- og sykkelplasser, belegg og kvalitet på innfartsparkeringene, samt innhentet bilenes 
registreringsnummer og eiernes bostedsadresser. Registreringen gir innblikk i hvor 
brukere av innfartsparkeringer er bosatt og viser således influensområdet til 
stasjonene/holdeplassene. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved 23 utvalgte 
innfartsparkeringsplasser. 

 

Parkeringsplassene ved jernbanestasjonene er stort sett fulle, mens det er ledig 
kapasitet ved innfartsparkeringsplasser ved holdeplasser for buss 

Registreringen av belegget viser at omtrent 50 prosent av de kartlagte 
innfartsparkeringsplassene for jernbane har et belegg på minst 95 prosent. Belegget er 
langt lavere for registrerte innfartsparkeringsplasser ved bussholdeplasser. 
Innfartsparkeringsplassene ved jernbanestasjonene er også større enn parkeringsplasser 
lokalisert i tilknytning til en holdeplass. Innfartsparkeringsplasser for buss er, i 
motsetning til innfartsparkeringsplasser for tog, i liten grad lokalisert i sentrale områder 
og det er i mindre grad konflikter knyttet til arealbruken. 

 

Høyt belegg fører til at bilførere må reise tidlig  
Kartleggingen viste at mange av innfartsparkeringsplassene var fulle (tidlig om 
morgenen). Derfor må enkelte bilførere reise tidlig for å kunne parkere bilen. Hvis det 
er ledig kapasitet oppgir bilførere i langt mindre grad at de må reise tidlig. I slike 
tilfeller har bilførere større fleksibilitet med tanke på når de må reiser hjemmefra. 

Telefon: 22 57 38 00    E-post: toi@toi.no   I 
Rapporten kan lastes ned fra www.toi.no  
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Ledig kapasitet kan også sikre at andre brukere, som ikke kan reise tidlig, kan benytte 
innfartsparkeringen.  

 
S1. Andel som må reise tidlig for å sikre ledig plass etter kapasitet. Prosent.  
 

Undersøkelsen viser at kapasiteten i bilene er lite utnyttet. Over 80 % var alene i bilen. 
For at belegget skal øke, må det være attraktivt eller være incentiver for at en bilfører 
skal ønske å plukke opp passasjerer. Dette kan for eksempel være gjennom å avsette 
egne plasser til de som samkjører. 

 

Halvparten av bilførerne er bosatt innen tre kilometer fra innfartsparkeringen 

Nummerskiltregisteringen danner grunnlag for å synliggjøre markedsgrunnlaget for 
innfartsparkering, samtidig som det gir et bilde av den maksimale andelen som kan ha 
vært innom barnehage på vei til eller fra stasjonen/holdeplassen.  Den aggregerte 
fremstillingen skjuler at det er stor variasjon mellom de ulike stasjoner og holdeplasser. 
Ved tretten jernbanestasjoner (32 prosent av de registrerte stasjonene), er mellom 60 
og 80 prosent av bilførerne bosatt innen to kilometer (i luftlinje). Det er høyest andel 
biler med barnesete (ca. 30 %) i den gruppen som har kortest avstand (maks. 1 km) til 
stasjon/holdeplass målt i luftlinje.  
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S2: Bilføreres fordeling etter avstand mellom bolig og innfartsparkering, samt andel med barnesete. Prosent.  
 

En av fire har barn i barnehagealder og 52 prosent av bilførerne har ingen 
ærend på vei til eller fra innfartsparkeringen 

Barnefamilier blir ofte trukket fram i diskusjon om innfartsparkering, og da spesielt 
hvis diskusjonen omhandler endret regulering av plassene ved bruk av avgift. 
Spørreundersøkelsen viser at  25 prosent av bilførerne har barn i barnehagealder. Det 
er en større andel (36 prosent) som har barn mellom 7 og 15 år.  

Nesten halvparten av dem som kjører bil oppgir at de har ærend på vei til eller fra 
innfartsparkeringen. De to mest vanlige ærendene er innkjøp av dagligvarer og 
transport av barn til/fra barnehage. De som er bosatt nærmest innfartsparkeringen 
(innen én kilometer) har en høyere andel som utfører ærend enn de som er bosatt 
lengre unna.  

 
S3: Ærend etter transportmiddel til stasjon eller holdeplass. Prosent.  
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Daglige brukere av innfartsparkering 

Et klart flertall av bilførerne benytter innfartsparkeringen regelmessig. Tilnærmet 60 
prosent svarer at de benytter parkeringstilbudet minst 5 ganger i uka, mens 25 prosent 
svarer at de benytter den 3-4 ganger i uka. Det betyr at nesten 85 prosent benytter 
innfartsparkeringen på alle eller de fleste av ukens hverdager.  

Daglig bruk av innfartsparkering tyder på at tilbudet utgjør et fast mønster i de daglige 
(arbeids)reisene. Dette kan også ha konsekvenser for mulig regulering av plassene. 
Effekten av en avgift på parkeringen vil trolig være mindre hvis det hovedsakelig er 
sporadiske brukere. Dermed blir effekten av en (lav) pris mindre, mens kostnadene vil 
være betydelige høyere for de som benytter plassene daglig. 

 

Begrensede parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen 

Det er godt dokumentert at parkeringsreguleringen ved arbeidsplassen påvirker 
transportmiddelvalget for arbeidsreisen. Flertallet blant de som kjører bil har 
avgiftsparkering (enten på arbeidsplass eller på gate/plass). Kun 14 prosent har gratis 
parkeringsplass og godt med plasser. Det synliggjør at rammevilkårene for å kjøre bil 
hele veien er begrenset.  

 
S4: Parkeringsforhold ved arbeidsplass etter transportmiddel til stasjon eller holdeplass. Prosent.  
 

Reisen ender i sentrumsområder  

Flertallet av reisene har mål i sentrum eller sentrale knutepunkt i de undersøkte 
regionene. Dette er viktig informasjon fordi det illustrerer om innfartsparkering 
hovedsakelig benyttes av personer som arbeider i de sentrale byområdene eller om det 
også er et attraktivt tilbud til dem som skal til mer usentrale områder. Når reisene 
hovedsakelig ender i sentrum illustrerer det at brukere av innfartsparkering reiser 
kollektivt på deler av strekningen som følge av at rammevilkårene for å kjøre bil er 
dårligere.  

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Gratis
parkeringsplass,

god plass

Gratis
parkeringsplass,

få plasser

Avgift Vei/plass med
avgift

Vei/plass uten
avgift

Finnes ikke p-
mulighet

Parkeringsforhold ved arbeidsplass

Totalt Bilfører Ikke bilfører

IV Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014
 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

 



Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere 

Varierende muligheter for å ta buss til innfartsparkering  

Innfartsparkering er et viktig tilbud for brukere som ikke har et alternativ til å kjøre bil 
til stasjon eller holdeplass. 46 prosent av de som kjørte bil oppgir at de kunne benyttet 
buss til innfartsparkeringsplassen. Men det er stor variasjon mellom de ulike stedene 
som er undersøkt. Vi har ikke kontrollert for om det er busslinjer som går direkte til 
sentrum eller om de som kjørte bil benyttet den innfartsparkeringsplassen som er 
lokalisert nærmest boligen. Uansett viser dette at rammevilkårene for å reise kollektivt 
til innfartsparkeringsplassen er varierende og at bilen for mange er et attraktivt og 
nødvendig transportmiddel til en stasjon/holdeplass. Hvis det er et kollektivtilbud vil 
60 prosent av de som kjørte bil få maks 10 minutter ekstra reisetid. 

 

Små forskjeller i reisetid for reiser kortere enn 1 kilometer   

På korte avstander er det relativt små forskjeller i reisetid mellom de ulike 
transportmidlene. Tidsforskjellen mellom det raskeste (sykkel) og det tregeste (til fots) 
er kun 10 minutter totalt (begge veier). Konkurranseforholdet er annerledes for 
personer som har mellom 2 og 3 kilometer (langs vei) mellom bosted og 
stasjon/holdeplass. Dette er også det intervallet der flest bilførere befinner seg. Sykkel 
og bil har her omtrent det samme reisetidsforholdet, mens reiser til fots tar betydelig 
lengre tid. Det er tidligere dokumentert at sykkelbruken øker når temperaturen er høy 
og det er lite nedbør (Engebretsen og Voll 2011). Sykkelbruken er derfor lavere i 
vinterhalvåret. Det kan illustrere at rammevilkårene for å la bilen stå er betydelig bedre 
i sommerhalvåret. Reisetiden er i sterkt favør av bil hvis alternativet står mellom å gå 
eller kjøre bil. Det illustrerer nødvendigheten av å ha et godt kollektivtilbud hvis 
formålet er å redusere bilbruken til en innfartsparkering om vinteren.  

 
S5: Reisetid til stasjon eller holdeplass etter transportmiddel. Minutter.  
 

Kø er viktigste grunn til at bilførere ikke kjører hele veien 

Resultatene viser at dårlig framkommelighet med bil har betydning for etterspørselen 
etter innfartsparkering. Resultatet kan benyttes til å vurdere hvor det bør anlegges 
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innfartsparkeringsplasser. Dette tyder på at etterspørselen etter innfartsparkering i 
hovedsak vil være knyttet til arbeidsreiser som har begrenset framkommelighet. Dette 
kan være spesielt aktuelt i tilfeller der kø er kombinert med parkeringsavgift eller det er 
begrenset parkeringsmulighet, samt at en må passere bomring. Grunnene til å ikke 
kjøre bil hele veien har også sammenheng med den alternative reisetiden og 
parkeringsforholdene ved arbeidsplassen. Hvilke faktorer som har størst betydning 
varierer etter rammevilkårene for å kjøre bil hele veien.  

 
S6: Grunner til å ikke kjøre bil hele veien etter transportmiddel til stasjon eller holdeplass. Prosent.  
 

Potensial for økt sykkelbruk 

Kartleggingen av bileieres bostedsadresse viste at flere bilbrukere har gode 
rammevilkår for å gå eller sykle til stasjon/holdeplass. I spørreundersøkelsen ble derfor 
bilførere og bilpassasjerer, som hadde 5 kilometer eller kortere reisevei, stilt spørsmål 
om de var enig eller uenig i tre påstander knyttet til sykkelbruk. Vi ønsket å kunne 
belyse om det er noen fysiske egenskaper på vei til eller ved stasjonen/holdeplassen 
som kan fremme at flere reiser til fots eller med sykkel. 

44 prosent av de som brukte bil og som bodde innen 5 kilometer svarer at de er 
(ganske) enig i at de gjerne vil gå eller sykle. Det indikerer at det kan være mulig å 
redusere antall (andelen) bilreiser. 23 prosent er dessuten enige i at de ville syklet mer 
med sikrere sykkelparkeringsplasser. Kartleggingen av innfartsparkeringsplassene viser 
at det er potensial for å forbedre parkeringsmuligheten for sykkel. Dette resultatet 
indikerer at aktørene også bør prioritere sikker sykkelparkering for derved å fremme 
økt sykkelbruk. 
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S7: Potensial for økt sykkelbruk. Prosent.  

 
Effekt av avgift vil slå ulikt ut 

Et klart flertall tror en avgift på 25 kroner per dag vil påvirke reisemønsteret. Kun 15 
prosent svarer at de ville reist på samme måte som i dag, mens 23 prosent tror at de 
ville kjørt bil hele veien. Med andre ord mener 77 prosent at de fortsatt ville reist 
kollektivt. Omtrent en av fem mener de ville latt bilen stå og heller gå, sykle eller reise 
kollektivt til stasjonen/holdeplassen. Sannsynligheten for å reise med bil hele veien er 
også betinget av parkeringstilgangen på arbeidsplassen, avstand mellom bolig og 
innfartsparkering, samt relativ reisetid mellom å reise kollektivt og kjøre bil hele veien. 
De som er bosatt nærmest innfartsparkeringen vil i større grad begynne å gå eller sykle, 
og bilførere som har avgiftsbelagt parkering på arbeidsplassen ville i mindre grad kjørt 
bil hele veien. Det er mer sannsynlig at bilførere vil kjøre hele veien hvis det er raskere 
å kjøre bil enn å reise kollektivt.  

 
S8: Oppgitte effekter av avgift. Prosent.  
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Avgift er ikke populært 

Vi ønsket å finne ut hvordan brukerne forholder seg til en avgift for bruk av 
parkeringsplassene. I dette tilfellet blir aksept målt etter hvorvidt brukere er positive 
eller negative til innføring av en daglig avgift på 25 kroner. 

Svarene gir et entydig bilde. Over 90 prosent er enten ganske eller svært negativ til 
avgift ved innfartsparkeringsplassen. Fordelingen viser at det fra et politisk ståsted vil 
være et svært upopulært tiltak. 

 
S9: Aksept til avgift på innfartsparkering. Prosent.  
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Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten er en del av et prosjekt som skal bedre grunnlaget for å kunne 
vurdere om - eller under hvilke betingelser - tilrettelegging for innfartsparkering også 
kan anses å være et klimatiltak1. Dette betyr at utslippet av klimagasser vil bli redusert 
som følge av dette tilbudet.  

Med dette som utgangspunkt har prosjektet søkt å svare på to hovedspørsmål: 
• Hvilke typer innfartsparkeringer kan gi redusert biltrafikk (kjtkm) og 

klimagassutslipp, og under hvilke betingelser? 
• Hvordan kan plan- og beslutningsprosesser organiseres og gjennomføres slik 

at de reelle trafikk- og klimagassreduserende effektene fremkommer? 
 

Prosjektet har utarbeidet to rapporter. Denne delrapporten viser resultater fra 
undersøkelser vi har utført på innfartsparkeringsplasser i Akershus, Buskerud, Vest-
Agder, Sør-Trøndelag og Hordaland. Disse dataene er en del av grunnlaget for 
prosjektets hovedrapport (TØI-rapport 1366/2014), men kan også benyttes direkte 
av de ulike aktører som arbeider med å tilrettelegge for innfartsparkering. Selv om det 
brukes ressurser på å planlegge og bygge slike parkeringstilbud, finnes det bare få 
undersøkelser som gir klar kunnskap om hvem som er brukere av de tilbudte 
parkeringsplassene og om det gir flere kollektivreisende. I denne delrapporten er 
formålet å gi en nærmere beskrivelse av brukere av innfartsparkering og danne 
grunnlag for å forstå når og hvorfor innfartsparkering er et attraktivt tilbud.  I 
hovedrapporten (TØI-rapport 1366/2014) analyseres hvordan egenskaper ved 
innfartsparkering (for eksempel lokalisering og kollektivtilbud), systemene de inngår i 
påvirker innfartsparkeringenes trafikkreduserende effekter.  

1.2 Et populært tiltak  

Nasjonale krav og målsettinger tilsier at det ikke skal være vekst i biltrafikken. 
Regioner og byer må også forholde seg til denne målsettingen når de for eksempel 
skal forhandles om belønningsmidler eller helhetlige bymiljøavtaler. En slik 
målsetting er ambisiøs og vil blant annet kreve at byene innfører restriktive 
virkemidler som parkeringsavgift, køprising og/eller økte bompenger. Fra et politisk 
ståsted kan det være problematisk å innføre tiltak som møter motstand blant velgere. 
Da kan det være mer attraktivt å legge til rette for positive virkemidler som legger til 
rette for økt kollektivbruk.  

1 Prosjektet er finansiert av Transnova og har følgende partnere: Jernbaneverket Region Øst, Statens 
vegvesen Region sør, Akershus fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Vest-Agder 
fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.  
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Innfartsparkering er et slikt positivt tiltak som skal bidra til å øke 
kollektivtransportens andel av persontransportarbeidet i byregionene. I de områdene 
som omfattes av denne rapporten er det et pågående arbeid med å utvide og forbedre 
dagens innfartsparkeringstilbud. I Nasjonal transportplan 2006-2015 slås det for 
eksempel fast at det bør legges til rette for "parkering for de reisende og for sikker 
sykkelparkering i tilknytning til knutepunktene. Innfartsparkering vil gjøre det mer 
attraktivt å bruke tog, T-bane eller buss for daglige reisende som ellers ville brukt 
egen bil".  Dette gjentas i NTP 2010-2019. I NTP 2014-2023 er ikke 
innfartsparkering et stort tema. Det pekes på at det bør vurderes å legge til rette for 
innfartsparkering og da særlig ved stasjoner og knutepunkter utenfor by- og 
tettstedssentra og hvor det ikke er kollektiv tilbringertransport. Innfartsparkering sies 
å være spesielt godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som ligger langs hovedveier 
med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene rundt store stasjoner og 
kollektivknutepunkt i byene bør benyttes til bolig og næring. 

I 2013 opprettet Miljøvernministeren et faglig råd for bærekraftig utvikling. I deres 
sluttrapport omtaler de innfartsparkering og kommer med anbefalinger som går på 
tvers av NTP. Under overskriften Gratis innfartsparkering for kollektivreisende omtaler 
innfartsparkering som følgende: 

Overgangen fra bil til kollektiv må være så sømløs som mulig om vi skal lykkes med å få køene 
ned. Staten må bidra til at sentrale kollektivknutepunkt rustes opp med flere 
innfartsparkeringsplasser, som et tilbud betalt gjennom billetten for kollektivreisen. Poenget er at det 
må gjøres attraktivt å investere i gode kollektivknutepunkt. Videre vil sykkelparkering og gode 
oppstillingsplasser, gjerne bemannede, gjøre det enklere og mer attraktivt å velge sykkel til 
kollektivknutepunktet. 

Det er også relevant at i 2013 tiltrådde det en ny regjering. Ifølge den politiske 
plattformen til Høyre og Fremskrittspartiet fremgår det at de vil stimulere til bygging 
av flere parkeringsplasser for innfartsparkering. Hvor disse plassene skal bygges er 
foreløpig ikke avklart.  

Til tross for politisk interesse og ambisjoner om å anlegge flere innfartsparkerings-
plasser har det vært lite diskusjon og få studier av om dette er et tiltak som fungerer 
etter hensikten. Etter det vi kjenner til er det i hovedsak i norsk sammenheng 
begrenset til fire rapporter (Grue og Hoelsæter 2000, Ellis et al. 2008, Ruud og 
Kjørstad 2008 og Kjørstad og Norheim 2009). Alle omhandler innfartsparkering i 
Osloregionen. Men også i andre byregioner i Norge er innfartsparkering et aktuelt 
tema. Det gjelder ikke bare de største byene. Det er derfor ønskelig å innhente 
kunnskap også fra andre steder i landet. 

Strukturen i denne rapporten er som følger. I kapittel 2 redegjør vi for metode og 
viser noen sentrale bakgrunnsdata om brukere av innfartsparkering. I kapittel 3, som 
utgjør hoveddelen av denne rapporten, gjengir vi resultater fra spørreundersøkelse og 
registreringen som ble gjennomført ved et utvalg av innfartsparkeringsplassene. Vi 
ønsket å kartlegge hvem som er brukere av innfartsparkering og hvilke faktorer som 
påvirker deres valg når det gjelder reisemåte og innfartsparkeringsplass og hva deres 
alternative reisemåter kan være.  

