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Forord 

I denne rapporten redegjøres det for resultatene fra en markedsundersøkelse om 

kollektivtransport, som er gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i Asker 

og Bærum.  

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Ruter AS ved Tor Arne Wanebo, som sammen med en 

internt prosjektgruppe fra Ruter har kommet med nyttige innspill underveis i prosjektet. 

Prosjektleder hos Urbanet Analyse har vært Ingunn Opheim Ellis, som har gjennomført 

prosjektet i nært samarbeid med Maria Amundsen. Katrine N. Kjørstad har vært kvalitetssikrer.  

Alle analyser og vurderinger i rapporten er gjort av Urbanet Analyse, som også står ansvarlig 

for eventuelle feil og mangler ved dokumentet. 

 

Oslo, mai 2018 

 

Bård Norheim 
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Hovedfunn 

Ved årsskiftet 2016/17 gjennomgikk kollektivtilbudet i Bærum store endringer. Busstilbudet 

innad i Bærum ble styrket med flere nye ruter og økt frekvens, mens det ble færre 

direkteavganger inn til Oslo.  

En markedsundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i Asker og 

Bærum viser at en tredjedel av befolkningen i Asker og Bærum reiser daglig med kollektiv-

transport. Yngre reiser noe mer enn andre, og de med jobb i Oslo reiser mer enn de som 

jobber andre steder. Undersøkelsen ble gjennomført i april 2018, og det er 5 700 personer som 

har svart.  

Flertallet er fornøyd med kollektivtilbudet der de bor og ferdes. De viktigste egenskapene ved 

tilbudet er god punktlighet og høy avgangsfrekvens, og flertallet av befolkningen oppgir at de 

opplever at antall avganger har blitt bedre etter ruteomleggingen. Vi ser samtidig at det har 

blitt mer misnøye med muligheten til å reise direkte og med punktligheten, særlig blant 

befolkningen i Bærum. Analysen viser likevel at flertallet av befolkningen reiser like mye med 

kollektivtransport nå som de gjorde for et par år siden, til tross for tilbudsendringen. Det er en 

større andel som oppgir at de reiser mindre på reiser til jobb/skole, mens en større andel 

oppgir at de reiser mer på fritidsreiser.  

Den viktigste årsaken til å ikke reise med kollektivtransport er at det er enklere å bruke bil, 

mens de viktigste årsakene til å reise mer med kollektivtransport er økt frekvens, at det har 

blitt dyrere å bruke bil og at parkeringsmulighetene har blitt verre. For å øke kollektivbruken i 

området ytterligere er det derfor viktig å lage et kollektivtilbud med høy frekvens og god 

fremkommelighet i kombinasjon med restriktive biltiltak.  

Reiseomfang med kollektivtransport i dag 

En tredjedel av befolkningen i Asker og Bærum reiser daglig med kollektivtransport 

De som svarte på undersøkelse ble spurt om hvor ofte de reiser med ulike transportmidler på 

jobb/skole og i fritiden. Totalt sett er det 35 prosent av befolkningen i Asker og Bærum som 

benytter kollektivtransport daglig. Videre er det 17 prosent i Asker og 24 prosent i Bærum som 

benytter kollektivtransport minst en gang i uken. Kun 2 prosent sier at de aldri reiser med 

kollektivtransport.  
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Figur S.1: Reisefrekvens med kollektivtransport etter bostedskommune. Prosent.  

 
Dette samsvarer godt med resultater fra tilsvarende spørsmål i Ruters egen MIS-undersøkelse, 

hvor hhv. 31 prosent i Bærum og 29 % i Asker oppgir at de reiser kollektivt 4 – 7 dager per uke, 

og 3 prosent svarer aldri, basert på tall fra 2017. Det er imidlertid viktig å understreke at 

resultatene fra et slikt spørsmål om hvor ofte man vanligvis reiser med ulike transportmidler 

ikke kan sammenlignes med transportmiddelfordeling slik det framkommer fra en reisevane-

undersøkelse. I en reisevaneundersøkelse blir man stilt spørsmål om hvor mange reiser man 

har foretatt med ulike transportmidler på en konkret dag.  