I kapittel 4 benyttes resultatene fra undersøkelsen til å diskutere hvilke konsekvenser 
de har for planlegging av innfartsparkering. Femte og siste kapittel presenterer 
konklusjon.  
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2 Metode 

Det er foretatt to ulike typer undersøkelse. For det første har vi undersøkt hvor 
eieren av de parkerte bilene på en innfartsparkeringsplass er bosatt (dvs. vi kan finne 
avstand fra bolig til parkering). For det andre har vi intervjuet de som reiser kollektivt 
om reisen, reiseformål, alternative reisemuligheter, mv.  

2.1 Nummerskiltregistrering 

Totalt har det blitt gjennomført registreringer på 75 innfartsparkeringsplasser. Vi har 
innhentet informasjon om antall bil- og sykkelplasser, belegg og kvalitet på 
innfartsparkeringene, samt innhentet bilenes registreringsnummer og eiernes 
bostedsadresser. Registreringen av brukere gir innblikk i hvor brukere av 
innfartsparkeringer er bosatt og viser således influensområdet til 
stasjonene/holdeplassene. I tillegg er det registrert om bilen har barnesete. 
Barnefamilier blir gjerne trukket fram i diskusjoner om bompenger, køprising og 
regulering av innfartsparkering. Ved å registrere om bilene er utstyrt barnesete kan vi 
få en indikasjon på den maksimale andelen som kan ha vært innom en barnehage på 
vei til eller fra stasjonen. Det er selvfølgelig mye usikkerhet knyttet til en slik 
indikator. Ved å koble dette til svar fra spørreundersøkelsen kan vi får et sikrere 
bilde.  

Metoden har usikkerheter. Vi kan ikke være sikre på at reisen faktisk startet ved 
boligen eller om brukerne hadde et ærend på vei til eller fra stasjonen (f. eks. levering 
av barn i barnehage). Dessuten registrerte vi flere leasing- og firmabiler samt 
utenlandskregistrerte biler, slik at brukernes bostedsadresser ikke er gitt. Vi vet ikke 
om det var passasjerer i de registrerte bilene. Ved flere innfartsparkeringsplasser kan 
vi heller ikke være sikre på om bilførerne reiste videre med kollektivtransport. Slike 
usikkerheter må man være klar over når resultatene skal benyttes til analyser og 
planlegging. 

2.2 Spørreundersøkelse 

Formålet med å anlegge innfartsparkering kan være at det skal gi et tilbud til dem 
som ikke har gode alternativer for tilbringertransporten. Det skal gjøre det mer 
attraktivt for dem som har dårlige rammevilkår for å ta buss, sykle eller gå fra boligen 
til en stasjon eller holdeplass å velge kollektivt for hoveddelen av en reise. Derfor har 
vi kartlagt rammevilkårene for de ulike reisemåtene fra boligen.  

Et alternativ til å utvide en innfartsparkeringsplass kan være å regulere bruken. Det 
kan blant annet gjøres ved å avgiftsbelegge parkeringen. Vi har spurt brukerne 
hvordan de tror de vil reagere hvis bruken blir mer regulert enn i dag. Vi har også 
spurt de reisende hvilke parkeringsmuligheter de har ved reisens endelige mål. 

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014 3 
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961  



Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved at vi orienterte om undersøkelsen i det de 
ankom stasjonen/holdeplassen og spurte om de var villig til å delta i en undersøkelse. 
De som sa ja ble bedt om oppgi sin e-postadresse. Denne adressen ble registrert på et 
nettbrett og det ble automatisk sendt en lenke til undersøkelsen. Det ble gjennomført 
spørreundersøkelser ved 23 innfartsparkeringsplasser. Plassene varierer etter 
størrelse, belegg, lokalisering og kollektivtilbud. Totalt var det 690 personer som 
svarte på undersøkelsen. På grunn av undersøkelsesopplegget er det vanskelig å 
beregne svarprosenten2. Men det må helt klart tas høyde for at det er usikkerhet i 
dataene. 
Tabell 1. Innfartsparkeringsplasser og tidspunkt der det ble gjennomført spørreundersøkelser.    

  Akershus Buskerud Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland 

Slependen Sept. 2013     

Asker Sept. 2013     

Ski Sept. 2013     

Rosenholm Sept. 2013     

Botilrud  Mai 2013    

Ringerike sykehus  Mai 2013    

Heiatoppen  Mai 2013    

Melhus   Juni 2013   

Hommelvik   Juni 2013   

Vikhammer   Juni 2013   

Borkedalen    Jan. 2014  

Vennesla    Jan. 2014  

Tangvall    Jan.2014  

Arna     Juni 2014 

Flatøy     Juni 2014 

Storavatnet     Juni 2014 

Askøy (Kleppestø)     Juni 2014 

Straume     Juni 2014 

Nesttun     Juni 2014 

Knarvik     Juni 2014 

Os     Juni 2014 

Lagunen     Juni 2014 

Åsane     Juni 2014 

2 Det er fordi at vi ikke har oversikt over hvor mange som sa nei til å delta i undersøkelsen. Vi har 
heller ikke oversikt over hvor mange som sa seg villig til å delta, men som ikke svarte på 
undersøkelsen.  
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3 Resultater 

Det er begrenset systematisk kunnskap om hvem som er brukere av 
innfartsparkering. I dette kapitlet tar vi en bred gjennomgang av hva som 
kjennetegner reiser hvor innfartsparkering benyttes. Vi har kartlagt formålet for 
reisen, hvor reisen ender, samlet tidsbruk, parkeringsforhold ved arbeidsplassen og 
begrunnelser for ikke å kjøre bil hele veien.  

3.1 Kjennetegn ved brukere 

I første omgang vil vi presentere bakgrunnsdata om brukere av innfartsparkering. 
Det gjelder blant annet alder, kjønn og husholdningsstørrelse. Husholdningens 
størrelse og sammensetning kan illustrere andelen som har behov for å bruke bil til 
følgereiser.  

Figur 1 viser aldersfordelingen blant dem som har svart på undersøkelsen. Det er 
også kategorisert etter hvilket transportmiddel som ble benyttet til stasjonen eller 
holdeplassen. Det fremgår at det er mange brukere i de tre aldersgruppene 30-39, 40-
49 og 50-59. Dette er også der vi må vente å finne yrkesaktive (pendlere). 
Aldersgruppen 40-49 år har den største andelen bilbrukere, mens det i gruppen 50-59 
år er høyest andel som går, sykler eller reiser kollektivt ("ikke bil")   

 
Figur 1. Aldersfordeling etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=690 

Alle som er rekruttert til denne undersøkelsen benytter kollektivtransport fra den 
aktuelle stasjonen/holdeplassen. Forskjellen ligger i hvordan de kom til 
stasjonen/holdeplassen. De nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at kvinner 
tradisjonelt har noe høyere kollektivandel (Vågane et al. 2011). Dette gjenspeiles i 
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denne undersøkelsen. Det fremgår også at kvinner utgjør den høyeste andelen blant 
dem som bruker bil til stasjonen (figur 2).   

 
Figur 2. Kjønn etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=690 

3.1.1 Husholdninger med barn  
Barnefamilier blir gjerne trukket fram i diskusjon om innfartsparkering, og spesielt 
hvis diskusjonen omhandler endret regulering av plassene ved bruk av avgift3. Figur 
3 viser at 22 prosent av utvalget har barn i barnehagealder og at det ikke er store 
forskjeller mellom de som kjørte bil til stasjonen og de som ikke kjørte bil til 
stasjonen. De som kjørte bil har i større grad barn mellom 7 og 15 år. 41 % av dem 
som bruker bil har ingen hjemmeboende barn. Blant de som ikke kjørte bil er denne 
andelen på 52 prosent.   

Figuren viser dermed at familier med barn i barnehagealder ikke er den største 
gruppen blant de som kjører bil til en innfartsparkering. Det er en større andel som 
har barn mellom 7 og 15 år. Senere i rapporten (figur 10) har vi vist hvor stor andel 
som kjører eller følger barn til aktiviteter etter arbeid.  

3 Se for eksempel http://touch.budstikka.no/nyheter/uenig-med-fylkeskommunen-vil-ha-gratis-
innfartsparkeringer-1.8251012  
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Figur 3. Andel med barn totalt og etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=690 

3.2 Innfartsparkeringsplassenes karakteristika  

Det finnes ingen nasjonalt kartlegging av hvor de formelt opparbeidete innfarts-
parkeringsplassene er lokalisert eller hvor mange plasser som tilbys. Vi kan derfor 
ikke beregne andelen av norske innfartsparkeringsplasser som er kartlagt i dette 
prosjektet. Vi vet derimot at vi har kartlagt en betydelig andel av de 
innfartsparkeringsplassene i Buskerud, Akershus og Hordaland som er formelt 
opparbeidet. Dessuten har vi innhentet informasjon fra utvalgte plasser i 
Kristiansand og Trondheim. Innfartsparkering er et virkemiddel som er mest aktuelt 
rundt større byer med køproblemer og/eller restriksjoner på bilbruk i form av 
bompenger eller parkeringsavgifter. I den forbindelse mangler vi blant annet 
Stavanger. Til tross for dette bør kartleggingen anses å være omfattende og gi en god 
oversikt over innfartsparkering i Norge.   

Tabell 2 viser fordeling av gjennomsnittlig antall parkeringsplasser og belegg etter 
transportmåte. En majoritet av plassene er lokalisert i tilknytning til en 
jernbanestasjon. Disse plassene er også større enn parkeringsplasser lokalisert i 
tilknytning til bussholdeplasser. Belegget er større på parkeringsplassene ved 
jernbanestasjoner enn på plassene ved de bussbetjente holdeplassene. De fleste 
innfartsparkeringsplassene ligger i områder som i mindre eller større grad er sentralt 
lokalisert i en kommune (jernbanestasjoner). Innfartsparkeringsplasser for buss er i 
liten grad lokalisert i sentrale områder og har i mindre grad konflikter knyttet til 
arealbruken.  

Figur 4 viser at omtrent 50 prosent av de kartlagte innfartsparkeringsplassene for tog 
har et belegg på over 95 prosent. Det er derfor naturlig å anta at flere brukere blir 
avvist fra å benytte kollektivtransport fordi plassene er fulle. Belegget er langt lavere 
for registrerte innfartsparkeringsplasser ved bussholdeplasser (figur 5). Det er bare 
1/5 av parkeringsplassene som hadde 90 prosent eller høyere belegg da 
registreringene ble foretatt. 
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Denne variasjonen kan ha flere forklaringer. For det første er togstasjoner gjerne 
lokalisert sentralt i en by eller tettsted. Antall personer som bor i omlandet til 
stasjoner er i snitt større sammenlignet med bussholdeplasser. Det potensielle 
markedsgrunnlaget er derfor høyere. For det andre kan tog ha bedre 
framkommelighet sammenlignet med buss. Etterspørselen etter 
innfartsparkeringsparkering kan øke hvis bussen er sikret god framkommelighet med 
egne kollektivfelt. Sannsynligheten for å benytte kollektivtransport blir større hvis 
den relative reisetiden er i favør av buss eller tog.   
Tabell 2. Kategorisering av innfartsparkeringsplasser i undersøkelsen  

  
Gjennomsnittlig størrelse 126 
Gjennomsnittlig størrelse buss 75 
Gjennomsnittlig størrelse tog 169 
Gjennomsnittlig belegg togparkering 83 % 
Gjennomsnittlig belegg bussparkering 60 % 

 
Figur 4. Parkeringsbelegg på innfartsparkeringsplasser ved togstasjoner 

 
Figur 5. Parkeringsbelegg på innfartsparkeringsplasser ved bussholdeplasser.  
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3.3 Hva kjennetegner reisen? 

3.3.1 Transportmiddelfordeling på reisen til stasjonen/holdeplassen 
Spørreundersøkelsene ble gjennomført på stasjoner og holdeplasser som ble valgt ut i 
samråd med partnerne i prosjektet med sikte på å dekke ulike typer tilbud. Flertallet 
av de intervjuede i dette utvalget kjørte bil til stasjonen uansett hvilke alternativer 
som fantes. Bilbrukere har også vært den viktigste målgruppa for undersøkelsen. 
Formålet med prosjektet har ikke vært å fremstille en representativ 
transportmiddelfordeling av reiser til en holdeplass. Den nest største gruppa er 
personer som gikk (18 prosent). Sju prosent svarte at de syklet. Det er i tillegg 
regionale forskjeller. Det er høyest andel bilbrukere i Hordaland og Buskerud. I 
Buskerud er det naturlig siden de undersøkte plassene er lokalisert i områder med lite 
bosetting i omliggende områder og holdeplassen er tilrettelagt for personer som 
ankommer med bil. Andre plasser i Akershus og Sør-Trøndelag er lokalisert i 
sentrumsområder og flere har mulighet for å gå eller sykle til stasjonen (for eksempel 
Ski, Asker og Hommelvik).  

De som ikke kjørte bil til stasjonen/holdeplassen ble stilt spørsmål om de hadde 
mulighet for å kjøre bil. Figur 7 tyder på at en klar majoritet av disse kunne benyttet 
bilen hvis de ønsket. Bilpassasjerene ble spurt om bilen de satt på med ble parkert 
ved stasjon/holdeplass. 95 prosent svarte bekreftende på dette - noe som illustrerer 
at samkjøring er mer utbredt enn «kiss-and-ride» i dette utvalget.  

 
Figur 6. Transportmiddelvalg til stasjon/holdeplass. N=690 
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Figur 7. Andel som kunne benyttet bil på undersøkelsesdagen (blant dem som ikke kjørte bil). N=204 
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utvide parkeringskapasiteten eller til å frigjøre plasser til andre brukere. Strand (2011) 
har argumentert for at tiltak for å øke bilbelegget er et sentralt og lite benyttet 
virkemiddel for å redusere køene, mens Vågane (2011) peker på at bilbelegget på 
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Figur 8 viser at kapasiteten i bilene er lite utnyttet. Over 80 prosent var alene i bilen. 
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Figur 8. Bilbelegg. Prosent. N=455 

3.3.3 Formål 
Undersøkelsen ble gjennomført tidlig om morgenen. I de fleste tilfeller var vi ved 
stasjonen/holdeplassen ved første kollektivavgang. Innfartsparkeringsplassene er 
stort sett fulle før rushtiden er over. Nærmere 100 prosent av bilbrukerne ankommer 
innfartsparkeringen innenfor et tidsrom mellom 0600 og 0830.  I flere tilfeller er 
plassene fulle lenge før 0830. De fleste reisene (97 %) er til arbeid eller skole. Dette 
tilsier at vi bør studere rammevilkårene for å kjøre bil eller kollektivt til endepunktet. 
Derfor har vi kartlagt om reisende skal til sentrale områder eller om de må reise 
videre med kollektivtransport, tidsbruk ved å kjøre bil eller kollektivt og undersøke 
hvorfor ikke bilen brukes på hele veien. Om de utfører ærend blir også undersøkt.  

 
Figur 9. Formål med reise. Prosent. N=690 
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3.3.4 Ærend 
Ett argument for innfartsparkering er at det gir et tilbud til dem som er avhengig av 
bil som tilbringertransport eller har ærend der bilen er nødvendig. Personer som 
eksempelvis må levere barn i barnehage eller som må følge barn til diverse 
fritidsaktiviteter kan åpenbart ha et stort behov for kjøre bil. Det er i den forbindelse 
viktig å kartlegge hvor mange som oppgir å ha ærend på reisedagen.  

Tidligere har vi vist at omtrent 25 prosent av bilførere hadde barn i barnehagealder, 
samt at det var mer vanlig å ha barn i alderen 6-15 år. Seks av ti oppgir at de ikke har 
noen ærend på vei til eller fra stasjon/holdeplass. Det er flest uten ærend blant dem 
som ikke kjører bil. Litt over halvparten av dem som kjører bil oppgir at de ikke har 
noen ærend. En slik fordeling kan ha sammenheng med at innfartsparkeringsplassene 
blir tidlig fulle. Det kan redusere sannsynligheten for at brukerne bringer barn til 
barnehage. Det kan da heller hende at barn hentes på hjemturen. 

Omtrent 20 prosent oppgir at de foretar innkjøp av dagligvarer og/eller 
henter/bringer barn til barnehage. Dette er de to mest vanlige formålene. Andelen er 
høyest blant bilbrukere, men det er også 13 prosent av de som går, sykler eller reiser 
kollektivt på hele reisen som transporterer barn til eller fra barnehage.  

 
Figur 10. Andel med ærend etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=690 

 

Det har blitt pekt på at enkelt innfartsparkeringsplasser har en høy andel av bilførere 
som er bosatt innen 1-2 kilometer i luftlinje (Christiansen, Hanssen og Voll 2013). 
Én grunn til å kjøre kan være at de har ærend på veien til eller fra 
innfartsparkeringen. Vi har derfor undersøkt om det kan forklare valg av bil på korte 
avstander. I figur 11 vises andelen som ikke har ærend etter avstand mellom bolig og 
stasjon/holdeplass.  

Andelen som ikke har ærend er lavest blant dem som kjører kortest distanse4. Litt 
under 40 prosent har ingen ærend, mens andelen stiger til omtrent 50 prosent for de 

4 Det er 27 bilførere blant de som har mellom 0-1 kilometer å kjøre. Det er derfor stor usikkerhet 
knyttet til resultatene. De må tolkes som en tendens med høy usikkerhetsmargin.  
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som har 2 til 3 kilometer å kjøre. Andelen som ikke har ærend øker til nærmere 60 
prosent for lengre distanser. Dette tyder på at mange av dem som kjører korte 
distanser også utfører ærend på vei til eller fra stasjon/holdeplass. 

 
Figur 11. Andel uten ærend etter avstand mellom bosted og stasjon/holdeplass. Prosent. N=455 

3.3.5 Reisenes målpunkt  
Reisen fra stasjon/holdeplass til endepunktet utgjør i de fleste tilfeller, målt gjennom 
reisetid og distanse, størsteparten av en reisekjede. I den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen blir dette definert som hovedtransportmiddel. Engebretsen 
og Christiansen (2011) har for eksempel pekt på at endepunktet for en reise har en 
klar sammenheng med hvordan en reise foretas. Dette er sentrale momenter i en 
vurdering av hvorvidt brukere har gode alternativer for å bruke bil hele veien eller 
om kollektivtransport fremstår som det mest attraktive måten å reise på 

Vi har kartlagt hvor reisene ender og om de reisende har behov for å bytte 
transportmiddel senere i reisekjeden. Dette viser om innfartsparkering hovedsakelig 
benyttes av personer som arbeider i de sentrale byområdene eller om det også 
benyttes av dem som skal til mer usentrale områder. Det kan illustrere om brukere 
hovedsakelig reiser kollektivt fordi rammevilkårene for å kjøre bil er dårligere. Hvis 
dette er tilfellet vil vi forvente at endepunktet er i sentrale områder.  

I spørreundersøkelsen stilte vi derfor spørsmål om hvilken stasjon/holdeplass de 
skulle gå av. Deretter spurte vi om de hadde behov for å reise videre og hvilken 
stasjon/holdeplass de da gikk av. Nesten 35 prosent oppgir at de reiste videre med 
kollektivtransport. Det er ingen forskjell mellom dem som kjører bil og dem som 
ikke kjører bil til stasjon/holdeplass.  
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Figur 12. Andel som reiser videre med kollektivtransport etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. 
Prosent. N=690 

 

I tabell 3 har vi summert og kategorisert endepunktene for reisene etter hvilket fylke 
intervjuobjektene ble rekruttert til undersøkelsen. Fra Buskerud skal 51 prosent til de 
sentrale områdene rundt Nationaltheatret og Oslo S. I all hovedsak er dette 
arbeidsreiser. I denne undersøkelsen har vi blant annet sett på brukere som benytter 
(ekspress)busstilbud fra Hønefoss eller Lier. Bussrutene stopper i de mest sentrale 
knutepunktene og ender ved Vaterland bussterminal. Omtrent en av fire har 
endepunktet i knutepunkt som Skøyen, Lysaker, Sandvika og Fornebu. Felles for 
disse områdene er at de kjennetegnes av lav framkommelighet for bil i rushtid. Med 
unntak av Fornebu kjører bussene direkte til disse punktene.  

Reisende fra Akershus har et noe mer differensiert reisemønster enn reisende fra 
Buskerud. Flertallet (54 prosent) skal riktignok til Oslo S, Nationaltheatret eller 
sentrale områder i eller i tilknytning til sentrum. Dette sammenfaller i stor grad med 
målpunkt for reisende fra Buskerud. Andelen til knutepunkt som Skøyen, Lysaker, 
Sandvika og Fornebu er på 18 prosent og er dermed noe lavere enn fra Buskerud. 
Hovedforskjellen mellom disse to fylkene er at reisende fra Akershus har en høyere 
andel av personer som skal til områder som eksempelvis Nydalen, Helsfyr og andre 
områder. 

Det kan være flere mulige årsaker til et slikt mønster. Én mulighet er at reisetiden er 
kortere fra Akershus sammenlignet med Buskerud. Det bidrar til at det kan være mer 
overkommelig å reise videre med kollektivtransport etter at de ankommer Oslo 
sentrum. For det andre kan reisemønsteret ha sammenheng med pris- og 
rutestrukturen. Ruter har et felles takstsystem for regionen og har dessuten samarbeid 
med NSB. Det gjør det mulig å reise videre med lokal kollektivtransport uten ekstra 
kostnader. Dette skiller seg fra tilbudet for reisende fra Buskerud. De er avhengige av 
å kjøpe tilleggsbillett hvis de skal reise videre med kollektivtransport. Den totale 
prisen for en reise kan dermed bli betraktelig høyere sammenlignet med de som ikke 
har behov for å bytte operatør (transportmiddel).  
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Mønsteret i Sør-Trøndelag viser at 61 prosent oppgir at de skal til Trondheim 
sentrum eller i områder rundt Lerkendal/Samfundet. Store arbeidsplasser som 
NTNU og St. Olavs Hospital er eksempelvis lokalisert ved Lerkendal/Samfundet. 
Toget nordfra har holdeplass både ved Marienborg og Lerkendal. Det gir kort 
overgang til disse områdene. I tillegg skal 7 prosent til Leangen, Lilleby eller områder 
rundt Dragvoll. Toget stopper ved de to første områdene, mens det er nødvendig 
med overgang hvis en skal til Dragvoll.  

For Hordaland sin del viser tabellen at de aller fleste reisene, minst 67 prosent, skal til 
sentrum (Bergen sentrum, buss/togstasjonen, Nøstet, Byparken, Danmarksplass, 
Festplassen, Nygård og Strandkaien). I Bergen er dette områder som trolig har best 
kollektivtilbud. De som kjører bil hele veien må i tillegg passere en bomring. Samtidig 
er rammevilkårene for å parkere gatelangs begrenset. Sentrum har også de strengeste 
parkeringsnormene som kan indikere at det er vanskeligere å finne ledig plass på 
arbeidsplassen.  
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Tabell 3. Endepunkt for reise etter startsted. Prosent. N=690 

3.3.6 Parkeringskapasiteten påvirker reisetidspunkt 
Kartleggingen viste at mange av plassene var godt utnyttet tidlig om morgenen. Det 
innebærer at reisende må være tidlig ute for å sikre seg ledig plass hvis de ønsker å 
kjøre bil.  

Endepunkt Buskerud Akershus  Sør-Trøndelag Hordaland 

Oslo S 14 29    

Nationaltheatret 9 22    

Oslo sentrale områder 28 3    

Skøyen 9 10    

Lysaker 5 5    

Fornebu 9 2    

Sandvika 2 1    

Nydalen 0 3    

Helsfyr/Brynseng 0 2    

Majorstuen 2 1    

Annet 7 11    

Ukjent 16 4    

Trondheim sentrum    36  

Lerkendal/Samfundet    25  

Leangen    3  

Lilleby    1  

Dragvoll    3  

Tiller    2  

Annet    14  

Ukjent    12  

Bergen (sentrum)     22 

Buss/togstasjonen     6 

Nøstet     20 

Byparken     7 

Danmarksplass     2 

Festplassen     4 

Florida     1 

Haukeland     8 

Kronstad     2 

Nesttun     3 

Strandkaien     4 

Nygård     2 

Mongstad     2 

Ukjent/annet     17 
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Det er to ulike prinsipper som kan benyttes for regulering av innfartsparkerings-
plassene. Det ene er at plassene er gratis, men reservert for kollektivreisende markert 
med skilting eller oblat. Med andre ord er det førstemann til mølla som gjelder. Ved 
høy etterspørsel favoriserer dette de som er fleksible og kan reise tidlig om 
morgenen. Dette var tidligere gjeldende for alle innfartsparkeringer styrt av Statens 
vegvesen og på et flertall av Jernbaneverkets stasjoner. 

Mange stasjoner ligger sentralt i byer og tettsteder. Etterspørselen etter parkering til 
andre formål er dermed høy. Uten en form for kontroll kan derfor de som ønsker å 
benytte innfartsparkeringen også måtte konkurrere med andre som har mer lokale 
reisemål. Hvis det kreves avgift for å parkere i områder nær en stasjon kan det være 
attraktivt også for andre å benytte billige eller gratis parkeringsplasser tilknyttet en 
stasjon.  

Jernbaneverket benytter derfor en ordning med oblater som baseres på at brukeren 
også har et periodekort med toget. Prisen for en oblat er i hovedsak 50 kroner per 
måned. I Drammen koster en oblat 90 kroner. Avgiften skal i prinsippet bare dekke 
administrasjonskostnadene.5 

De som kjørte bil ble stilt spørsmål om de må reise tidlig for å sikre seg en 
parkeringsplass. I figur 13 vises resultatene for alle innfartsparkeringsplassene samlet, 
for plasser som ble (tilnærmet) fulle i løpet av registreringen og plasser som fortsatt 
hadde ledig kapasitet etter morgenrushet. Det framgår av figuren at flertallet av 
bilbrukerne må reise tidlig for å være sikker på å finne parkeringsplass til bilen. 
Samtidig er det store forskjeller mellom stasjonene. Fleksibiliteten kan være større 
hvis en ikke behøver å reise tidlig. Dette kan bidra til at andre kan benytte 
innfartsparkeringen.  

  
Figur 13. Andel som må reise tidlig for å sikre ledig plass. N=455 

 

5 Siden sommeren 2014 er det på mange stasjoner i Østlandsområdet skilt ut noen plasser det man 
kun kan parkere mot å betale 20 kroner per dag. Derved er det større mulighet til å finne ledig plass 
også om man ikke tidlig ute.  
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3.3.7 Bruk av innfartsparkering 
Tidligere undersøkelser har ikke kartlagt om det er de samme personene som 
benytter innfartsparkeringen daglig eller om innfartsparkering hovedsakelig benyttes 
ved særskilt behov blant en større gruppe. Liten eller sjelden bruk av 
innfartsparkeringen indikerer at bruken er et uttrykk for et særskilt behov på 
undersøkelsesdagen.  

Daglig bruk av innfartsparkering tyder på at tilbudet utgjør et fast mønster og at det 
da i stor grad dreier seg om arbeidsreiser. Dette kan også ha konsekvenser for mulig 
alternativ regulering av plassene. Effekten av en avgift på parkeringen vil trolig være 
mindre hvis det hovedsakelig er forskjellige brukere. Dermed blir effekten av en (lav) 
pris mindre, mens kostnadene vil være betydelige høyere for dem som benytter 
plassene daglig. 

Figur 14 viser hvor regelmessig den aktuelle innfartsparkeringen benyttes etter 
transportmåte til innfartsparkeringsplassen på undersøkelsesdagen. Et klart flertall av 
bilførerne benytter innfartsparkeringen regelmessig. Tilnærmet 60 prosent svarer at 
de benytter parkeringstilbudet daglig, mens 25 prosent svarer at de benytter den 3-4 
ganger i uka. Det betyr at nesten 85 % benytter innfartsparkeringen på alle eller de 
fleste av ukens dager. Bare 7 % sier at de benytter plassen 1-2 ganger i måneden eller 
sjeldnere.  

Figur 15 viser at 15 prosent benytter en annen innfartsparkeringsplass av og til. Dette 
kan ha vært fordi den aktuelle plassen var full, i forbindelse med andre ærend på 
veien eller fordi det kan ha vært behov for å benytte et annet kollektivt 
transporttilbud.  

 
Figur 14. Frekvens for bruk av bil til innfartsparkeringen. Prosent. N=690 
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Figur 15. Fordeling bruk av annen innfartsparkeringsplass. N=486 

3.3.8 Periodekort for kollektivtransport 
Periodekort er også en indikator for å vurdere om (bil)brukere kun benytter 
stasjonen/holdeplassen på dager der det er et særskilt behov eller om kollektiv-
transporten utgjør et fast mønster på arbeidsreisene. Nedenfor har vi differensiert 
bruk av periodekort etter transportmiddel til stasjon/holdeplass.  

Et klart flertall av dem som benytter innfartsparkeringene har periodekort eller 
årskort der det er aktuelt. Forskjellen mellom dem som benytter bil og dem som ikke 
bruker bil er liten. Kollektivtransport utgjør stort sett et fast reisemønster i de daglige 
reisene uavhengig hvordan en reiser til en innfartsparkeringsplass.  

 
Figur 16. Andel med kollektivkort etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=690 
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3.3.9 Busstilbud til holdeplass/stasjon 
En viktig målgruppe (for innfartsparkering) er personer som ikke har andre 
muligheter for å komme til stasjonen enn ved bruk av bil. For å kartlegge om brukere 
har et alternativ til å kjøre bil ble det spurt om det er et busstilbud som kan benyttes 
fra boligen til stasjonen/holdeplassen. Det er nødvendig å påpeke at vi ikke har 
kontrollert for om det er busslinjer som går direkte til sentrum eller om de som 
kjørte bil benyttet den innfartsparkeringsplassen som er lokalisert nærmest boligen. 
Kartleggingen av bileiernes adresse viser eksempelvis at flere holdeplasser har et 
mønster hvor brukere ikke benytter innfartsparkeringsplassen som er lokalisert 
nærmest boligen.  

Flertallet oppgir at de ikke har et busstilbud mellom boligen og den 
innfartsparkeringsplassen de benyttet. 46 prosent oppgir at dette er en mulighet (figur 
17). Dette tyder på at rammevilkårene for å reise kollektivt til 
innfartsparkeringsplassen er begrenset og at for flertallet fremstår bil som et attraktivt 
transportmiddel til en stasjon/holdeplass.  

   
Figur 17. Andel som kan benytte buss til stasjon/holdeplass. N=453 

 

Det er nødvendig å studere bruken av den enkelte innfartsparkeringsplassen for å 
kunne forklare nærmere en slik fordeling. Rosenholm og Slependen er de to 
stasjonene i undersøkelsen der det er lavest andel som sier de kan benytte 
kollektivtransport til stasjonen.   

Registreringene av bileieres adresse viser at halvparten av bilførere ved Slependen er 
bosatt under 1 kilometer fra stasjonen. Området har ikke kollektivtilbud som betjener 
stasjonen. Rosenholm er en annen type stasjon. Den er lokalisert i et område som 
kjennetegnes av lite boligbebyggelse og lite service og handelstilbud. Registreringen 
av bileiernes adresser har også vist at stasjonen har mange brukere som er bosatt 
nærmere andre innfartsparkeringer med tilsvarende jernbanetilbud. Brukerne har i 
stor grad kollektivtilbud til andre stasjoner enn Rosenholm stasjon.  

Andelen som alternativt kan benytte buss er over dobbelt så høy på de andre 
innfartsparkeringsplassene. Høyest andel har Ski og Heiatoppen. Ski stasjon er et 
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knutepunkt med høy frekvens for både tog og busslinjer. Det er naturlig å forvente at 
flertallet har mulighet til å benytte kollektivtransport. Heiatoppens fordeling kan 
tolkes i lys av nummerregistreringene. Der fremgår det at bilførere i stor grad er 
bosatt i områder med kollektivtilbud. I Hordaland har et klart flertall mulighet til å 
benytte buss til holdeplassen.  
Tabell 4. Andel som kan benytte buss til stasjon/holdeplass etter stasjon/holdeplass. 

Stasjon/holdeplass Prosent som kan benytte buss til stasjon/holdeplass 

Botilrud/Ringerike 36 

Slependen 17,5 

Melhus 39 

Hommelvik 35 

Ski 52 

Rosenholm 12 

Heiatoppen  48 

Arna 68 

Kleppestø 84 

Nesttun 78 

Kleppestø 83 

3.3.10 Parkeringsforhold ved arbeidsplassen 
Det er godt dokumentert at parkeringsreguleringen ved arbeidsplassen påvirker 
transportmiddelvalget på arbeidsreisen. Da Vegdirektoratet innførte parkeringsavgift 
for sine ansatte, fikk det personer som var bosatt nær arbeidsplassen, eller hadde 
gode rammevilkår for kollektivtransport, til å redusere bilbruken (Christiansen 2012). 
Engebretsen og Christiansen (2011) har ved bruk av den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen vist at sannsynligheten for å reise kollektivt øker vesentlig 
hvis parkeringen ved arbeidsplassen har avgift. Det er derfor av interesse å kartlegge 
dette perspektivet også blant brukere av innfartsparkering.  

Figur 18 viser fordelingen av parkeringsforholdene ved arbeidsplassen totalt for alle 
reisende, de som kjører bil til stasjon/holdeplass og de som ikke kjører bil. I 
hovedsak viser denne figuren at 51 prosent må betale for å parkere (avgift på 
arbeidsplass eller avgift på vei eller plass) eller de har ikke parkeringsmuligheter. Blant 
dem som kjører bil er andelen 54 prosent. Kun 14 prosent av dem som kjører bil 
oppgir at de har gratis parkeringsplass og god plass. 20 prosent har gratis 
parkeringsplass, men det få plasser tilgjengelig. Til sammen har 39 prosent gratis 
parkeringsplass.  

Denne fordelingen viser at de som bruker innfartsparkering har dårligere 
parkeringstilgang og må i større grad betale avgift på parkering sammenlignet med 
arbeidsreiser generelt til de undersøkte byene. Vi har tidligere vist at arbeidsreisene i 
hovedsak ender i sentrale områder eller knutepunkt. Disse områdene kjennetegnes av 
lav framkommelighet i rushtid og muligheten til å kjøre bil er derfor begrenset. Ut fra 
et slikt perspektiv er det lite trolig at alle bilførere til stasjon/holdeplass vil kjøre bil 
hele veien om det blir innført parkeringsavgift. Til det er tidsdifferansen mellom å 
kjøre bil og kollektivt, samt muligheten til å parkere, for dårlig.  Argumentet blir 
forsterket av at den daglige snittprisen for å parkere er på 123 kroner per dag (blant 
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dem som har avgift). Med andre ord vil ikke, i snitt, en moderat avgift på 
innfartsparkeringsplassen utjevne kostnadene ved å parkere på arbeidsplassen for 
dem som må betale.  

 
Figur 18. Parkeringsforhold ved arbeidsplass etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=606 

3.3.11 Bilbrukernes reiseavstand til stasjon/holdeplass 
Christiansen et al. (2013) har påpekt at ved flere innfartsparkeringsplasser er over 
halvparten av bilbrukerne bosatt mindre enn én kilometer fra stasjonen målt i 
luftlinje. Noen plasser kjennetegnes av at flertallet har kort avstand mellom bosted og 
innfartsparkeringsplass, mens andre innfartsparkeringsplasser har brukere fra et stort 
omland.  

Vi har hatt lite kunnskap om hvor brukere av innfartsparkering er bosatt eller hvor 
stor andel som skal innom barnehage. Dette prosjektet bidrar til å fylle et slikt 
kunnskapshull. Slik informasjon er viktig fordi det synliggjør markedsgrunnlaget for 
innfartsparkering, samtidig som det gir et bilde av den maksimale andelen som kan 
ha vært innom barnehage på vei til eller fra stasjon/holdeplassen.  

Figur 19 viser avstand mellom bolig og stasjon/holdeplass for bilførere. Det er 
vanskelig å si hva som er den reelle avstanden mellom bolig og innfartsparkering. 
Svaret er trolig et sted mellom de to beregningsmåtene (luftlinje og langs vei). Hva 
som er den mest nøyaktige målemetoden vil trolig variere mellom 
innfartsparkeringsplassene. For eksempel kan avstand langs vei i enkelte tilfeller være 
misvisende siden det finnes godt tilrettelagt alternativer som er kortere. I andre 
tilfeller vil avstand langs vei være et bedre mål.  

Følgende resultater kan fremheves: 
• Over halvparten av bilførerne er bosatt innenfor en 3 kilometers radius i 

luftlinje fra innfartsparkeringen. Andelen reduseres til 34 prosent med 
beregning langs vei.  
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• Omtrent 17 prosent er bosatt over 10 kilometer i luftlinje fra 
innfartsparkering.  

• Omtrent 10 prosent er bosatt under én kilometer i luftlinje fra 
stasjon/holdeplass. Andelen er på 3 prosent med beregning langs vei.  

• Det er høyest andel biler med barnesete (ca. 30 %) i den gruppen som har 
kortest avstand til stasjon/holdeplass 

• Det er flest brukere i avstandsintervallet 1 til 3 kilometer fra 
stasjon/holdeplass 

• Andelen biler med barnesete blir lavere med økende avstand fra bolig 

 
Figur 19. Fordeling etter avstand mellom bolig og innfartsparkering for bilførere6. Prosent. N=9321 

 

Den aggregerte fremstillingen skjuler at det er stor variasjon mellom stasjoner og 
holdeplasser. Figur 20 og figur 21 viser andelen av bilførerne som er bosatt mindre 
enn én kilometer og andelen bosatt mellom én og to kilometer fra 
stasjonen/holdeplassen. I den forbindelse er det nødvendig å påpeke at det ikke 
finnes en «optimal» fordeling av kjørende. Men enkelte innfartsparkeringsplasser 
rekrutterer bilførere stort sett utelukkende fra korte avstander. For eksempel er det 
på Billingstad og Høn over 80 prosent som er bosatt innen to kilometer fra 
stasjonen. Dette er jernbanestasjoner nær Asker, men de har vesentlig færre avganger 
og lengre reisetid med jernbane til Oslo enn det som tilbys fra Asker. Stasjonen har 
heller ikke god forbindelse med E18.   

Ved tretten stasjoner (32 prosent av stasjonene), er mellom 60 og 80 prosent av 
bilførerne bosatt innen to kilometer. Dette gjelder Vakås, Hvalstad, Gullhella, 
Nerdrum, Hommelvik, Billingstad, Høn, Strømmen, Slependen, Spikkestad, 
Leirsund, Svingen og Mjøndalen. De fleste av disse stasjonene har samme kjennetegn 
som Billingstad og Høn. De er lokalisert i områder som gjør det mindre naturlig at de 
rekrutterer bilførere fra lengre avstander.  