Man benytter oftere kollektivtransport på jobb eller skole enn i fritiden 

Det er særlig på jobb- og skolereiser man benytter kollektivtransport daglig eller ukentlig:  

35 prosent oppgir at de reiser daglig med kollektivtransport til jobb eller skole og 11-13 

prosent gjør dette ukentlig. Samtidig er det 29 prosent som aldri benytter kollektivtransport til 

jobb eller skole. Fordelingen er svært lik i Asker og Bærum.  

 

Figur S.2: Reisefrekvens med kollektivtransport til jobb eller skole etter bostedskommune. Prosent. 

 
Transportmiddelbruk på arbeidsreisen har sammenheng med hvor man jobber:  

kollektivandelen er høyere blant de som jobber eller går på skole i Oslo sammenlignet med de 

som jobber eller går på skole andre steder. 40 prosent av de som bor i Bærum og jobber i Oslo 

reiser daglig med kollektivtransport mot 16 prosent av de som bor og jobber i Bærum.  
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35 prosent av de som bor i Asker og jobber i Oslo reiser daglig med kollektivtransport mot 10 

prosent av de som bor og jobber i Asker.  

På fritidsreiser er reisehyppigheten med kollektivtransport annerledes enn på jobb- og 

skolereiser. Det er færre som reiser daglig og flere som reiser av og til. Det er også større 

forskjeller mellom befolkningen i Asker og Bærum. Det er få som bruker kollektivtransport 

daglig, kun 6-7 prosent, og det er også få som oppgir at de aldri benytter kollektivtransport på 

fritidsreiser (3-5 prosent). 31 prosent i Bærum og 19 prosent i Asker reiser ukentlig med 

kollektivtransport på fritiden, og 35 prosent gjør dette flere ganger i måneden.  

 

Figur S.3: Reisefrekvens med kollektivtransport på fritiden etter bostedskommune. 

 
Vi finner også at personer i alderen 18 – 25 år reiser noe oftere med kollektivtransport enn 

andre aldersgrupper, og at de eldste reiser sjeldnere med kollektivtransport enn andre 

aldersgrupper. Dette samsvarer godt med resultater fra andre tilsvarende undersøkelser.  

Den viktigste årsaken til å ikke reise med kollektivtransport er at det er enklere å 

bruke bil 

De som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport ble spurt om årsaker til dette. Den 

viktigste årsaken til at bosatte i begge kommunene sjelden eller aldri reiser med kollektiv-

transport er at det er enklere å bruke bil. Dette nevnes av hele 70 prosent av de som sjelden 

eller aldri reiser med kollektivtransport på reiser i fritiden og av rundt 30 prosent av de som 

sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport på jobb- eller skolereiser. Svarene er relativt 

like blant befolkningen i de to kommunene.  

Andre årsaker som nevnes er at det tar for lang tid. Dette nevnes av rundt 35 prosent av de 

som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport på reiser i fritiden og i underkant 30 

prosent av de som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport på jobb- eller skolereiser.  

En del av de som i liten grad benytter kollektivtransport på jobb- eller skolereise oppgir også at 

det er dårlig forbindelse dit de skal (om lag 20 %), noe som i mindre grad nevnes av de som 

sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport i fritiden (15 % i Asker 10 % i Bærum).  
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Blant de som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport på fritiden er det imidlertid flere 

som oppgir at dette skyldes at de trenger bilen for å handle (30 % i begge kommuner), og at 

det er for dyrt (21 % i begge kommuner).  

Holdninger til kollektivtilbudet 

Et stort flertall mener kollektivtilbudet de bruker til jobb/skole og i fritiden er bra 

De som reiser med kollektivtransport minst en gang i måneden ble bedt om å vurdere hvor 

fornøyde de er med ulike egenskaper ved tilbudet de bruker på hhv. jobb-/skolereise og i 

fritiden, mens de som sjelden eller aldri reiser kollektivt ble bedt om å vurdere tilbudet på et 

mer generelt grunnlag.  

Generelt sett er det flere blant de bosatte i Bærum som mener kollektivtilbudet og de ulike 

tilbudselementene er bra enn blant de bosatte i Asker. Videre finner vi at det er flere som 

mener de ulike tilbudselementene er bra på fritidsreiser enn på reiser til arbeid/skole. Vi finner 

også at det blant de som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport er færre som mener 

at de ulike egenskapene ved tilbudet er bra enn blant de som reiser med kollektivtransport.  