6 I Hordaland ble det ikke registrert antall biler med barnesete. Hordaland er derfor utelatt fra figuren.  
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Figur 20. Andel bilførere bosatt innenfor 1 og 2 kilometer i luftlinje fra stasjon. Prosent.   

 

 
Figur 21. Andel bilførere bosatt innenfor 1 og 2 kilometer i luftlinje fra holdeplass. Prosent.  

 

Figur 22 viser hvordan stasjonene og holdeplassene fordeler seg etter andelen av 
bilførerne som er bosatt innen to kilometer fra innfartsparkeringen. Figuren viser for 
eksempel at for 31 prosent av de registrerte stasjonene er minst 60 prosent av 
bilførere bosatt innen to kilometer. Andelen er 9 prosent for holdeplasser. 
Hovedpoenget med figuren er å vise at jernbanestasjonene i langt større grad enn 
bussholdeplasser rekrutterer bilførere som er bosatt innen to kilometer fra 
innfartsparkeringen. Det generelle bildet er dessuten at bilførere i hovedsak er bosatt 
i nær avstand (to km) fra innfartsparkeringen.  

Vi har ikke gått detaljert inn i dataene for finne forklaringer på disse variasjonene 
mellom stasjonene og holdeplassene. Det er en rekke faktorer som påvirker folks 
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valg av reisemåte til stasjon/holdeplass. Vi har for eksempel ikke tatt hensyn til 
faktorer som folkemengde, utbyggingstetthet, pendlingsmønster, (alternativ) reisetid, 
kostnader, alternative tilbringermuligheter, veisystem, topografi, etc. 

 
Figur 22. Andelen bilførere som er bosatt innen to kilometer i luftlinje fra henholdsvis stasjon og holdeplass. 
Fordeling mellom stasjoner og holdeplasser etter andelen bilførere som er bosatt innen to kilometer fra 
stasjon/holdeplass.   

3.3.12 Transportmiddelfordeling etter avstand 
De foregående figurene viser resultatene fra nummerskiltregistreringen. Resultatene 
fra spørreundersøkelsen viser hvordan transportmiddelfordelingen varierer etter 
avstand.   

Figuren nedenfor viser avstand mellom bosted og stasjon/holdeplass totalt, samt 
etter transportmåte. Omtrent 60 prosent av brukerne er bosatt innenfor tre kilometer 
fra stasjonen (26 % innenfor én kilometer og 32 prosent mellom 2 og 3 kilometer). 
Kortest gjennomsnittlig avstand har de som går eller sykler. Blant disse har tilnærmet 
100 prosent 3 kilometer eller kortere reisevei. Det er større variasjon blant bilførere. 
8 prosent av bilførerne har en reisevei som er 1 kilometer eller kortere, mens nesten 
35 av bilførerne har 2-3 kilometer å reise.  
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Figur 23. Transportmiddelfordeling etter avstand. Prosent. N=690 

3.3.13 Reisetid til holdeplass 
Behovet for innfartsparkering kan, i hvert fall delvis og i et langt tidsperspektiv, 
tolkes som et resultat av byspredning. Lavere transportkostnader og bedre 
infrastruktur har bidratt til å frigjøre befolkningen fra å lokalisere seg i sentrum eller 
knutepunkt (Glaeser og Kohlhase 2003, Glaeser og Kahn 2003). Innfartsparkering 
kan derfor ses som et tilbud til de som har bosatt seg utenfor sentrum og 
knutepunkt. I dette avsnittet beskrives hvor lang tid reisende i snitt benytter på reisen 
til stasjonen/holdeplassen. 

Figur 24 viser at gjennomsnittlig reisetid til stasjonen er vel 12 minutter. Den 
gjennomsnittlige syklisten bruker kortest tid (7 minutter). De som reiser med bil har 
en gjennomsnittlig tidsbruk på 11 minutter, mens de som går bruker noe lengre tid 
(vel 14 minutter). I hovedsak er det små forskjeller mellom de ulike transportmidlene, 
men dette varierer selvfølgelig fra sted til sted.    
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Figur 24. Gjennomsnittlig reisetid etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Minutter. N=689 

 

Vi har tidligere vist at avstanden mellom bosted og stasjon/holdeplass påvirker 
transportmiddelvalg. Derfor er det mer relevant å sammenligne tidsbruk mellom 
ulike transportmidler innenfor samme avstandskategori. Slik kan vi analysere hvor 
mye reisende i snitt kan tape eller vinne i reisetid ved å bytte transportmiddel. Dette 
er et relevant i en diskusjon om eventuell regulering av innfartsparkering. 
Sannsynligheten for å la bilen stå vil trolig være avhengig av den relative reisetiden.  

Figur 25 illustrerer at det er mindre forskjeller i reisetid mellom de ulike reisemåtene 
for den korteste distansen (1 kilometer) enn for lengre distanser. Syklister bruker i 
snitt 6 minutter – noe som er omtrent det samme som bilførere. De som går bruker 
omtrent 12 minutter.  Differansen mellom å gå og sykle er på 6 minutter. Eller tolv 
minutter ved å ta hensyn til at de også skal hjem.    

Tidsdifferansen mellom transportmidlene blir større når avstanden øker. Vi har ikke 
tilstrekkelig datagrunnlag til å analysere forskjell i reisetid for distanser lengre enn 3 
kilometer. Det er uansett et mindretall som sykler eller går så langt. Bil fremstår som 
det raskeste transportmidlet på avstander mellom 2 og 3 kilometer. Men det er små 
differanser til sykkel. I snitt sykles distansen på omtrent 8 minutter. Å gå 2-3 
kilometer tar betydelig lengre tid enn å benytte bil eller sykkel. Differansen er på 13 
minutter (26 minutter begge veier) mot bil og 11 (22 minutter begge veier) mot 
sykkel.  

Et slikt resultat er relevant i en diskusjon av etterspørselen etter innfartsparkering. I 
hovedsak betyr dette at på korte avstander er det relativt små forskjeller mellom de 
ulike transportmidlene. Tidsforskjellen mellom det raskeste (sykkel) og det tregeste 
(til fots) er kun 12 minutter totalt. Konkurranseforholdet er annerledes for personer 
som har mellom 2 og 3 kilometer mellom bosted og stasjon/holdeplass. Dette er 
også det intervallet som har flest bilførere.  Sykkel og bil har her omtrent det samme 
reisetidsforholdet, mens reiser til fots tar betydelig lengre tid.  

Sykkelbruken er lavere i vinterhalvåret. Det kan illustrere at rammevilkårene for å la 
bilen stå er betydelig bedre i sommerhalvåret siden sykkel fremstår som et godt 
alternativ. Reisetiden er i sterkt favør av bil hvis alternativet står mellom å gå eller 

0

2

4

6

8

10

12

14

Totalt Bilfører Til fots Sykkel

Snitt reisetid

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014 27 
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961  



Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere 

kjøre bil. Det illustrerer nødvendigheten av å ha et godt kollektivtilbud hvis formålet 
er å redusere bilbruken til en innfartsparkering om vinteren.  

 
Figur 25. Reisetid etter avstand til stasjon/holdeplass. Minutter. N=626  

3.3.14 Alternativ reisetid til innfartsparkering med kollektivtransport 
Ett formål med innfartsparkering er å tilby god tilgjengelighet til de som ikke kan 
gå/sykle eller benytte kollektivtransport til en stasjon eller hvis bruk av 
kollektivtransport medfører uforholdsmessig lengre reisetid. Tidligere har vi vist at 
flertallet oppgir at de ikke kan benytte kollektivtransport til stasjonen/holdeplassen. I 
dette avsnittet viser vi hvor mye tid en reisende vinner eller taper på å reise kollektivt 
hele veien (blant dem som har et kollektivtilbud ved boligen). 

I figur 26 fremgår det at for nesten 20 prosent tar det 5 minutter eller kortere tid å 
reise kollektivt. En like stor andel oppgir at det tar mellom 6 og 10 minutter. Det 
betyr at 40 %, blant dem som har et kollektivtilbud, kan reise kollektivt på relativt 
kort tid. 

 
Figur 26. Fordeling av tid det vil ta å reise med buss til stasjon/holdeplass. Prosent. N=286 
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For å kunne vurdere når innfartsparkering er miljøvennlig må vi betrakte 
rammevilkårene for ikke å bruke bil. I et slikt perspektiv er det nødvendig å studere 
om bilførere taper eller vinner tid på å reise kollektivt til stasjonen/holdeplassen. Det 
gir informasjon om attraktiviteten ved å reise annerledes, samtidig som resultatene 
kan danne grunnlag for å vurdere om bilførere vil kjøre bil hele veien hvis bruken av 
en innfartsparkeringsplass blir regulert med avgift eller på annen måte. Her tar vi ikke 
hensyn til om personer kan ha ærend på vei til eller fra arbeid, men studerer hvor 
lang tid det vil ta å reise direkte fra boligen til stasjonen/holdeplassen. 

Figur 27 viser at flertallet av bilførerne (over 60 prosent) med kollektivtilbud til 
stasjon/holdeplass vil maksimalt få 10 minutter lengre reisetid én vei ved å benytte 
kollektivt til arbeid. Omtrent 40 prosent vil ha mer enn ti minutter ekstra reisetid. 
Dette kan tyde på at rammevilkårene for å reise med kollektivt er relativt gode for 
flertallet av dem som kan benytte kollektivtransport. Ut fra et slikt perspektiv er det 
viktig å ta i betraktning om det å reise kollektivt til en stasjon/holdeplass medfører 
ekstra kostnader til kollektivtransport. I Oslo og Akershus er det et felles takstsystem 
som ikke vil medføre ekstra kostnader. Problemstillingen er derimot aktuell for 
personer bosatt i Buskerud, fordi de eventuelt er avhengig av å kjøpe månedskort for  
trafikkområdet til Brakar (Buskerud fylke). Den billigste periodebilletten (for 30 
dager) koster i dag 550 kroner i Buskerud fylke. Det er en overgangsbillett for 
reisende med periodekort hos NSB. Et 30-dagers periodekort koster 1636 kroner for 
reiser mellom Drammen og Oslo.   

 
Figur 27. Fordeling av differanse i reisetid (minutter) med buss til stasjon/holdeplass (bilførere). Prosent. 
N=206 

3.3.15 Samlet reisetid 
De som deltok i spørreundersøkelsen ble stilt spørsmål om hvor lang tid de brukte 
på hele reisen på undersøkelsesdagen. I snitt brukes det totalt 54 minutter på reisen 
én vei. Figuren viser at det er små forskjeller mellom de som reiser med bil til en 
stasjon/holdeplass og de som ikke bruker bil. 50 prosent har 45 minutter eller 
kortere reisetid.  
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Figur 28. Totalt reisetid etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=688 

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om omtrent hvor lang tid de tror det ville 
ta å reise med bil hele veien. Vi kan dermed få et innblikk i om det vil lønne seg 
tidsmessig å kjøre bil hele veien.  

Svarene gjør at vi kan dele de intervjuede i to grupper. For den ene gruppen tar det 
kortere tid å reise med kollektivtransport, mens det for den andre gruppen er raskere 
å reise med bil hele veien. Blant dem som kjører bil til en stasjon/holdeplass er det 
48 prosent som oppgir at reisetiden er kortere med bil hele veien. Andelen er på 51 
prosent blant dem som ikke bruker bil. Resultatene viser dermed et differensiert bilde 
av hvor attraktivt det er å kjøre hele veien hvis hensynet er reisetid. Dette kan tyde på 
at en regulering av innfartsparkeringen med avgift kan ha både positive og negative 
effekter hvis vi antar at tilbøyeligheten til å kjøre bil hele veien er betinget av den 
totale reisetiden.  

 
Figur 29. Differanse i reisetid ved å reise med bil hele veien sammenlignet med totalt reisetid på 
undersøkelsesdagen etter transportmiddel til stasjon/holdeplass. Prosent. N=653 
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Én antagelse er at regulering med avgift vil ha ulik effekt avhengig av om det er 
raskere å kjøre bil hele veien sammenlignet med å reise kollektivt. De som har 
kortere reisetid med bil hele veien kan ha størst tilbøyelighet til å kjøre bil til arbeid.  
Men den alternative reisetiden gir ikke et komplett bilde fordi bilførere er avhengig 
av å parkere bilen ved endepunktet. I neste avsnitt ser vi på parkeringsforholdene ved 
arbeidsplassen etter hvorvidt det går raskere å reise med bil hele veien for de som 
kjørte bil til stasjon/holdeplass. 

Figuren tar utgangspunkt i de som kjørte bil til stasjon/holdeplass. 14 prosent blant 
de som oppgir at det er raskere å reise med bil hele veien har gratis parkeringsplass 
og godt med plasser. Slikt sett er det gode forutsetningene for å kjøre bil hele veien. 
Blant den samme målgruppen oppgir 17 prosent at de har gratis parkeringsplasser, 
men at det er få plasser ved arbeidsplassen. Det er derfor usikkert om de finner ledig 
plass hvis de ikke reiser tidlig. Omtrent 56 prosent har avgift enten ved arbeidsplass 
eller i vei/gate med avgift, mens 13 prosent oppgir at det ikke er 
parkeringsmuligheter.  

Parkeringsforholdene ved arbeidsplassen gir naturligvis ikke et komplett bilde av 
sannsynligheten til å kjøre bil hele veien. Det er en lang rekke faktorer som virker inn 
på transportmiddelvalget. Men fordelingen tyder på at parkeringsforholdene på 
arbeidsplassen bidrar til at pendlere ikke kjører hele veien til tross for at det ville vært 
den raskeste transportmåten.  

 
Figur 30. Parkeringsforhold ved arbeidsplass etter relativ reisetid. Prosent. N=392  

3.4 Hvorfor brukes ikke bilen hele veien? 

Kunnskap om hvorfor innfartsparkeringsplassene benyttes, er nødvendig for å kunne 
vurdere når og hvor innfartsparkeringsplasser bør anlegges. Figur 31 viser 
fordelingen mellom dem som er bilførere og dem som ikke er bilførere. 

Den viktigste grunnen til ikke å kjøre bil hele veien er at det er for mye kø og 
trengsel. Resultatene viser dermed at dårlig framkommelighet med bil har betydning 
for etterspørselen etter innfartsparkering. Vi har tidligere vist at det for flertallet av 
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bilførerne er raskere å reise med kollektivtransport på deler av reisen, samtidig som at 
rammevilkårene for å parkere er vanskelig. Resultatet kan benyttes til å vurdere hvor 
det bør anlegges innfartsparkeringsplasser. I hovedsak tyder dette på at etterspørselen 
etter innfartsparkering i hovedsak vil være tilknyttet til arbeidsreiser som har 
begrenset framkommelighet med bil. Dette kan være spesielt aktuelt i tilfeller der kø 
er kombinert med parkeringsavgift eller begrenset parkeringsmuligheter, samt at en 
må passere bomring. Figuren viser at parkeringsforhold ved reisemålet er en viktig 
faktor for valget om å kjøre bil hele veien eller ikke.    

Videre kan det også tenkes at det er et samspill mellom faktorene. Kø kan bidra til å 
bedre det relative reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil. I tillegg har den 
teknologiske utviklingen bidratt til at reisende kan benytte tiden (mer) produktivt på 
reisen. Effekten av innfartsparkeringsplasser vil trolig være begrenset hvis det er 
raskere å kjøre bil hele veien, samt at det er begrensede kostnader i form av 
parkeringsavgift eller bompenger.  

I tillegg fremstår også positive egenskaper ved kollektivtransporten som viktige. Det 
gjelder at kollektivtransporten er mer forutsigbar, det er komfortabelt å reise 
kollektivt, samt at det er miljøvennlig. Det synliggjør at det ikke kun er restriktive 
tiltak som gjør innfartsparkering til et attraktivt tilbud.  

 
Figur 31. Grunner til å ikke reise med bil hele veien. Flere svar mulig. Prosent. N=690 

 

I figuren 32 har vi tatt utgangspunkt i de personene som har kjørt bil til 
stasjon/holdeplass og sett på hvorfor de ikke benyttet bil hele veien etter hvorvidt 
det går raskere å reise med bil hele veien eller om dagens reise er raskere.  

Fordelingen viser et noe annet mønster enn den foregående figuren. De tre viktigste 
grunnene til ikke å kjøre bil hele veien selv om det er et raskere alternativ er at (i) det 
er for dyrt å parkere, (ii) det er for mye kø og (iii)det er for dyrt med bomring.  

Det fremgår at hvis det er raskere å kjøre, fremstår kostnadene ved å kjøre gjennom 
bomstasjoner som en viktigere grunn til ikke å kjøre bil på hele reisen. Omtrent 
halvparten oppgir dette som en forklaring. I tillegg illustrerer figuren at kø i seg selv 
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er en viktig årsak til at bilførere ikke kjører til arbeidsplassen. Det til tross for at det 
er raskere å kjøre hele veien.  

Dette synliggjør et åpenbart poeng ved at restriksjoner i form av bomring eller 
køprising bidrar til økt kollektivbruk og økt etterspørsel etter innfartsparkering. Det 
vil blant annet kunne benyttes i en diskusjon av hvor eventuelle nye 
innfartsparkeringsplasser skal anlegges. Etterspørselen etter innfartsparkering kan 
forventes å øke hvis det blir dårligere framkommelighet for bil og mer restriksjoner i 
form av bompenger/køprising og dårligere parkeringsmuligheter ved reisens mål.  

Fordelingen ser annerledes ut hvis det ikke er raskere å kjøre bil hele veien. Da blir 
det at kollektivtransporten er raskere enn bil, sammen med at det er for mye kø, de 
viktigste grunnen til å ikke kjøre bil hele veien. Dessuten virker restriktive 
virkemidler, som parkeringsavgift og bompenger, inn på beslutningen om å ikke 
kjøre bil hele veien.    

 
Figur 32. Grunner til å ikke reise med bil hele veien etter relativ reisetid. Flere svar mulig. Prosent. N=427 

 

Undersøkelsen gir oss grunnlag for å se hvordan avgiftsbelagt eller gratis parkering 
ved arbeidsplassen påvirker valget om å kjøre bil hele veien. I figur 33 har vi tatt 
utgangspunkt i dem som har gratis parkering (uavhengig av kapasiteten) og dem som 
må betale en avgift for parkeringen. Personer som ikke har parkering eller kun 
parkering på gategrunn er utelatt.  

Figuren viser at et klart skille mellom de som har gratis parkering og de som har 
avgift på parkeringsplassen på arbeidsplassen. For den sistnevnte gruppen er 
parkeringsavgift, sammen med kø, de to viktigste grunnene til å ikke kjøre bil hele 
veien. For den førstnevnte gruppen er kø den viktigste grunnen, samtidig som 
bomring er det viktigste restriktive virkemiddelet.  

Oppsummert viser disse figurene at grunnene til ikke å kjøre bil hele veien er betinget 
av den alternative reisetiden og parkeringsforholdene ved arbeidsplassen. Hvilke 
faktorer som har størst betydning varierer etter rammevilkårene for å kjøre bil hele 
veien.  
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Figur 33. Grunner til å ikke reise med bil hele veien etter parkeringsforhold ved arbeidsplassen. Flere svar 
mulig. Prosent. N=373 

3.5 Tilfredshet med stasjon/holdeplass 

Stedene hvor det er gjennomført spørreundersøkelser har ulike egenskaper i form av 
lokalisering, kundeomland, størrelse, frekvens på kollektivtransport og antall 
sykkelplasser. Noen av innfartsparkeringsplassene ligger også sentralt i en bykjerne, 
mens andre ligger i mer usentrale områder. Vi har kartlagt hvor fornøyd brukerne er 
med frekvens på kollektivtransport, parkeringskapasiteten og kvaliteten på 
sykkelparkeringen. Resultatene kan benyttes for å vurdere mulige tiltak for å forbedre 
tilbudet.  