- Totalt sett mener om lag 70 prosent av befolkningen i Asker og Bærum at kollektivtilbudet 

de bruker til jobb/skole totalt sett er bra. På fritidsreiser er det 75 prosent av de bosatte i 

Asker og 82 prosent av de bosatte i Bærum som mener kollektivtilbudet de bruker på 

fritiden er totalt sett er bra. Blant de som reiser sjelden eller aldri er det 60 prosent som 

mener kollektivtilbudet er bra totalt sett.  

- På reiser til jobb/skole er det flest som mener kollektivtilbudet er bra når det gjelder 

gangavstand til holdeplass (79 %). Deretter følger avgangsfrekvens (73 %). Punktligheten 

vurderes veldig forskjellig i de to kommunene: 71 prosent av de bosatte i Bærum og 58 

prosent i Asker mener punktligheten er bra. I begge kommunene er det muligheten til å 

reise direkte man er minst fornøyd med: lag halvparten mener dette er bra.   

- På reiser i fritiden er det flest som mener at plass om bord er bra (87 % i Bærum og 81 % i 

Asker). Deretter følger mulighet for sitteplass (hhv. 86 % og 80 %) og gangavstand til 

holdeplass (hhv. 80 % og 77%). I begge kommunene er det muligheten til å reise direkte 

man er minst fornøyd med også på fritidsreiser, selv om man er mer fornøyd med dette på 

fritids- enn på jobb-/skolereiser. I Asker er det 59 prosent som er fornøyd med dette 

tilbudselementet, og i Bærum er det 63 prosent som er fornøyd. 

- Blant de som reiser sjelden eller aldri med kollektivtransport er det også gangavstand 

mellom holdeplass og bosted det er flest som mener er bra, men at det likevel er om lag 10 

prosentpoeng færre som mener dette er bra sammenlignet med de som reiser oftere. 

Særlig blant de som bor i Asker er det relativt få som mener de ulike tilbudselementene er 

bra. Kun 40 prosent i begge kommuner mener at muligheten til å reise direkte er bra. Det 

er også en større andel som svarer «vet ikke» blant denne gruppen.  
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Figur S.4: Vurdering av kollektivtilbudet man bruker på reiser til hhv. jobb/skole (øverst) og i fritiden 
(nederst). Andel som svarer verdi 6 – 9 på en skala fra 1 – 9 der 1 er «veldig dårlig» og 9 er «veldig bra». 

De eldre er mer tilfreds med kollektivtilbudet enn de yngre 

Vi har også gjort en analyse av hvordan respondenter i ulike aldersgrupper vurderer de ulike 

elementene ved kollektivtilbudet og tilbudet totalt sett. Resultatene viser at andelen som 

vurderer kollektivtilbudet som bra alt i alt øker med respondentenes alder.  

- På jobb-/skolereiser er det 66 prosent av de under 25 år som mener kollektivtilbudet alt i 

alt er bra eller svært bra, mot 74 prosent blant de mellom 36 og 66 år.  

- På reiser i fritiden er det 71 prosent blant de unge og 87 prosent blant de eldste (over 66 

år) som mener kollektivtilbudet er bra/svært bra alt i alt.  

- Vi finner den største aldersdifferansen for egenskapen punktlighet. På reiser til jobb/skole 

er det 53 prosent av de under 25 år og 72 prosent av de mellom 36 og 66 år som mener 

punktligheten er bra/svært bra. På reiser i fritiden er det 62 prosent av de under 25 år og 

85 prosent av de over 66 år som mener punktligheten er bra/svært bra.   
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Vi har også sett på vurderingen av ulike elementer ved kollektivtilbudet etter hvor man 

jobber/går på skole. Generelt vurderer de som jobber eller går på skole i Oslo tilbudet som 

bra/svært bra alt i alt i større grad enn de som jobber/går på skole i Asker eller Bærum. 

Samtidig vurderer de som jobber eller går på skole i egen kommune muligheten for sitteplass 

og trengsel som bra/svært bra i vesentlig større grad enn de som jobber/går på skole i Oslo 

eller i nabokommunen, her eksemplifisert med en figur for de bosatte i Bærum.  

 

Figur S.5: Vurdering av kollektivtilbudet på reiser til jobb/skole blant bosatte i Bærum med arbeidsplass i 
Oslo eller Bærum. Prosent.  

Kollektivtilbudet har blitt bedre på avgangsfrekvens, mulighet for sitteplass og plass 
om bord 

Vi ba de som svarte på undersøkelsen om å vurdere kollektivtilbudet slik de oppfattet at det 

var for to år siden, altså i 2016. Resultatene viser at mange oppfatter tilbudet som svært likt 

som før, og at det i større grad har skjedd en forbedring i hvordan man vurderer tilbudet, enn 

en forverring.  

Det er flest som mener man har blitt bedre på følgende egenskaper:  

- Avgangsfrekvens: I forrige avsnitt så vi at det er mange som mener at avgangsfrekvensen 

er bra i dag. Videre finner vi at 44 prosent av de bosatte i Bærum og 40 prosent av de 

bosatte i Asker mener kollektivtilbudet har blitt bedre mht. dette de siste årene, mens 19 

prosent mener det har blitt dårligere.  

- Mulighet for sitteplass. Mulighet for sitteplass vurderes som bra av rundt 60 prosent på 

jobbreiser og av 80 prosent på reiser i fritiden. 44 prosent av de bosatte både i Asker og 

Bærum mener tilbudet har blitt bedre mht. denne egenskapen de siste årene, mens under 

20 prosent mener det har blitt dårligere.  

- Pass om bord: Hhv. 43 prosent i Bærum og 42 prosent i Asker mener det har skjedd en 

forbedring her, mens 14 prosent i Bærum og 20 prosent i Asker mener dette har blitt 

dårligere. I dag er det om lag 60 prosent som mener plass om bord er bra på jobbreiser og 

80 prosent på reiser i fritiden.  

Det er flest som mener man har blitt dårligere på følgende egenskaper:  

- Mulighet til å reise direkte: I forrige avsnitt så vi at det er relativt sett få som mener at 

muligheten til å reise direkte er bra i dag. 30 prosent av de bosatte både i Asker og Bærum 
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mener også at tilbudet har blitt dårligere mht. denne egenskapen de siste årene, mens 1/3 

mener det har blitt bedre.  

- Punktlighet: 19 prosent av de bosatte i Bærum og 25 prosent av de bosatte i Asker mener 

kollektivtilbudet har blitt dårligere mht. dette. Likevel er det flere som mener 

kollektivtilbudet har blitt bedre mht. punktlighet: 39 prosent i Bærum og 37 prosent i 

Asker.  

 

 
Figur S.6: Endring i vurdering av de ulike tilbudselementene i kollektivtilbudet i 2016 og 2018 blant 
bosatte i hhv. Bærum (øverst) og Asker (nederst).  

Punktlighet og avgangsfrekvens er de viktigste egenskapene ved tilbudet 

Alle ble også bedt om å vurdere viktigheten av de ulike elementene ved kollektivtilbudet. De to 

viktigste elementene er punktlighet og avgangsfrekvens. Vi så i forrige avsnitt at dette er 

egenskaper som befolkningen i Asker og Bærum mener hhv. har blitt bedre de siste årene 

(avgangsfrekvens) og verre de siste årene (punktlighet). De to minst viktige elementene er 

trengsel (plass om bord) og mulighet for sitteplass, som begge er egenskaper man mener har 

blitt bedre.  
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Figur S.7: Betydning av ulike elementer ved kollektivtilbudet. Prosentandel som oppgir at egenskapen har 

svært stor betydning.  

 
Når vi ser vurdering av om de ulike egenskapene er bra eller dårlige opp mot viktigheten av 

egenskapene, finner vi at mulighet til å reise direkte og punktlighet er egenskaper med høy 

viktighet og relativt lav tilfredshet. I den sammenheng er det viktig å vite at dette er 

egenskaper som også oppleves å ha blitt dårligere de siste årene. Det å informere godt om 

hvorfor man har innført flere bytter, og hvilke forbedringer som også er gjort i tilbudet, vil 

derfor være viktig for å demme opp mot misnøyen med bytteomfanget.  

Vi har også gjort en analyse av hvilke faktorer som påvirker trafikantenes totale vurdering av 

kollektivsystemet på hhv. reiser til hhv. jobb/skole og på fritiden. Analysen viser at det i første 

rekke er antall avganger som påvirker den totale vurderingen av kollektivtilbudet. 10 prosent 

økt tilfredshet med antall avganger vil øke den totale tilfredshet med om lag 4 prosent. Da er 

det interessant at et flertall mener at nettopp antall avganger har blitt bedre de siste årene, og 

særlig i tilknytning til ruteomleggingen.  