Figur 34 viser en samlet fordeling av tilfredshet. Frekvensen på kollektivtransporten 
er det aspektet som reisende er mest fornøyd med, mens andelen fornøyde synker 
når det gjelder parkeringskapasitet og kvalitet på sykkelparkering.  
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Figur 34. Tilfredshet med kvalitet på sykkelparkering, frekvens på kollektivtransport og 
parkeringskapasitet. Prosent. N=690 

 

Figuren ovenfor får ikke fram forskjeller mellom stasjoner/holdeplasser. 
Tilfredsheten er trolig betinget av hvilket tilbud som finnes på den aktuelle 
stasjonen/holdeplassen og om den intervjuede har benyttet tilbudet.  

Stasjonene/holdeplassene har ulike egenskaper. Kapasiteten og belegget varierer 
både for biler og sykler. Det samme gjelder kollektivtilbudet. I tabell 5 viser vi denne 
variasjonen for et utvalg av de registrerte innfartsparkeringsplassene. Blant annet 
skiller Ski seg ut ved å ha den klart største parkeringskapasiteten for bil og sykkel. 
Alle de undersøkte plassene, utenom Heiatoppen, har et belegg godt over 90 prosent 
for bilplassene. Det vil derfor være begrenset mulighet for å parkere og det vil være 
viktig å ankomme tidlig for å sikre ledig plass. I hovedsak tyder registreringen på at 
kapasiteten tilfredsstiller etterspørselen etter sykkelparkering de stedene det er 
tilrettelagt et slikt tilbud. Botilrud og Ringerike sykehus er eksempler på steder uten 
sykkelparkeringsplasser.  
Tabell 5. Antall parkeringsplasser, belegg for bil og sykkel og antall kollektivavganger per time i rushtid 
etter stasjon/holdeplass.  

Stasjon/holdeplass Antall p-
plasser 

Belegg Antall 
sykkelplasser 

Belegg Frekvens 

Botilrud 62 98 % 0 0 4 

Ringerike sykehus 68 93 % 0 0 4 

Melhus 171 96 % 34 26 % 8 

Slependen 80 96 % 32 25 % 2 

Ski 541 99 % 733 18 % 9 

Hommelvik 41 98 % 19 79 % 8 

Rosenholm 156 98 % 24 8 % 4 

Heiatoppen 119 55 % 10 0 % 6 
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Tilfredsheten med kapasiteten for bil varierer stort7. Heiatoppen og Rosenholm er de 
to stedene med størst andel fornøyde. Nærmere 90 prosent svarer at de er fornøyd 
med parkeringskapasiteten. Resultatet kan ses i sammenheng med antall tilgjengelige 
plasser og belegg i undersøkelsen. Heiatoppen er den eneste holdeplassen, av dem 
som er vist i tabellen, som har ledig kapasitet. Ved Rosenholm ble det på 
undersøkelsestidspunktet utvidet kapasitet for parkering. Men det er likevel 
utfordrende å tolke tilfredshet ut fra belegg og antall plasser. Minst fornøyde er 
brukere ved Botilrud og Melhus. I likhet med flertallet av de andre plassene er disse 
to stedene fullt utnyttet.  

I hovedsak er brukerne av innfartsparkeringene mest fornøyd med kollektivtilbudet. 
Ski, Melhus, Hommelvik og Heiatoppen har alle mer enn 70 prosent som er 
fornøyde. Det er også stedene med flest kollektivavganger i rushtid. Minst fornøyd er 
brukere ved Slependen og Rosenholm. Slependen kan tolkes med utgangspunkt i 
ruteomleggingen til NSB i desember 2012. Antall avganger ble redusert til to. Det er 
færrest avganger blant de utvalgte stasjonene/holdeplassene. Rosenholm har fire 
avganger i timen – det samme som ved Botilrud og Ringerike sykehus. At andelen 
fornøyde er lavere ved Rosenholm kan ha sammenheng med at flere tog ikke stopper 
ved stasjonen.  

Brukerne er minst fornøyd med sykkelparkeringen og denne er lavest ved Botilrud og 
Ringerike sykehus. Dette har en naturlig sammenheng med at det ikke tilbys 
sykkelparkeringsplasser. Syklende må eventuelt parkere sykkel ved lyktestolper eller 
trær. Melhus har også en lav andel fornøyde sykkelbrukere. Her tilbys det 34 plasser i 
sykkelstativ – noe som er flest plasser med unntak av Ski.  

 
Figur 35. Andel fornøyd med sykkelparkering, frekvens og kapasitet på parkeringsplassene etter 
stasjon/holdeplass. Prosent.  

7 I Hordaland ble ikke sykkelparkeringskapasiteten registrert. Se TØI-rapport 1342/2014 for en 
nærmere beskrivelse av hvordan tilfredsheten varierer mellom holdeplasser i denne regionen.  
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3.6 Potensialet for flere reiser til fots og på sykkel 

3.6.1 Potensial for sykkelbruk? 
Kartleggingen av bileieres bostedsadresse viste at flere bilbrukere har gode 
rammevilkår for å gå eller sykle til stasjon/holdeplass. I spørreundersøkelsen ble 
derfor bilførere og bilpassasjerer, som hadde 5 kilometer eller kortere reisevei, stilt 
spørsmål om de var enig eller uenig i tre påstander knyttet til sykkelbruk.  Formålet er 
å kunne belyse om det er noen fysiske egenskaper på vei til eller ved 
stasjonen/holdeplassen som kan fremme flere reiser til fots eller med sykkel. 

Et første utgangspunkt er å undersøke om brukerne har en motivasjon til å gå eller 
sykle mer. 44 prosent av de som brukte bil og som bodde innen 5 kilometer svarer at 
de er (ganske) enig i at de gjerne vil gå eller sykle. Det indikerer at det kan være mulig 
å redusere antall (andelen) bilreiser. Det er omtrent halvparten så mange (23 prosent) 
som oppgir at det er for langt å sykle.  

Kartleggingen av innfartsparkeringsplassene tyder på at det er stor variasjon knyttet 
til kvaliteten på sykkelparkering. I de fleste tilfellene tilbys det kun et 
sykkelparkeringsstativ. Ett problem er at det kan være utrygt å parkere sykkelen. 
Figur 36 viser at 23 prosent er enige i at de ville syklet mer med sikrere 
parkeringsplasser. Det kan indikere at aktørene også bør prioritere slike tiltak for å 
fremme sykkelbruk.  

 
Figur 36. Potensial for økt sykkelbruk. N=3158 

3.6.2 Grunner til ikke å sykle 
Den samme målgruppen ble også stilt spørsmål om hvorfor de ikke sykler til en 
stasjon/holdeplass. Ærend utgjør den viktigste grunnen. Dette kan blant annet dreie 
seg om å hente barn i barnehage. I tillegg oppgir 20 prosent andre grunner. 
Infrastrukturtiltak som sykkelveier anses ikke å være en viktig forklaring for hvorfor 
de ikke syklet. 

8 N=235 for spørsmålet «Vil gjerne gå eller sykle».  
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Figur 37. Grunner til å ikke sykle til stasjon/holdeplass. Prosent. N=293 

3.6.3 Grunner til valg av holdeplass/stasjon 
En rekke faktorer kan påvirke incentivene for å benytte en innfartsparkering. Antall 
tilgjengelige plasser, regulering, avstand og takstsone er noen sentrale momenter. I 
dette avsnittet ses det på takstsonens betydning for en innfartsparkerings attraktivitet. 
De som kjørte bil ble stilt spørsmål om takstsonen var viktig for hvilken stasjon de 
valgte å reise fra9. 

Figuren viser at Rosenholm skiller seg ut. Over 70 prosent oppgir at de er enige i at 
takstsonen påvirker hvilken stasjon de reiser fra. Rosenholm er også det tydeligste 
eksemplet på en stasjon som kan illustrere en slik problematikk. Stasjoner er 
lokalisert på grensen til en takstsone og reisende sparer 510 kroner på et månedskort 
fra Rosenholm sammenlignet med et månedskort fra Kolbotn 2 kilometer unna. 
Rosenholm har også fått utvidet sin parkeringskapasitet og har foreløpig god 
kapasitet.  

Andelen som mener at takstsonen påvirker hvilken stasjoner de reiser fra, er 
betraktelig lavere for Ski og Melhus. Kartleggingen av bileieres bostedsadresse ved 
Ski viste at omtrent halvparten er bosatt mellom 0 og 3 kilometer fra stasjonen. Men 
registreringen viste også at det er flere brukere fra Østfold. Ski kan være en attraktiv 
innfartsparkeringsplass på grunn av antall tilgjengelige plasser og at det er et godt 
kollektivtilbud. Det er også brukerne som er bosatt i tilknytning til andre stasjoner 
med høyere pris på periodekort (også brukere fra Østfold). Disse resultatene kan 
bidra til å forklare hvorfor 28 prosent oppgir at takstsonen påvirker hvilken stasjon 
de reiser fra. Problemstillingen er mindre relevant for Slependen, noe som også 
bekreftes av spørreundersøkelsen.   

9 Dette spørsmålet var ikke med da det ble gjennomført undersøkelser på de andre 
stasjonene/holdeplassene. Derfor er ikke flere stasjoner med i figuren.  
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Figur 38. Takstsoners betydning for valg av innfartsparkering.  

3.7 Holdninger til og mulige effekter av avgift 

Tradisjonelt har innfartsparkering i Norge vært gratis. Noen unntak finnes. 
Jernbaneverket har for eksempel begynt å regulere parkeringsplassene på Østlandet. 
Bakgrunnen er at plassene er fulle og at Jernbaneverket mener plassene i noen grad 
benyttes av personer som ikke skal ta toget. Dette har sammenheng med at 
stasjonene ofte ligger sentralt i en kommune, by eller tettsted. Derfor har det flere 
stedet blitt innført parkeringsoblat som koster 50 kroner per måneden. Oblaten er 
ment som en kontrollordning og avgiften skal i prinsippet dekke administrasjons-
kostnader. I følge Jernbaneverket er det ønskelig at plassene benyttes fullt ut og at 
ingen plasser står tomme10. Derfor ønsker man ikke en avgift som har avvisnings-
effekt. En slik regulering får også støtte av Miljøvernministerens faglig råd for 
bærekraftig utvikling. I deres anbefaling burde plassene være gratis og de burde 
anlegges i sentrale knutepunkt (kilde).  

Derimot heter det i Akershus fylkeskommunes strategi for innfartsparkering:  

«Parkering bør reguleres med en moderat pris når anleggene er fulle, og det ikke er enkelt å utvide 
P-anlegget. Da frigjøres kapasitet og flere oppmuntres til å gå og sykle til holdeplassen.  

På steder hvor fremmedparkering er et problem, kan et oblatsystem sørge for at bare 
kollektivbrukere får tilgang på parkering. Regulerings- og prissystemet skal sikre effektiv bruk av et 
begrenset antall plasser, og bør bare i begrenset grad gi rabatter til de som bruker P-anlegget hver 
dag. 

Alle kollektivreisende (kunder av Ruter, NSB, Flytoget og andre slik som ekspressbussene) skal ha 
en reell mulighet til å benytte P-tilbudet. For å sikre at en ordning med betaling per dag/time skal 
bli enkel for kunden, og rimelig i drift for det offentlige, må det utvikles andre løsninger enn 
tradisjonelle parkeringsautomater, for eksempel bruk av Autopass-brikke, betaling per telefon eller 
reisekort.» 

10 http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Sporsmal-og-svar-til-sms-oblat-for-parkering/  
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Høringsutkastet legger dermed opp til en regulering av bruken av plassene. Avgift 
anbefales for å frigjøre kapasitet til dem som har størst behov og stimulere til flere 
reiser til fots eller med sykkel. I tabellen nedenfor har vi kategorisert noen av de 
viktigste forskjellene mellom to ulike måter å organisere bruken.  

Førstemann-til-mølla er den tradisjonelle tilnærmingen. Dette favoriserer personer 
som kan reise tidlig når det ikke er ledig kapasitet på innfartsparkeringsplassen. Flere 
gratis innfartsparkeringsplasser blir fulle før klokka 0730. Når ikke brukerne betaler 
for denne tjenesten, betyr det at utbyggings- og driftskostnadene blir overført til 
andre. Hvis kostnadene dekkes av bevilgninger til kollektivtransport vil dette være 
midler som alternativt kunne vært benyttet til å andre kollektivtiltak.  

En alternativ praksis er at bruker betaler for å benytte parkeringsplassen. Derved kan 
man ikke hevde at de som benytter bil til omstigningsstedet mottar en ytterligere 
subsidiering av sin kollektivreise. Regulering med avgift kan dessuten hindre eller 
redusere en problematikk knyttet til underprising av et gode. Resultatet kan være at 
brukergruppen i større grad utgjøres av dem som har betalingsvillighet for en slik 
tjeneste. Belegget kan fortsatt være høyt, men det kan sikre ledig plass for de som 
ikke har mulighet til å dra tidlig. I tillegg kan prising av parkeringen ses i 
sammenheng med takstsoner og benyttes til å redusere uheldige effekter. 
Utfordringen er innføre en avgift på et tilbud som tradisjonelt har vært gratis.    
Tabell 6. Forskjeller mellom gratis og avgiftsbelagt parkering.   

 Førstemann til mølla - gratis 
parkering  

Parkeringsavgift - 
bruker betaler 

Brukere Favoriserer de som kan reise 
tidlig. Plasser er i mange 
tilfeller tidlig fulle. 

De som har betalingsvillighet. 
Kan sikre ledig plass for de 
som ikke kan reise tidlig. 

Etterspørsel Høy Markedsstyrt 

Effekter - Kan gjøre det mer 
attraktivt å kjøre til en 
annen takstsone 

- Kan gjøre det mindre 
attraktivt å kjøpe eget 
månedskort for 
tilbringertransport 

- Kan stimulere til 
korte bilturer 

 

- Kan gjøre det mindre 
attraktivt å kjøre til 
annen takstsone 

- Kan gjøre det mer 
attraktivt å kjøpe eget 
månedskort for 
tilbringertransport 

- Kan sikre ledig plass 
for dem som kommer 
senere 

- Kan sikre plass for 
tilfeldige brukere 

Finansiering av eksisterende og 
nye p-plasser 

Kryss-subsidiering hvis det tas 
av kollektivmidler 

Bruker betaler for drift og 
finansiering av nye p-plasser 

Takstsone Mer attraktivt å ikke benytte 
nærmeste stasjon 

Mindre attraktivt å ikke benytte 
nærmeste stasjon 

Aksept Høy Lav 
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Som en mulig konsekvens av at bruken av innfartsparkeringsplasser blir regulert med 
avgift blir det argumentert med at flere vil benytte bilen for hele reisen. For å belyse 
denne utfordringen stilte vi spørsmål om hvordan bilførerne ville reagere hvis det ble 
innført en avgift på 25 kroner per dag. En slik hypotetisk spørsmålsformulering kan 
ha begrenset nytte. For det første kan det være vanskelig å ta stilling til hvordan en vil 
reagere. For det andre gir ikke undersøkelsen svar på hvem som eventuelt fyller den 
ledige parkeringsplassen. De plassene som i dag har fullt belegg og derfor kan føre til 
at potensielle brukere blir avvist vil med en avgift få frigjort kapasitet.   

Svarene er kanskje mer et uttrykk for en ryggmargsrefleks. Likevel er det interessant å 
studere hvordan bilførere tror de ville reagert på en avgift fordi det kan gi en grov 
fordeling av effektene. Figur 39 viser svarfordeling totalt og etter hvorvidt det er 
raskere å reise med hele veien eller om dagens reisemåte er raskest. Figur 40 viser 
fordeling etter avstand mellom bosted og stasjon/holdeplass.  

For det første viser figur 39 at et klart flertall tror en avgift vil påvirke reisemønsteret. 
15 prosent svarer at de ville reist på samme måte som i dag. For det andre viser 
resultatene at 23 prosent tror at de ville kjørt bil hele veien. Andelen er høyere blant 
de som oppgir at det er raskere å reise med bil hele veien. Med andre ord mener 77 
prosent at avgift ikke bidrar til at de kutter ut kollektivtransport. Det kan indikere at 
rammevilkårene for å kjøre bil hele veien er dårlig.  

For det tredje mener 24 prosent at de ville latt bilen stå og heller gå, sykle eller reise 
kollektivt til stasjonen/holdeplassen. Andelen er dessuten betydelig høyere blant de 
som er bosatt i kort avstand og som dermed har gode betingelser for å gå eller sykle. 
39 prosent oppgir at de vil parkere ved en annen innfartsparkering eller forsøkt å 
finne ledig plass langs gate. Det viser at det er viktig å se tiltak i sammenheng. Prising 
av innfartsparkering kan føre til at parkeringsplassens nabolag blir belastet med økt 
gateparkering. Det må derfor samarbeides med kommunen, samt ved eventuelle 
næringsbygg som er lokalisert i nærheten, om regulering av et helt influensområde. 
Områder eller parkeringsplasser i områdene rundt kan få økt fremmedparkering hvis 
de ikke er regulert. Dessuten synliggjør det at man ikke kan se isolert på regulering av 
én innfartsparkeringsplass uten å ta hensyn til at deler av etterspørselen kan flyttes til 
en annen innfartsparkering.  
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Figur 39. Oppgitte effekter av avgift på innfartsparkering. Prosent. N=455 

 

 
Figur 40. Oppgitte effekter av avgift på innfartsparkering etter avstand. Prosent. N=455 

 

Sannsynligheten for å reise med bil hele veien er trolig betinget av parkerings-
tilgangen på arbeidsplassen. Figur 41 viser at de som har gratis parkering i større grad 
svarer at de vil kjøre bil helt til arbeidsplassen. De som har avgift svarer i mindre grad 
at de kommer til å kjøre hele veien. De er i stedet mest tilbøyelig til å kjøre bilen til en 
annen innfartsparkering. Figur 39 til 41 illustrerer derfor at effekten av en eventuell 
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avgift vil være sterkt betinget av rammevilkårene for å kjøre bil hele veien. Flertallet 
av bilførerne oppgir at de ville fortsatt å bruke bilen selv om det ble innført avgift.  

 
Figur 41. Oppgitte effekter av avgift på innfartsparkering etter parkeringstilgang på arbeid. Prosent. 
N=373 

3.7.1 Holdninger til avgift 
Effekten av en avgiftsregulering kan måles på flere måter. I det foregående har vi vist 
hvordan en parkeringsavgift kan påvirke transportmiddelvalget til stasjon/holdeplass. 
Et annet sentralt element er legitimitet. Det er viktig å avdekke om en slik regulering 
har oppslutning blant brukere. Dette kan blant annet illustrere eventuelle politiske 
kostnader. I dette tilfellet blir aksept målt etter hvorvidt brukere er positive eller 
negative til innføring av en daglig avgift på 25 kroner. 

Svarene gir et entydig bilde. Over 90 prosent er enten ganske eller svært negativ til 
avgift ved innfartsparkeringsplassen. Fordelingen viser at det fra et politisk ståsted vil 
være et svært upopulært tiltak. Vi har ikke stilt spørsmål om hvorfor brukere er 
negative.  

Undersøkelser har vist at det er flere tiltak som kan bidra til å øke en aksept. For 
eksempel er det viktig å ha en forståelse av tiltaket (Eriksson, Garvill, og Nordlund 
2006). Dessuten kan aksepten påvirkes av hvorvidt brukerne eller befolkningen tror 
tiltaket vil ha en effekt (Schuitema, Steg, & Rothengatter 2010) og om det oppfattes 
som rettferdig (Jakobsson et al. 2000). Studier har vist at øremerking av midler øker 
aksepten (Sælen and Kallbekken 2011). Slike tiltak kan være nødvendig hvis aktører 
innfører avgift. Aksepten for avgift kan også øke over tid. Dette ble vist da 
Vegdirektoratet innførte en daglig parkeringsavgift på 25 kroner for sine ansatte 
(Christiansen 2012).  
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Figur 42. Aksept for avgift på innfartsparkering. Prosent. N=455 

3.8 Hva ville skjedd uten innfartsparkering? 

De som kjørte bil til innfartsparkeringsplassen ble også stilt spørsmål om hvordan de 
tror de ville reist hvis innfartsparkeringsplassen ikke eksisterte. Svarene er igjen mer 
et uttrykk for en ryggmargsrefleks. Ingen av de undersøkte innfartsparkerings-
plassene er nyetablerte. Dermed er det ikke mulig for reisende å huske hvordan de 
reiste før innfartsparkeringsplassen ble opparbeidet.  

Figur 43 viser hvordan reisende mener de ville reagert hvis plassen ikke eksisterte, 
samt hvordan de ville reagert med avgift. Respondentene fikk ikke mulighet til å 
svare at de ville reist på samme måte som tidligere hvis det ikke var noen innfarts-
parkeringsplass. Resultatet tyder på at det sannsynligvis ville blitt mer bilkjøring uten 
mulighet til å parkere ved en stasjon eller holdeplass. Det er en høyere andel som 
svarer at de ville gått, syklet eller reist kollektivt til stasjonen – noe som vil redusere 
biltrafikkmengdene. Men den effekten vil trolig ikke være tilstrekkelig siden det også 
en høyere andel som svarer at de ville kjørt bil hele veien eller funnet ledig plass langs 
gater. Å kjøre hele veien til endepunktet er i snitt betraktelig lengre enn bilturen til 
innfartsparkeringen.  
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Figur 43. Oppgitte effekter av reiseadferd hvis innfartsparkeringsplassen ikke eksisterte og oppgitte effekter 
av reiseadferd hvis innfartsparkeringsplassen ble avgiftsbelagt. Prosent. N=485 
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4 Konklusjon 

4.1 Kjennetegn ved et etterspurt tilbud  

Innfartsparkering er et tiltak som har fått økt politisk oppmerksomhet. Både 
nasjonale, regionale og lokale myndigheter planlegger å utvide og forbedre tilbudet. I 
den forbindelse har formålet med denne rapporten vært å dokumentere sentrale 
kjennetegn blant brukere av innfartsparkering og bidra til å forstå når, og hvorfor, 
innfartsparkering er et ettertraktet tilbud. Resultatene kan derfor skape økt forståelse 
av når innfartsparkering er et godt virkemiddel for å redusere bilbruken, samt bidra 
til å øke kunnskapsnivået ved framtidig planlegging av innfartsparkering. I tillegg 
inngår dataene som analysegrunnlag for å kunne vurdere hvorvidt innfartsparkering 
kan ses som et klimavennlig tiltak – det vil si om det kan føre til redusert bilbruk 
(TØI-rapport 1366/2014).  

Noe av denne rapportens bidrag har vært å forstå og vurdere rammevilkårene for å 
reise til en innfartsparkeringsplass og rammevilkårene for å kjøre bil hele veien. Dette 
er viktig momenter. Behovet for å utvide kapasiteten på innfartsparkeringsplasser 
påvirkes av hvorvidt de reisende har gode muligheter til å la bilen stå på hele eller 
deler av reisen. Dette har også betydning for hvorvidt innfartsparkering er et 
klimavennlig tiltak. Sannsynligheten for å kjøre bil hele veien øker hvis det ikke er 
konkurransedyktige alternativer til bilen. I den forbindelse er det spesielt fem 
momenter som det er verdt å fremheve. Det er (i) avstand mellom bolig og 
innfartsparkering, (ii) reisetiden med ulike transportmidler til en stasjon, (iii) 
kollektivtilbudet ved boligen (iv) behovet for å utføre ærend (som for eksempel å 
kjøre til barnehage) og (v) parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen. Nedenfor vil vi 
forklare disse punktene.  

Denne rapporten viser at det er stor variasjon mellom innfartsparkeringsplassene. 
Generelt sett er over halvparten av bilførerne bosatt innen tre kilometer i luftlinje fra 
innfartsparkeringsplassen. Selv om andelen er lavere (35 prosent) hvis vi tar utgangs-
punkt i avstand langs vei viser dette at det kan være et potensial for at flere kan la 
bilen stå hjemme. Det gjelder uansett hvilken måte vi beregner avstander på, men vi 
har også vist at det er stor variasjon mellom de undersøkte plassene.  

En av grunnene til at det kan være et potensial for å la bilen stå er at det er mindre 
forskjeller i relativ reisetid mellom å kjøre bil og å gå eller sykle på korte distanser. 
For den korteste distansen (under 2 kilometer langs vei) er det små forskjeller i 
tidsbruk mellom å sykle eller kjøre bil til stasjonen. Det tar omtrent seks minutter 
lenger tid å gå sammenlignet med å sykle eller kjøre bil.  På distanser mellom to og 
tre kilometer er det fortsatt relative små forskjeller mellom å kjøre bil og sykle, mens 
å gå tar betydelig lenger tid. Dette viser at det er gode alternativer til bilen. Likevel 
nyanseres resultatet ved at vi ikke har kontrollert for topografi, samtidig som 
reisevaneundersøkelser har vist at sykkelbruken er sterkt betinget av temperatur og 
nedbør. Sykkelbruken faller derfor betraktelig om vinteren. Potensialet for redusert 
bilbruk er da best i sommerhalvåret. Undersøkelsene tyder på at potensialet for 

46 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014
 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 



Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere 

sykkelbruk ikke er fullt utnyttet fordi det vises til at det mangler sikre 
sykkelparkeringsplasser.   

Dermed blir kollektivtilbudet ved boligen av større betydning. Spesielt er det viktig å 
ha et kollektivtilbud som er konkurransedyktig med tanke på reisetid sammenlignet 
med bil. Det krever at kollektivtransporten korresponderer, samt at det er god 
framkommelighet. Dessuten er det viktig at det tas hensyn til kostnadene ved å reise 
kollektivt11. For 60 prosent av dem som kunne reise kollektivt, vil det medføre 
maksimalt ti minutter ekstra reisetid én vei hvis de benyttet kollektivtransport hele 
veien.  

Bil kan være et attraktivt og nødvendig transportmiddel til tross for at reisende er 
bosatt i nær avstand til innfartsparkeringen eller at de har et godt kollektivtilbud ved 
boligen. Det kan spesielt gjelde hvis de utfører ærend. Litt over halvparten av 
respondentene i denne undersøkelsen svarer at de ikke har noen ærend. De to 
vanligste formålene er dagligvareinnkjøp og hente eller levere barn til barnehage. De 
som kjører de korteste distansene utfører i større grad ærend. Dette er viktige 
momenter når en studerer kartene i vedlegget. I utgangspunktet viser kartene at 
mange har gode alternativer til å la bilen stå. Likevel kan den reelle kjøredistansen 
være lenger enn det som vises når en tar hensyn til at de skal kjøre innom butikk eller 
barnehage på vei til eller fra innfartsparkeringsplassen.  

Et viktig spørsmål er da hvorfor de ikke kjører bil hele veien til målet for reisen. I 
prinsippet er dette spørsmålet ment å forklare hvorfor innfartsparkering og 
kollektivtransport velges framfor bil helt fram til målpunktet. Spørreundersøkelsen 
har dokumenter at reisene hovedsakelig ender i byenes sentrumsområder. Det betyr 
at også at respondentene har dårligere parkeringstilgang og i langt større grad avgift 
på parkering ved arbeidsplassen. De må i tillegg kjøre gjennom bomring, samt at det 
er kø på innfartsveiene inn til de byene som er dekket av undersøkelsen: Oslo, 
Trondheim, Bergen og Kristiansand. Svarene viser at restriksjoner på bilbruk og lav 
framkommelighet er viktige grunner til å forstå hvorfor ikke bilen benyttes for hele 
reisen. Positive egenskaper ved kollektivtransporten er også viktig. 
Kollektivtransporten er i mange tilfeller raskere enn å kjøre bil, samt at det kan være 
mer komfortabelt å reise kollektivt. Ikke minst kan en benytte tiden mer produktivt 
sammenlignet med å sitte i kø.   

Et samspill av positive egenskaper ved kollektivtransporten og restriktive virkemidler 
på bilbruk bidrar til at respondentene ikke kjører bil hele veien. Hvilke faktorer som 
er viktigst varierer både mellom regioner og innfartsparkeringsplasser innen en 
region, samt at det påvirkes av parkeringstilgang på arbeidsplassen og den alternative 
reisetiden mellom å kjøre bil og reise med kollektivtransport.  

Det illustrerer igjen betydningen av at myndighetene har en forståelse av hvordan 
lokale forhold kan påvirke effekten av en innfartsparkering. Noen steder tyder 
etterspørselen på at det er behov for utvidelse av innfartsparkeringstilbudet, men det 
er også faktorer som kan tale for at behovet for utvidelser kan begrenses med bedre 
kunnskap om de ulike faktorene som påvirker etterspørselen. Da er det viktig med 
kunnskap om effekten av en parkeringsavgift.  

11 Dette kan illustreres med Drammen stasjon som eksempel:. Et månedskort mellom Drammen og 
Oslo koster i dag 1636 kroner eller 2116 kroner med overgangsmulighet til Ruter. Bosatte i 
Drammensregionen som pendler til Oslo og ønsker å la bilen stå hjemme, må også kjøpe et lokalt  
månedskort for Buskerud. Det billigste månedskortet koster 550 kroner, mens den som kjører til 
stasjonen kan kjøpe en parkeringsoblat for 90 måneden.  
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4.2 Avgiftsregulering 

Både politikere og brukere ønsker flere innfartsparkeringsplasser - blant annet på 
grunn av at etterspørselen overstiger tilbudt kapasitet. Det da et spørsmål hvordan en 
parkeringsavgift påvirker dagens "førstemann-til-mølla"-praksis12. Begrenset 
kapasitet favoriserer derfor de som kan reise tidlig. De som ikke rekker å sikre seg 
ledig plass må enten finne en alternativ innfartsparkeringsplass, kjøre bil hele veien 
eller la bilen stå. Vi vet i liten grad hvor mange som blir avvist på grunn av full 
kapasitet og hvilke valg de gjør.  

Prismekanismer er et tradisjonelt virkemiddel for å regulere etterspørsel. Men å 
benytte pris har i liten grad blitt benyttet som et virkemiddel på 
innfartsparkeringsplasser. Det kan være fordi det er kontroversielt – noe som 
tydeliggjøres i medienes omtale av eventuell avgift og den negative oppslutningen om 
avgift blant respondentene i denne undersøkelsen. Dermed bør myndigheter også 
eventuelt vurdere tiltak for å øke aksept (Eriksson, Garvill, og Nordlund 2006, 
Schuitema, Steg, & Rothengatter 2010, Jakobsson et al. 2000, Sælen and Kallbekken 
2011, Christiansen 2012) 

Det kan også ha sammenheng med at en frykter at prisregulering kan medføre at 
noen vil kjøre bil til andre steder i større avstand fra boligen eller kjører bil hele veien 
til målpunktet. Tiltaket vil da virke mot sin hensikt. Denne undersøkelsen viser at et 
slikt problem vil være spesielt aktuelt hvis rammevilkårene for å kjøre bil hele veien 
er gode -  det går raskere, kostnader i form av bompenger og parkering er begrenset, 
samt at det er gode parkeringsmuligheter ved målet for reisen.  

Avgifter kan i tillegg flytte parkeringen til omkringliggende veier og plasser der det 
ikke er avgift. Bilførere kan tilpasse seg en avgift ved å parkere i områder som har 
gratis parkering. Det vil være en naturlig effekt at etterspørselen etter parkering på 
gategrunn og tilgjengelige parkeringsareal vil øke som følge av en eventuell avgift.  

Prisregulering kan også ha positive effekter. For det første kan det bli mulig å kjøre 
bil til en innfartsparkering på et senere tidspunkt. For det andre kan det føre til 
mindre bilbruk blant de som har gode rammevilkår for å la bilen stå. Enten fordi de 
kan gå, sykle eller reise kollektivt. Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at de 
som er bosatt nærmest innfartsparkeringen oppgir i større grad at de trolig ville 
begynt å gå eller sykle. Det kan igjen føre til at det blir mindre bilbruk som følge av at 
(i) de lar bilen stå, men også fordi (ii) det kan føre til at bilførere som tidligere ikke 
fikk plass begynner å benytte innfartsparkering.  

Det er vanskelig å forutsi hvordan en avgift vil slå ut. Effektene virker i stor grad å 
være betinget av rammevilkårene for å kjøre bil hele veien. Med andre ord kan det 
synliggjøre at avgift først og fremst er et virkemiddel rettet mot plasser som ikke har 
ledig kapasitet og som har en brukermasse der bilførere har gode rammevilkår for å 
la bilen stå. Det taler igjen for at ansvarlige myndigheter bør kartlegge hvem som er 
brukere av innfartsparkeringsplassene.   

12 Blant de undersøkte stedene er det primært på jernbanestasjonene det finnes en avgiftsordning i 
dag. I hovedsak dreier det seg om en oblat på 50 kroner per måned.   
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4.3 Videre forskning - og planlegging 

Det er klart at det er behov for å skape et kunnskapsgrunnlag for videre planlegging 
og utbygging av innfartsparkering i våre storbyregioner. Vi trenger å vite mer om 
både behovet og effekten av utvidet tilbud, og ulike måter for styring av 
etterspørselen. Hvem vil de nye brukerne være? Hvordan påvirkes deres reisevaner? 
Hvordan påvirker et økt parkeringstilbud etterspørselen etter kollektivtransport både 
lokalt og regionalt?  

Det vil være svært verdifullt å innhente mer kunnskap om effekten av en parkerings-
avgift på innfartsparkeringsplassene. Denne undersøkelsen kan ses som et bidrag til 
dette, men det er viktig å følge opp med før- og etterundersøkelser i de tilfellene 
avgift faktisk innføres. Hverken nasjonalt og internasjonalt er det god kunnskap om 
dette i dag.  
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Vedlegg 1:  
 

Kart 



  



5 km

Innfartsparkering
Arna, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 7,7%,
3 km luftlinje: 47,7%
5 km luftlinje: 65%
av totalt 300 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 357
Antall uten adresse: 57
Antall med adresse: 300

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Ask, Gjerdrum

Jessheim

Målestokk: 1 : 100 000

Biler ikke på kartet: 
Ingen

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 4,2%,
3 km luftlinje: 70,8%,
5 km luftlinje: 87,5%
av totalt 24 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 29
Antall parkerte biler: 24
Antall uten adresse: 1
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 24
Antall biler i kartutsnitt: 24 

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



10 km

Innfartsparkering
Elveplassen, Asker.

Målestokk: 1 : 300 000

Biler ikke på kartet: 
ingen

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,0%,
3 km luftlinje: 43,1%,
5 km luftlinje: 56,9%
av totalt 51 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 51
Antall parkerte biler: 51
Antall uten adresse: 0
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 51
Antall biler i kartutsnitt: 51

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

20 km

5 km

Bil

Oslo

Drammen



10 km

Innfartsparkering
Elveroa, Asker.

Målestokk: 1 : 300 000

Biler ikke på kartet: 
5 fra Telemark, 
4 fra Buskerud, 
3 fra Vestfold, 
1 fra Akershus, 
1 fra Oppland
3 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 6,4%,
3 km luftlinje: 37,6%,
5 km luftlinje: 53,2%
av totalt 109 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 114
Antall parkerte biler: 114
Antall uten adresse: 3 
Antall utenlandske biler: 2
Antall med adresse: 109
Antall biler i kartutsnitt: 96

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

20 km

5 km

Bil

Oslo

Drammen



10 km

Innfartsparkering
Asker, Asker. Oversiktskart

Målestokk: 1 : 300 000

Biler ikke på kartet: 
9 fra Vestfold, 
6 fra Telemark, 
4 fra Buskerud, 
2 fra Østfold, 
1 fra Akershus, 
1 fra Oppland
7 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,7%,
3 km luftlinje: 41,5%,
5 km luftlinje: 55,1%
av totalt 701 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 724
Antall parkerte biler: 715
Antall uten adresse: 11 
Antall utenlandske biler: 3
Antall med adresse: 701
Antall biler i kartutsnitt: 667

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

20 km

5 km

Bil

Oslo

Drammen



10 km

Innfartsparkering
Østsiden liten plass, Asker.

Målestokk: 1 : 300 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Vestfold, 
1 fra Telemark, 
3 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,1%,
3 km luftlinje: 30,5%,
5 km luftlinje: 45,3%
av totalt 95 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 98
Antall parkerte biler: 96
Antall uten adresse: 1 
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 95
Antall biler i kartutsnitt: 89

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

20 km

5 km

Bil

Oslo

Drammen



10 km

Innfartsparkering
Østsiden stor plass, Asker.

Målestokk: 1 : 300 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Vestfold,
1 fra Buskerud, 
4 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 1,7%,
3 km luftlinje: 42,4%,
5 km luftlinje: 55,9%
av totalt 281 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 297
Antall parkerte biler: 295
Antall uten adresse: 6
Antall utenlandske biler: 1
Antall med adresse: 288
Antall biler i kartutsnitt: 281

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

20 km

5 km

Bil

Oslo

Drammen



10 km

Innfartsparkering
Askerholmen, Asker.