Endringer i reiseomfang med kollektivtransport 

Et viktig formål med prosjektet var å kartlegge om det har skjedd en endringer i bruk av 

kollektivtransport i Asker og Bærum i løpet av de siste årene, særlig sett i lys av rute-

omleggingen som ble gjennomført i Bærum ved årsskriftet 2016/17.  

60 prosent reiser like mye med kollektivtransport nå som de gjorde for to år siden  

Respondentene ble spurt om de reiste mer eller mindre med kollektivtransport i 2016 enn det 

de gjør i dag. Resultatene indikerer at det ikke har skjedd en endring i det totale reiseomfanget 

med kollektivtransport i området. De fleste - 59 prosent i begge kommuner - har ikke endret 

sitt reiseomfang siden 2016. Og av de som har endret reiseomfang er det like mange som 

reiste reiser mer med kollektivtransport nå enn før (17 % i Asker og 19 % i Bærum), som det er 

som reiser mindre med kollektivtransport (15 % i Asker og 17 % i Bærum) eller som har sluttet 

å reise med kollektivtransport (3 % i Asker og 1 % i Bærum).  
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Figur S.8: Generell endring i reiseomfang med kollektivtransport siden 2016 etter bostedskommune. 

 

Endring i reiseomfang gjelder i større grad reiser til jobb/skole enn i fritiden 

Resultatene viser at endring i reiseomfang med kollektivtransport i større grad gjelder reiser til 

jobb/skole enn i fritiden. Videre finner vi at det er en større andel som oppgir at de reiser 

mindre på reiser til jobb/skole, mens en større andel oppgir at de reiser mer på fritidsreiser:  

- Blant de som svarte at de reiser mindre nå enn for to år siden eller sluttet helt å reise, 

oppgir 83 prosent av dette gjaldt jobbreiser (86 % blant bosatte i Asker og 82 % blant 

bosatte i Bærum) og 46 prosent at dette gjaldt fritidsreiser (37 % i Asker og 50 % i Bærum). 

- Blant de som reiste mer enn nå enn før er det 68 prosent som reiser mer på jobbreiser  

(66 % i Asker og 69 % i Bærum) og 58 prosent som reiser mer på fritidsreiser (samme andel 

i begge kommunene).  

De som jobber i Oslo har i mindre grad har endret reiseomfang enn de som jobber lokalt  

Vi finner også at de som har arbeidssted i Oslo i mindre grad har endret reiseomfang enn de 

som har arbeidssted i Asker og Bærum: 63 prosent av de med arbeidssted i Oslo reiser like mye 

nå som før, mot 56 % av de med arbeidssted i Bærum og 51 prosent av de med arbeidssted i 

Asker. De med arbeidssted i Asker reiser i større grad sjeldnere med kollektivtransport nå enn 

før enn de øvrige gruppene, mens de med arbeidssted i Oslo i større grad oppgir at de reiser 

oftere nå enn før. Av de med arbeidssted i   

- Asker er det 24 % som reiser mindre nå og 16 % som reiser mer nå 

- Bærum er det 19 % som reiser mindre nå og 21 % som reiser mer nå 

- Oslo er det 14 % som reiser mindre nå og 20 % som reiser mer nå.  

Den yngste aldersgruppen har endret reiseomfang i større grad enn øvrige aldersgrupper 

Når det gjelder alder, finner vi at den yngste aldersgruppen har endret reiseomfang i større 

grad enn øvrige aldersgrupper: her er det kun 43 prosent som ikke har endret reiseomfang 

siden 2016. Dette er naturlig, siden dette er en aldersgruppe hvor det skjer store endringer i 

livssituasjonen som også har betydning for reisebehovet. Vi finner imidlertid at andelen som 

reiser mindre nå enn før (28 %) er like stor som andelen som reiser mer nå enn før (29 %), slik 

at gruppen totalt sett har omtrent samme reiseomfang nå som tidligere.  
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De med tilgang til elbil reiser mindre med kollektivtransport enn de uten elbil  

20 prosent av de som har tilgang til bil i husholdninger, oppgir at de har elbil. Vi ser at det er 

noen få prosentpoeng flere blant de med elbil som reiser mindre eller har sluttet å reise med 

kollektivtransport sammenlignet med de som ikke har elbil: 25 % av de med elbil reiser 

mindre/har sluttet å reise mot 18 % blant de uten elbil.  