Målestokk: 1 : 300 000

Biler ikke på kartet: 
3 fra Buskerud, 
2 fra Vestfold,
2 fra Østfold,
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,5%,
3 km luftlinje: 48,7%,
5 km luftlinje: 60,1%
av totalt 158 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 166
Antall parkerte biler: 161
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 158
Antall biler i kartutsnitt: 150

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

20 km

5 km

Bil

Oslo

Drammen



5 km

Innfartsparkering
Kleppestø, Askøy

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 6,8%,
3 km luftlinje: 37,8%
5 km luftlinje: 74,9%
av totalt 307 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 377
Antall uten adresse: 70
Antall med adresse: 307

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Billingstad stasjon, Asker

Sandvika

Asker

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Oslo, 
1 fra Sande, 
1 fra Nes i Hedmark

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 59,1%,
3 km luftlinje: 88,6%,
5 km luftlinje: 88,6%
av totalt 44 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 49
Antall parkerte biler: 48
Antall uten adresse: 4
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 44
Antall biler i kartutsnitt: 40

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

Innfartsparkering
Birkelandsskiftet, Bergen

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 3,6%,
3 km luftlinje: 17,9%
5 km luftlinje: 42,9%
av totalt 28 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 28
Antall uten adresse: 0
Antall med adresse: 28

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum

20 km



5 km

Innfartsparkering
Bolkedalen, Lillesand

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 75%,
3 km luftlinje: 83,3%
5 km luftlinje: 83,3%
av totalt 12 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 16
Antall uten adresse: 4
Antall med adresse: 12

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km



1 km

2 km
3 km
4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Borgen, Ullensaker

Jessheim

Målestokk: 1 : 120 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Vestby

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 33,3%,
5 km luftlinje: 33,3%
av totalt 3 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 54
Antall parkerte biler: 5
Antall uten adresse: 2
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 3
Antall biler i kartutsnitt: 2

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

10 km

Innfartsparkering
Botilrud, Ringerike

Hønefoss

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
4 fra Buskerud
4 fra Oppland
2 fra Akershus
1 fra Oslo
1 fra Vestfold
1 fra Vest-Agder

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 1,3%,
3 km luftlinje: 10,8%
5 km luftlinje: 24,1%
av totalt 158 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 181
Antall uten adresse: 23
Antall med adresse: 158
Antall biler i kartutsnitt: 145

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

10 km

Innfartsparkering
Brakerøya stasjon, Drammen

Asker

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 18,7%,
3 km luftlinje: 54,3%
5 km luftlinje: 76,3%
av totalt 219 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 234
Antall uten adresse: 15
Antall med adresse: 219

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Sætre

20 km



5 km

20 km

Innfartsparkering
Darbu stasjon, Øvre Eiker

Kongsberg

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 32,2%,
3 km luftlinje: 35,6%
5 km luftlinje: 40,7%
av totalt 59 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 69
Antall uten adresse: 10
Antall med adresse: 59

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km



5 km

20 km

Innfartsparkering
Drammen stasjon, Drammen

Asker

Målestokk: 1 : 250 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,8%,
3 km luftlinje: 31,1%
5 km luftlinje: 66,4%
av totalt 431 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 482
Antall uten adresse: 51
Antall med adresse: 431

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km



5 km

10 km

Innfartsparkering
Dunserud, Øvre Eiker

Kongsberg

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
4 fra Telemark

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 11,1%
5 km luftlinje: 11.1%
av totalt 9 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 9
Antall uten adresse: 0
Antall med adresse: 9
Antall biler i kartutsnitt: 5

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Hokksund



1 km

10 km

Innfartsparkering
Eidsvoll verk, Eidsvoll

Eidsvoll

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
8 fra Akershus,
3 fra Oppland,
2 fra Oslo

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 10,1%,
3 km luftlinje: 68,8%,
5 km luftlinje: 76,1%
av totalt 109 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 128
Antall parkerte biler: 112
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 109
Antall biler i kartutsnitt: 96

v. ngv@toi.no

2 km

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

3 km

4 km

5 km

Bil



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Eiksmarka T-banestasjon, Bærum

Oslo

Sandvika

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 12,2%,
3 km luftlinje: 68,8%,
5 km luftlinje: 76,1%
av totalt 49 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 57
Antall parkerte biler: 54
Antall uten adresse: 5
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 49
Antall biler i kartutsnitt: 49

v. ngv@toi.no

Oslo

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



20 km

10 km

Innfartsparkering
Fetsund stasjon, Fet

Sørumsand

Målestokk: 1 : 250 000

Biler ikke på kartet: 
3 fra Akershus,
2 fra Østfold,
1 ikke fra Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 3,4%,
3 km luftlinje: 48,9%,
5 km luftlinje: 51,1%
av totalt 88 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 196
Antall parkerte biler: 97
Antall uten adresse: 9
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 88
Antall biler i kartutsnitt: 82

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil uten barneseteBil

5 km

Lillestrøm



5 km

Innfartsparkering
Flatøy, Meland

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,5%,
3 km luftlinje: 15%
5 km luftlinje: 50%
av totalt 40 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 43
Antall uten adresse: 3
Antall med adresse: 40

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum

20 km



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Frogner, Sørum

Lillestrøm

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
5 fra Akershus, 
2 fra Østfold,
1 fra Hedmark

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 6.7%,
3 km luftlinje: 61,1%,
5 km luftlinje: 81,5%
av totalt 162 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 173
Antall parkerte biler: 173
Antall uten adresse: 11
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 162
Antall biler i kartutsnitt: 154

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

Innfartsparkering
Gjønnes, Bærum

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 5,4%,
3 km luftlinje: 49,1%
5 km luftlinje: 73,2%
av totalt 631 biler

Registreringstidspunkt:2013
Antall registrerte biler: 631

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogFylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum
Bil LeiebilBil m. barnesete



10 km

Innfartsparkering
Gullhella, Asker

Målestokk: 1 : 120 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Oslo,
1 fra Buskerud

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 48,0%,
3 km luftlinje: 84,0%,
5 km luftlinje: 88,0%
av totalt 25 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 29
Antall parkerte biler: 29
Antall uten adresse: 4
Antall utenlandske biler: 1
Antall med adresse: 25
Antall biler i kartutsnitt: 23

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Asker

Sandvika

5 km



5 km

20 km
Innfartsparkering

Gulskogen stasjon, Drammen

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 12,8%,
3 km luftlinje: 70,8%
5 km luftlinje: 83,4%
av totalt 421 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 456
Antall uten adresse: 35
Antall med adresse: 421

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km



1 km

3 km

10 km

5 km

Innfartsparkering
Hauerseter stasjon, Ullensaker

Jessheim

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
3 fra Akershus,
1 fra Oslo.

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0,0%
3 km luftlinje: 4,8%,
5 km luftlinje: 71,4%
av totalt 21 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 45
Antall parkerte biler: 27
Antall uten adresse: 6
Antall utenlandske biler: 1
Antall med adresse: 21
Antall biler i kartutsnitt: 17

v. ngv@toi.no

4 km

2 km

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil



10 km

Innfartsparkering
Heggedal, Asker

Målestokk: 1 : 120 000

Biler ikke på kartet: 
3 fra Oslo.

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 26,2%,
3 km luftlinje: 70,3%,
5 km luftlinje: 81,5%
av totalt 195 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Feb 2013
Antall parkeringsplasser: 210
Antall parkerte biler: 210
Antall uten adresse: 15
Antall utenlandske biler: 1
Antall med adresse: 195
Antall biler i kartutsnitt: 192

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Sandvika

5 km



1 km

3 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Heiatoppen, Lier

Sandvika

Målestokk: 1 : 170 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Oslo, 
1 fra Buskerud

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 19,6%,
3 km luftlinje: 46,4%,
5 km luftlinje: 62,5%
av totalt 56 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 61
Antall parkerte biler: 61
Antall uten adresse: 5
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 56
Antall biler i kartutsnitt: 53

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Drammen

Asker

20 km



20 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Heiatoppen, Lier

Sandvika

Målestokk: 1 : 200 000

Biler ikke på kartet: 
17 fra Buskerud
6 fra Oslo
1 fra Oppland
11 fra Vestlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 12,3%,
3 km luftlinje: 34,1%,
5 km luftlinje: 51,8%
av totalt 334 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 352
Antall uten adresse: 18
Antall med adresse: 334
Antall biler i kartutsnitt: 299

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Drammen



5 km

10 km

Innfartsparkering
Hokksund stasjon, Øvre Eiker

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 9%,
3 km luftlinje: 54,2%
5 km luftlinje: 64,2%
av totalt 212 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 270
Antall uten adresse: 58
Antall med adresse: 212

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

20 km



5 km

Innfartsparkering
Hommelvik bomstasjon, Malvik

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 12%,
3 km luftlinje: 44%
5 km luftlinje: 48%
av totalt 25 biler

Registreringstidspunkt:2013
Antall registrerte biler: 25

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogFylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum
Bil LeiebilBil m. barnesete

20 km



5 km

Innfartsparkering
Hommelvik sentrum, Malvik

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 17,7%,
3 km luftlinje: 53,1%
5 km luftlinje: 57,3%
av totalt 96 biler

Registreringstidspunkt:2013
Antall registrerte biler: 96

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogFylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum
Bil LeiebilBil m. barnesete

20 km



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Hvalstad stasjon, Asker

Sandvika

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Vestfold, 
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 54,3%,
3 km luftlinje: 82,9%,
5 km luftlinje: 82,9%
av totalt 35 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 38
Antall parkerte biler: 38
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 35
Antall biler i kartutsnitt: 32

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Asker



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Høn stasjon, Asker

Sandvika

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
Ingen

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 66,7%,
3 km luftlinje: 91,7%,
5 km luftlinje: 91,7%
av totalt 12 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 25
Antall parkerte biler: 12
Antall uten adresse: 0
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 12
Antall biler i kartutsnitt: 12

v. ngv@toi.no

Asker

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

10 km

Innfartsparkering
Hønen, Ringerike

Jevnaker

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Oppland

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 20%
5 km luftlinje: 50%
av totalt 20 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 23
Antall uten adresse: 3
Antall med adresse: 20
Antall biler i kartutsnitt: 19

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Hønefoss



1 km

10 km

Innfartsparkering
Jessheim, Ullensaker

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
49 fra Akershus,
7 fra Oslo,
7 fra Hedmark,
1 fra Oppland,
1 fra Østfold, 
3 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 5,7%,
3 km luftlinje: 46,4%,
5 km luftlinje: 51,7%
av totalt 209 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 245
Antall parkerte biler: 231
Antall uten adresse: 22
Antall utenlandske biler: 3
Antall med adresse: 209
Antall biler i kartutsnitt: 141

v. ngv@toi.no

2 km

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete

3 km

4 km

5 km

Bil



3 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Kløfta, Ullensaker

Jessheim

Målestokk: 1 : 140 000

Biler ikke på kartet: 
5 fra Akershus,
4 fra Oslo, 
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 23,7%,
3 km luftlinje: 45,8%,
5 km luftlinje: 52,7%
av totalt 131 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 234
Antall parkerte biler: 149
Antall uten adresse: 18
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 131
Antall biler i kartutsnitt: 121

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Lillestrøm



5 km

Innfartsparkering
Knarvik kai, Lindås

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,6%,
3 km luftlinje: 18,4%
5 km luftlinje: 39,5%
av totalt 38 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 45
Antall uten adresse: 7
Antall med adresse: 38

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum

20 km



5 km

Innfartsparkering
Knarvik SVV, Lindås

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,6%,
3 km luftlinje: 30,8%
5 km luftlinje: 46,2%
av totalt 39 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 49
Antall uten adresse: 10
Antall med adresse: 39

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum

20 km



5 km

Innfartsparkering
Knarvik vest, Lindås

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 9,8%,
3 km luftlinje: 12,2%
5 km luftlinje: 29,3%
av totalt 41 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 45
Antall uten adresse: 4
Antall med adresse: 41

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum

20 km



5 km

10 km

Innfartsparkering
Knivedalen, Øvre Eiker

Vikersund

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
Ingen

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 10%,
3 km luftlinje: 40%
5 km luftlinje: 40%
av totalt10 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 18
Antall uten adresse: 8
Antall med adresse: 10
Antall biler i kartutsnitt: 10

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Hokksund

20 km



4 km

Innfartsparkering
Kolbotn stasjon, Oppegård

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Oslo,
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 18,5%,
3 km luftlinje: 51,9%,
5 km luftlinje: 81,5%
av totalt 27 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 56
Antall parkerte biler: 49
Antall uten adresse: 22
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 27
Antall biler i kartutsnitt: 24

v. ngv@toi.no

5 km

10 km

3 km

2 km

1 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

10 km

Innfartsparkering
Kongsberg stasjon, Kongsberg

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 4,4%,
3 km luftlinje: 51,1%
5 km luftlinje: 61,5%
av totalt 182 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 250
Antall uten adresse: 68
Antall med adresse: 182

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

20 km



5 km

Innfartsparkering
Lagunen, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 20,8%,
3 km luftlinje: 72,2%
5 km luftlinje: 86,1%
av totalt 72 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 73
Antall uten adresse: 1
Antall med adresse: 72

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



5 km

10 km

Innfartsparkering
Langebru, Øvre Eiker

Vikersund

Målestokk: 1 : 200 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Vestfold
1 fra Buskerud

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 24%
5 km luftlinje: 40%
av totalt 25 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 40
Antall uten adresse: 15
Antall med adresse: 25
Antall biler i kartutsnitt: 22

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Kongsberg

20 km

Drammen



3 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Leirsund, Skedsmo

Målestokk: 1 : 100 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Akershus,
1 fra Oslo

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 29,4%,
3 km luftlinje: 70,6%,
5 km luftlinje: 88,2%
av totalt 34 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 37
Antall parkerte biler: 37
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 34
Antall biler i kartutsnitt: 32

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Lillestrøm

4 km

1 km

2 km



3 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Lier, Lier

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
5 fra Buskerud,
5 fra Akershus,
2 fra Vestfold,
1 fra Østfold,
1 fra Telemark,
6 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 5,7%,
3 km luftlinje: 31,1%,
5 km luftlinje: 70,6%
av totalt 228 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 233
Antall parkerte biler: 233
Antall uten adresse: 5
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 228
Antall biler i kartutsnitt: 208

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Drammen

20 km

Asker



20 km5 km 10 km

Innfartsparkering
Lillestrøm bakkeparkering, Skedsmo

Målestokk: 1 : 270 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Østfold, 
1 fra Akershus,
1 fra Buskerud
4 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 4,5%,
3 km luftlinje: 35,1%,
5 km luftlinje: 44,8%
av totalt 134 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 151
Antall parkerte biler: 146
Antall uten adresse: 10
Antall utenlandske biler: 2
Antall med adresse: 134
Antall biler i kartutsnitt: 127

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



20 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Lillestrøm p-hus, Skedsmo

Målestokk: 1 : 170 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Hedmark, 
1 fra Akershus,
1 fra Vestfold,
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 4,2%,
3 km luftlinje: 41,7%,
5 km luftlinje: 50,0%
av totalt 24 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 326
Antall parkerte biler: 27
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 1
Antall med adresse: 24
Antall biler i kartutsnitt: 20

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Lørenskog stasjon, Lørenskog

Lillestrøm

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
4 fra Akershus,
3 fra Oslo,
1 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 15,4%,
3 km luftlinje: 63,6%,
5 km luftlinje: 87,7%
av totalt 162 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 214
Antall parkerte biler: 162
Antall uten adresse: 0
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 162
Antall biler i kartutsnitt: 154

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Oslo



5 km

Innfartsparkering
Melhus, Melhus

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 8,4%,
3 km luftlinje: 62,2%
5 km luftlinje: 75,9%
av totalt 166 biler

Registreringstidspunkt:2013
Antall registrerte biler: 166

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogFylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum
Bil LeiebilBil m. barnesete

20 km



5 km

10 km

Innfartsparkering
Mjøndalen stasjon, Nedre Eiker

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 5,5%,
3 km luftlinje: 83,6%
5 km luftlinje: 92,9%
av totalt 420 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 470
Antall uten adresse: 50
Antall med adresse: 420

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

20 km



1 km

3 km

10 km

5 km

Innfartsparkering
Nerdrum stasjon, Fet

Sørumsand

Lillestrøm

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Akershus,
1 fra Hedmark,
1 fra Buskerud

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 35,3%,
3 km luftlinje: 82,4%,
5 km luftlinje: 86,3%
av totalt 51 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 60
Antall parkerte biler: 57
Antall uten adresse: 6
Antall utenlandske biler: 1
Antall med adresse: 51
Antall biler i kartutsnitt: 48

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

4 km

2 km



5 km

Innfartsparkering
Nesttun, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 11%,
3 km luftlinje: 51,4%
5 km luftlinje: 76,1%
av totalt 109 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 113
Antall uten adresse: 4
Antall med adresse: 109

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



5 km

Innfartsparkering
Oasen, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 9,7%,
3 km luftlinje: 58,1%
5 km luftlinje: 83,9%
av totalt 31 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 32
Antall uten adresse: 1
Antall med adresse: 31

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



20 km

Innfartsparkering
Olavsgaard,Skedsmo

Målestokk: 1 : 700 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Hedmark,
1 fra Telemark,
8 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 0%,
5 km luftlinje: 0%
av totalt 36 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 56
Antall parkerte biler: 56
Antall uten adresse: 20
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 36
Antall biler i kartutsnitt: 25

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Oslo

Drammen



5 km

Innfartsparkering
Os, Os

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 11,1%,
3 km luftlinje: 44,4%
5 km luftlinje: 83,3%
av totalt 18 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 18
Antall uten adresse: 0
Antall med adresse: 18

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



5 km

10 km

Innfartsparkering
Ringerike sykehus, Ringerike

Jevnaker

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
5 fra Finnmark
5 fra Oppland
4 fra Oslo
3 fra Buskerud
1 fra Vestfold
1 fra Akershus

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 3%,
3 km luftlinje: 22,8%
5 km luftlinje: 51,8%
av totalt 197 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Vår 2013
Antall registrerte biler: 232
Antall uten adresse: 35
Antall med adresse: 197
Antall biler i kartutsnitt: 178

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

20 km

Hønefoss



1 km

3 km

10 km

5 km

Innfartsparkering
Ringstabekk t-banestasjon, Bærum

Sandvika

Oslo

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Østfold,
2 fra Buskerud,
1 fra Akershus, 
1 fra Oslo

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 35,7%,
5 km luftlinje: 59,5%
av totalt 42 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 44
Antall parkerte biler: 43
Antall uten adresse: 1
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 42
Antall biler i kartutsnitt: 36

v. ngv@toi.no

4 km

2 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

Innfartsparkering
Rosenholm, Oppegård

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 6,4%,
3 km luftlinje: 48%
5 km luftlinje: 60%
av totalt 125 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 136
Antall uten adresse: 11
Antall med adresse: 125

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km

20 km



10 km

Innfartsparkering
Rød, Nes

Målestokk: 1 : 120 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Hedmark

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 22,7%,
3 km luftlinje: 59,1%,
5 km luftlinje: 77,3%
av totalt 22 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 41
Antall parkerte biler: 25
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 22
Antall biler i kartutsnitt: 21

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Jessheim

Årnes

5 km

4 km

3 km

2 km

1 km



10 km

Innfartsparkering
Røyken, Røyken

Målestokk: 1 : 200 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Oslo,
2 fra Akershus,
2 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 10,3%,
3 km luftlinje: 41,4%,
5 km luftlinje: 49,4%
av totalt 87 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 90
Antall parkerte biler: 90
Antall uten adresse: 3
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 87
Antall biler i kartutsnitt: 81

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Drammen

Asker

5 km

Sætre



3 km

5 km

20 km

10 km

Innfartsparkering
Ski stasjon, Ski

Ås

Drøbak

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
38 fra Østfold,
21 fra Akershus,
18 fra Oslo, 
2 fra Buskerud,
2 fra Oppland,
2 fra Vestfold,
2 fra Telemark,
5 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 5,7%,
3 km luftlinje: 48,1%,
5 km luftlinje: 55,5%
av totalt 476 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 541
Antall parkerte biler: 536
Antall uten adresse: 60
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 476
Antall biler i kartutsnitt: 386

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Nesodden



5 km

Innfartsparkering
Skjold kirke, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 14,3%,
3 km luftlinje: 57,1%
5 km luftlinje: 57,1%
av totalt 7 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 7
Antall uten adresse: 0
Antall med adresse: 7