Årsaker til å reise mer med kollektivtransport: bedre frekvens, det har blitt dyrere å 
bruke bil, parkeringsmulighetene har blitt verre  

De som reiser mer med kollektivtransport nå enn før oppgir bedre frekvens, at det har blitt 

dyrere å bruke bil og at parkeringsmulighetene har blitt verre som årsak:  

- 30 prosent av de bosatte i Bærum og 28 prosent av de bosatte i Asker oppgir bedre 

frekvens som årsak til å reise mer med kollektivtransport 

- 33 prosent av de bosatte i Bærum og 25 prosent av de bosatte i Asker oppgir at det har 

blitt dyrere å bruke bil som årsak  

- 27 prosent av de bosatte i Bærum og 20 prosent av de bosatte i Asker oppgir at 

parkeringsmulighetene har blitt verre som årsak 

- En stor andel nevner andre årsaker (32 % i Bærum og 37 % i Asker). Dette er først og 

fremst årsaker knyttet til livsendringer: flyttet, byttet jobb eller begynte å jobbe, blitt 

pensjonist.  

De som reiser mindre med kollektivtransport nå enn før oppgir i stor grad at det har blitt 

dyrere og mindre praktisk å reise med kollektivtransport som årsak:  

- 27 prosent av de bosatte i Bærum og 24 prosent av de bosatte i Asker oppgir at det har 

blitt dyrere som årsak til å reise mindre med kollektivtransport 

- 26 prosent av de bosatte i Bærum og 28 prosent av de bosatte i Asker oppgir at det har 

blitt mindre praktisk å reise kollektivt som årsak til å reise mindre med kollektivtransport 

- Blant de bosatte i Bærum er det samtidig 30 prosent som nevner at det er mindre 

muligheter til å reise direkte. Kun 16 prosent nevner dette blant de bosatte i Asker.  

- 25 prosent av de bosatte i Bærum nevner også at det tar lenger tid å reise kollektivt, mot 

14 prosent av de bosatte i Bærum.  

- Det er også mange som oppgir årsaker som ikke er direkte relatert til selve 

kollektivtilbudet, slik som blant annet helsemessige årsaker.  

Et mindretall av befolkningen oppgir at de er berørt av ruteomleggingen  

I tillegg til å kartlegge generell endring i reiseomfang, stilte vi også konkrete spørsmål om selve 

ruteomleggingen som ble gjennomført i Bærum ved årsskiftet 2016/17. For det første kartla vi 

hvor stor andel som ble berørt av ruteomleggingen: «Har det skjedd noen endringer i 

kollektivtilbudet som finnes der du vanligvis reiser til og fra jobb/skole», og tilsvarende 

spørsmål om «... der de vanligvis reiser i fritiden».  

Flertallet av befolkningen i Asker og Bærum oppgir at de ikke har blitt berørt av ruteo-

mleggingen på strekningene der de reiser til jobb/skole eller i fritiden. Samtidig er det naturlig 
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nok flere i Bærum enn i Asker som oppgir at de har blitt berørt, og det er flere som har blitt 

berørt på reiser til jobb/skole enn på fritidsreiser:  

- 44 prosent av befolkningen i Bærum og 23 prosent av befolkningen i Asker oppgir at det 

har skjedd en endring i kollektivtilbudet på strekningen der de reiser til jobb eller skole. 

- 28 prosent av befolkningen i Bærum og 

17 prosent av befolkningen i Asker 

oppgir at det har skjedd en endring i 

kollektivtilbudet på strekningen der de 

reiser i fritiden. 

- Videre ser vi at andelen som er berørt 

av ruteomleggingen er høyere blant de 

som bor nær en bussholdeplass enn 

blant de som bor i nærheten av 

skinnegående transportmidler  

(40 prosent vs. 25 prosent).  