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Slependen stasjon, Bærum

Oslo

Sandvika

Asker

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
1 fra Oslo, 
2 fra Lier, 
1 fra Røyken,
2 fra Nedre Eiker, 
2 fra Hole, 
1 fra Moss

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 50,7%,
3 km luftlinje: 80,0%,
5 km luftlinje: 85,3%
av totalt 75 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 81
Antall parkerte biler: 81
Antall uten adresse: 4
Antall utenlandske biler: 2
Antall med adresse: 75
Antall biler i kartutsnitt: 66

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

Innfartsparkering
Sollihøgda, Hole

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 4%,
3 km luftlinje: 12%
5 km luftlinje: 12%
av totalt 25 biler

Registreringstidspunkt:2013
Antall registrerte biler: 25

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogFylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum
Bil LeiebilBil m. barnesete

20 km



5 km

Innfartsparkering
Sonsveien, Vestby

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 0%,
3 km luftlinje: 64,5%
5 km luftlinje: 71,7%
av totalt 138 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 148
Antall uten adresse: 10
Antall med adresse: 138

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km

20 km



1 km

Innfartsparkering
Spikkestad, Røyken

Målestokk: 1 : 90 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Akershus,
1 fra Oslo,
1 fra Buskerud

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 34,0%,
3 km luftlinje: 86,8%,
5 km luftlinje: 88,7%
av totalt 53 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 70
Antall parkerte biler: 55
Antall uten adresse: 2
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 53
Antall biler i kartutsnitt: 49

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Drammen

Asker

5 km

2 km

3 km

4 km

10 km



5 km

Innfartsparkering
Storavatnet, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 7,1%,
3 km luftlinje: 31,8%
5 km luftlinje: 44,7%
av totalt 85 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 103
Antall uten adresse: 18
Antall med adresse: 85

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



5 km

Innfartsparkering
Straume, Fjell

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,1%,
3 km luftlinje: 28,7%
5 km luftlinje: 38,3%
av totalt 94 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 130
Antall uten adresse: 36
Antall med adresse: 94

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

10 km

Innfartsparkering
Strømmen stasjon, Skedsmo

LillestrømOslo

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
15 fra Akershus
3 fra Oslo, 
1 fra Hedmark, 
1 fra Buskerud,
1 fra Oppland,
1 fra Vestfold

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 24,9%,
3 km luftlinje: 71,4%,
5 km luftlinje: 81,1%
av totalt 185 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 254
Antall parkerte biler: 206
Antall uten adresse: 16
Antall utenlandske biler: 5
Antall med adresse: 185
Antall biler i kartutsnitt: 163

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete



5 km

Innfartsparkering
Sundvollen, Hole

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 39,5%,
3 km luftlinje: 58%
5 km luftlinje: 63%
av totalt 81 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 89
Antall uten adresse: 8
Antall med adresse: 81

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km

20 km



1 km

Innfartsparkering
Svingen, Fet

Målestokk: 1 : 150 000

Biler ikke på kartet: 
Ingen

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 11,5%,
3 km luftlinje: 73,1%,
5 km luftlinje: 76,9%
av totalt 26 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Jan/feb 2013
Antall parkeringsplasser: 45
Antall parkerte biler: 27
Antall uten adresse: 1
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 26
Antall biler i kartutsnitt: 26

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Lillestrøm

5 km

2 km
3 km
4 km

10 km

20 km

Sørumsand



5 km

Innfartsparkering
Sæterveien, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 35,3%,
3 km luftlinje: 82,4%
5 km luftlinje: 88,2%
av totalt 17 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 18
Antall uten adresse: 1
Antall med adresse: 17

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



5 km

Innfartsparkering
Tangvall, Søgne

Målestokk: 1 : 250 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 2,9%,
3 km luftlinje: 29,4%
5 km luftlinje: 44,1%
av totalt 34 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 41
Antall uten adresse: 7
Antall med adresse: 34

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km

20 km



1 km

3 km

10 km

5 km

Innfartsparkering
Vakås stasjon, Asker

Sandvika

Asker

Målestokk: 1 : 95 000

Biler ikke på kartet: 
2 fra Telemark,
1 fra Akershus

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 76,9%,
3 km luftlinje: 88,5%,
5 km luftlinje: 88,5%
av totalt 26 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 35
Antall parkerte biler: 26
Antall uten adresse: 0
Antall utenlandske biler: 0
Antall med adresse: 26
Antall biler i kartutsnitt: 23

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

4 km

2 km



5 km

Innfartsparkering
Vennesla, Vennesla

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 21,4%,
3 km luftlinje: 57,1%
5 km luftlinje: 92,9%
av totalt 14 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 16
Antall uten adresse: 2
Antall med adresse: 14

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km

20 km



5 km

20 km
Innfartsparkering

Vestfossen, Øvre Eiker

Målestokk: 1 : 150 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 23,8%,
3 km luftlinje: 64,8%
5 km luftlinje: 77,1%
av totalt 105 biler med adresse

Registreringstidspunkt: Feb 2014
Antall registrerte biler: 134
Antall uten adresse: 29
Antall med adresse: 105

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum T-bane fremtidig
SkogLeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

10 km



5 km

Innfartsparkering
Vik, Hole

Målestokk: 1 : 200 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 14,3%,
3 km luftlinje: 32,1%
5 km luftlinje: 44,6%
av totalt 56 biler

Registreringstidspunkt:2013
Antall registrerte biler: 56

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogFylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum
Bil LeiebilBil m. barnesete

20 km



1 km

3 km

10 km

5 km

Innfartsparkering
Ås stasjon, Ås

Vestby

Drøbak

Målestokk: 1 : 120 000

Biler ikke på kartet: 
16 fra Akershus,
12 fra Oslo, 
11 fra Østfold,
3 fra Hedmark
2 fra Oppland,
2 fra Vestfold,
1 fra Buskerud,
1 fra Telemark og 6 utenfor Østlandet

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 10,2%,
3 km luftlinje: 60,2%,
5 km luftlinje: 67,0%
av totalt 206 biler med adresse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Registreringstidspunkt: Desember 2012
Antall parkeringsplasser: 269
Antall parkerte biler: 250
Antall uten adresse: 44
Antall utenlandske biler: 10
Antall med adresse: 206
Antall biler i kartutsnitt: 150

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring

Fylkesgrense Kommunegrense SkogTettsted Sentrum
Stasjon Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane

LeiebilBil med barnesete Bil uten barnesete

Ski



5 km

Innfartsparkering
Åsane, Bergen

Målestokk: 1 : 100 000

Andel biler innenfor
1 km luftlinje: 10%,
3 km luftlinje: 52,7%
5 km luftlinje: 76,7%
av totalt 150 biler med adresse

Registreringstidspunkt: April 2014
Antall registrerte biler: 160
Antall uten adresse: 10
Antall med adresse: 150

v. ngv@toi.no

10 km

Tegnforklaring
Europaveg FylkesvegRiksveg Jernbane/T-baneStasjon/T-banestasjon

SkogBil Leiebil
Fylkesgrense Kommunegrense Tettsted Sentrum



 
 
 
 
 
 

Vedlegg 2: 
 

Spørreskjema 
  



 



 
trmi Hvordan reiste du fra der du bor til stasjonen/holdeplassen du ble spurt om å 

delta i denne undersøkelsen? 
 

Bilfører  
 

1 

Bilpassasjer  
 

2 

Gikk  
 

3 

Syklet  
 

4 

Buss  
 

5 
 

 
passpark Ble bilen parkert ved stasjonen/holdeplassen? 

 

Ja, på parkeringsplass tilknyttet stasjonen/holdeplassen  
 

1 

Ja, i området rundt stasjonen/holdeplassen  
 

2 

Nei  
 

3 
 

 
antp3 Hvor mange personer reiste sammen i bilen, inkludert deg selv? 

 

1  
 

1 

2  
 

2 

3  
 

3 

4  
 

4 
 

 
kjore Kunne du benyttet bil til stasjonen/holdeplassen i dag? 

 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 

Vet ikke  
 

3 
 

 
formal Hva var formålet med denne reisen? 

 

Arbeidsreise  
 

1 

Tjenestereise  
 

2 

Fritidsreise  
 

3 

Hente/levere/følge barn eller andre  
 

4 

Innkjøp eller handlereise  
 

5 

Andre gjøremål (lege, tannlege, service)  
 

6 

Skolereise  
 

7 

Annet  
 

8 
 

 
Stasjonav På hvilken stasjon/holdeplass gikk du av? Vi tenker da på 

stasjonen/holdeplassen du gikk av  
etter 
du ble rekruttert til undersøkelsen.  

 

 Open 
 



 
Kollvidere Reiste du videre med kollektivtransport når du går av på den 

stasjonen/holdeplassen? 
 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 
 

 
Kollav Ved hvilken holdeplass gikk du da av? 

 

 Open 
 

 
kollkort Har du periodekort for kollektivtransport? 

 

Årskort  
 

1 

Månedskort  
 

2 

Reisekort   
 

3 

Annen type periodekort (ukeskort, dagskort, e.l.)  
 

4 
 

 
parkfr Omtrent hvor ofte parkerer du på denne parkeringsplassen?Vi tenker da på 

parkeringsplassen du ble rekruttert til undersøkelsen.  
 

5 eller flere ganger i uka  
 

1 

3-4 ganger i uka  
 

2 

1-2 ganger i uka  
 

3 

1- 2 ganger i måneden  
 

4 

1-2 ganger i kvartalet  
 

5 

Parkerer sjelden eller aldri ved denne stasjonen/holdeplassen  
 

6 
 

 
annenip Bruker du av og til en annen innfartsparkeringsplass? 

 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 
 

 
annenip2 Ved hvilken stasjon/holdeplass ligger denne? 

 

 Open 
 

 
parkreise Må du reise tidlig for å sikre deg parkeringsplass? 

 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 

Vet ikke   
 

3 
 

 
arend Hadde du ærend/gjøremål på vei til eller fra målet for reisen?  

Flere svar kan gis 
 

 

 

Nei, ingen ærend  
 

1 

Innkjøp av dagligvarer  
 

2 



arend Hadde du ærend/gjøremål på vei til eller fra målet for reisen?  
Flere svar kan gis 
 

 

 

Andre innkjøp  
 

3 

Hente/ bringe barn til/ fra dagmamma/ barnehage/ skole  
 

4 

Kjøre/ følge andre for ulike gjøremål  
 

5 

Møter o.l. i tilknytning til arbeid  
 

6 

Andre gjøremål (lege, tannlege, service, kino, besøke venner o.l.)  
 

7 
 

 
km Omtrent hvor mange kilometer  

langs vei 
er det mellom der du bor og stasjon/holdeplass? 

 

Antall kilometer    
 

1 
 

 
tid Hvor lang tid brukte du på reisen fra bosted til stasjon/holdeplass i dag? (én 

vei og fratrukket tid brukt til levering av barn til barnehage eller eventuelle 
andre ærend) 

 

Antall minutter    
 

1 
 

 
busstilbud Er det et busstilbud nær bostedet som du kan bruke til 

innfartsparkeringsplass/stasjon? 
 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 
 

 
tidbuss Hvor lang tid ville det ta å reise kollektivt fra bosted til holdeplass/stasjon? 

(én vei og fratrukket tid brukt til levering av barn til barnehage eller eventuelle 
andre ærend) 

 

Antall minutter    
 

1 
 

 
tidga Hvor lang tid ville det ta å gå fra bosted til stasjon/holdeplass? (én vei og 

fratrukket tid brukt til levering av barn til barnehage eller eventuelle andre 
ærend) 

 

Antall minutter    
 

1 
 

 
hvfrip Hvorfor kjører du ikke bil direkte dit du skal? (flere svar mulig) 

 

Det er raskere å reise med kollektivtransport  
 

1 

Det er for dyrt å parkere ved målpunkt/arbeidsplass  
 

2 

Det er for dyrt å kjøre gjennom bomring  
 

3 

Det er for mye kø/trengsel til å kjøre bil  
 

4 

Det er vanskelig å finne parkeringsplass  
 

5 

Kollektivtransport er mer miljøvennlig  
 

6 

Det er mer komfortabelt å reise kollektivt   
 

7 

Mer forutsigbart når jeg kommer til arbeid  
 

8 



hvfrip Hvorfor kjører du ikke bil direkte dit du skal? (flere svar mulig) 
 

Jeg har ikke bil  
 

9 

 Open 
 

 
parkarb Hvordan er parkeringsforholdene ved arbeidsplassen? 

 

Gratis parkeringsplass, godt med plasser  
 

1 

Gratis parkeringsplass, få plasser  
 

2 

Avgiftsbelagt parkeringsplass   
 

3 

Vei, gate eller plass med avgift  
 

4 

Vei, gate eller plass uten avgift  
 

5 

Finnes ikke parkeringsmuligheter  
 

6 

Vet ikke  
 

7 
 

 
parkbet Må du betale for parkering pr dag, uke eller måned? 

 

Pr. dag  
 

1 

Uke  
 

2 

Måned  
 

3 

Vet ikke  
 

4 
 

 
prispark Hvor mye må du betale? 

 

    
 

1 
 

 
tidreise Omtrent hvor lang tid bruker du fra dør til dør på arbeidsreisen til arbeid i dag 

(én vei og fratrukket tid brukt til levering av barn til barnehage eller eventuelle 
andre ærend) 

 

    
 

1 
 

 
tidbil Omtrent hvor lang tid ville det tatt å reise fra dør til dør på arbeidsreisen med 

bil til arbeid i dag (én vei og fratrukket tid brukt til levering av barn til 
barnehage eller eventuelle andre ærend) 

 

    
 

1 
 

 
altreise Hvordan ville du foretatt denne reisen hvis det ikke var muligheter for å 

parkere ved denne stasjonen/holdeplassen? 
 

Gått eller syklet til holdeplass/ stasjon  
 

1 

Reist med kollektivtransport til holdeplass/ stasjon  
 

2 

Funnet en annen parkeringsplass i nærheten  
 

3 

Reist med bil hele veien  
 

4 

Reist med bil til en annen stasjon/ holdeplass med parkeringsmuligheter  
 

5 
 

 



sykkel Vennligst angi om du er enig eller uenig i disse påstandene. 
 

 Svært enig Ganske enig Verken enig 
eller uenig Ganske uenig Svært uenig  

 1 2 3 4 5  
Det er for langt å sykle til 
holdeplass/stasjon  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Jeg ville syklet mer hvis det var 
sikrere parkeringsplasser for sykkel  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

Jeg vil gjerne gå eller sykle til 
holdeplass/stasjon  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
fornoyd I hvilken grad er du fornøyd eller ikke fornøyd med følgende aspekter ved 

holdeplassen/stasjonen? Vi tenker der du ble rekruttert til undersøkelsen. 
 

 Veldig 
fornøyd 

Ganske 
fornøyd 

Verken 
fornøyd eller 
misfornøyd 

Ganske 
misfornøyd 

Svært 
misfornøyd Vet ikke 

 

 1 2 3 4 5 6  
Kvaliteten på 
sykkelparkering  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Frekvens på 
kollektivtransport  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

Kapasitet på 
parkeringsplassen  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
sykkel2 Hvorfor sykler du ikke til stasjonen/holdeplassen? 

 

Det tar for lang tid å sykle  
 

1 

Det er for slitsomt å sykle   
 

2 

Jeg har ærend på vei til eller hjem fra stasjonen/holdeplassen  
 

3 

Gammel vane  
 

4 

Det er for få sykkelparkeringsplasser  
 

5 

Det er for usikkert å parkere sykkelen  
 

6 

 Open 
 

 
avgift Tenk deg at det blir innført en avgift på 25 kroner per dag for å parkere ved 

denne stasjonen/holdeplassen. Hvordan tror du dette ville endret ditt 
reisemønster? 

 

Ville trolig reist på samme måte som i dag  
 

1 

Ville gått eller syklet mer til holdeplass/stasjon  
 

2 

Ville reist mer med kollektivtransport til holdeplass/stasjon  
 

3 

Ville reist med bil hele veien  
 

4 

Ville reist med bil til en annen stasjon/holdeplass med parkeringsmuligheter  
 

5 

Ville forsøkt å finne ledig plass langs gate eller vei   
 

6 
 

 
holdning Ville du stilt deg positiv, nøytral eller negativ til en slik avgift? 

 

Meget positiv  
 

1 

Ganske positiv  
 

2 



holdning Ville du stilt deg positiv, nøytral eller negativ til en slik avgift? 
 

Verken positiv eller negativ  
 

3 

Ganske negativ  
 

4 

Meget negativ  
 

5 
 

 
avgift2 Omtrent hvor høy daglig avgift må det være for at vil vurdere å slutte å bruke 

bilen til denne innfartsparkeringsplassen? 
 

26-40 kroner  
 

1 

41- 60 kroner  
 

2 

Mer enn 60 kroner  
 

3 

Vil bruke til innfartsparkeringsplass uansett  
 

4 
 

 
Postnr Hva er postnummeret der du bor? 

 

     
 

1 
 

 
alder Hva er din alder? 

 

Antall år   
 

1 
 

 
kjonn Kjønn 

 

Mann  
 

1 

Kvinne  
 

2 
 

 
barn Har du hjemmeboende barn? (flere svar kan gis) 

 

Ja, mellom 0 og 6 år  
 

1 

Ja, mellom 7 og 15 år  
 

2 

Ja, mellom 16 og 18 år  
 

3 

Nei  
 

4 
 

 
Label38 I hvilken gate bor du? 

 

 Open 
 

 
 
 
Label41 Har du noen kommentarer til slutt? 

 

 Open 
 

 



 



 

Transportøkonomisk institutt (TØI)  
Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 
 
TØI er et anvendt forskningsinstitutt, som mottar basisbevilgning 
fra Norges forskningsråd og gjennomfører forsknings- og 
utredningsoppdrag for næringsliv og offentlige etater. TØI ble 
opprettet i 1964 og er organisert som uavhengig stiftelse. 
 
TØI utvikler og formidler kunnskap om samferdsel med 
vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet har et 
tverrfaglig miljø med rundt 70 høyt spesialiserte forskere. 
 
Instituttet utgir tidsskriftet Samferdsel med 10 nummer i året og 
driver også forskningsformidling gjennom TØI-rapporter, artikler 
i vitenskapelige tidsskrifter, samt innlegg og intervjuer i media. 
TØI-rapportene er gratis tilgjengelige på instituttets hjemmeside 
www.toi.no. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøks- og postadresse: 
Transportøkonomisk institutt  22 57 38 00 
Gaustadalléen 21   toi@toi.no 
NO-0349 Oslo    www.toi.no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TØI er partner i CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn, 
lokalisert i Forskningsparken nær Universitetet i Oslo (se www. 
ciens.no). Instituttet deltar aktivt i internasjonalt forsknings- 
samarbeid, med særlig vekt på EUs rammeprogrammer. 
 
TØI dekker alle transportmidler og temaområder innen samferdsel, 
inkludert trafikksikkerhet, kollektivtransport, klima og miljø, reiseliv, 
reisevaner og reiseetterspørsel, arealplanlegging, offentlige 
beslutningsprosesser, næringslivets transporter og generell 
transportøkonomi. 
 
Transportøkonomisk institutt krever opphavsrett til egne arbeider og 
legger vekt på å opptre uavhengig av oppdragsgiverne i alle faglige 
analyser og vurderinger. 
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