Flertallet mener at antall avganger har blitt bedre etter ruteomleggingen 

De som oppga at de ble berørt av ruteomleggingen ble bedt om å vurdere endringer i sentrale 

egenskaper ved kollektivtilbudet der man reiser på hhv. jobb/skole og i fritiden. Generelt sett 

er det flere som mener at tilbudet har blitt bedre enn det er som mener at tilbudet har blitt 

dårligere. Det er også en stor andel svarer at det ikke har skjedd noen endringer eller at de ikke 

vet. Videre finner vi at det er flere i Bærum enn i Asker som mener tilbudet har blitt dårligere 

på en del av egenskapene.  

På reiser til jobb/skole:  

- 57 prosent av de som bor i Bærum og 72 prosent av de som bor i Asker mener at antall 

avganger har blitt bedre etter ruteomleggingen.  

- 23 prosent av de som bor i Bærum og 28 prosent av de som bor i Asker mener at 

korrespondansen mellom ulike kollektive transportmidler har blitt bedre.  

- 41 prosent av de som bor i Bærum og 18 prosent av de som bor i Asker mener at 

muligheten til å reise direkte har blitt dårligere etter ruteomleggingen.  

- 35 prosent av de som bor i Bærum og 18 prosent av de som bor i Asker mener at 

reisetiden har blitt dårligere.  

Vi har også sett på om vurderingen av hvordan tilbudet har endret seg henger sammen med 

hvor man jobber. Hovedresultatet er at man vurderer dette relativt likt, uavhengig av 

arbeidssted.  

- Vi ser imidlertid at noe flere av de som både jobber og bor i samme kommune mener det 

har skjedd en positiv forandring i forhold til nye reiserelasjoner: 30 prosent i av de som bor 

og jobber i Asker og 25 prosent av de som bor og jobberi Bærum mener dette har blitt 

bedre/mye bedre, mot 17 prosent av de som jobber i Oslo. 

 

Figur S.9: Prosentandel som oppgir at det har skjedd 
en endring i kollektivtilbudet som følge av 
ruteomleggingen.  
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Figur S.10: Vurdering av endring i ulike tilbudselementer der man reiser til jobb/skole etter 
ruteomlegging blant bosatte i hhv. Bærum (øverst) og i Asker (nederst). 

 

På reiser i fritiden:   

- 62 prosent av de som bor i Bærum og 75 prosent av de som bor i Asker mener at antall 

avganger har blitt bedre etter ruteomleggingen.  

- 32 prosent av de som bor i Bærum og 27 prosent av de som bor i Asker mener at 

korrespondansen mellom ulike kollektive transportmidler har blitt bedre.  

- 46 prosent av de som bor i Bærum og 14 prosent av de som bor i Asker mener at 

muligheten til å reise direkte har blitt dårligere etter ruteomleggingen.  

- 30 prosent av de som bor i Bærum og 11 prosent av de som bor i Asker mener at 

reisetiden har blitt dårligere.  
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Figur S.11: Vurdering av endring i ulike tilbudselementer der man reiser i fritiden etter ruteomlegging 
blant bosatte i hhv. Bærum (øverst) og i Asker (nederst). 

Et mindretall av de som er berørt av ruteomleggingen i 2016 har endret reiseomfang 

Selv om man opplever at tilbudet har blitt bedre på noen egenskaper og dårligere på andre 

egenskaper, gjenstår det å kartlegge om ruteomleggingen har fått konsekvenser for 

reiseomfanget for reiser med kollektivtransport. Flertallet av de som har blitt berørt av 

ruteomleggingen oppgir at dette ikke har påvirker hvor ofte de reiser med kollektivtransport. 

Vi finner imidlertid at det er flere i Bærum enn i Asker som har endret reiseomfang, og det er 

flere som har endret reiseomfang på fritidsreiser enn på arbeidsreiser. Der er også flere som 

reiser mer med kollektivtransport som følge av ruteomleggingen enn det er som reiser mindre.  

- På jobb-/skolereiser er det 58 prosent av de bosatte i Bærum og 67 prosent av de bosatte i 

Asker som ikke har endret reiseomfang med kollektivtransport som følge av 

ruteomleggingen. 12 prosent i Bærum og 17 prosent i Asker oppgir at de reiser mer med 

kollektivtransport etter ruteomleggingen, mens 20 prosent i Bærum og 9 prosent i Asker 

reiser mindre eller har sluttet å reise med kollektivtransport.  

- På reiser i fritiden er det 57 prosent av de bosatte i Bærum og 60 prosent av de bosatte i 

Asker som ikke har endret reiseomfang med kollektivtransport som følge av 

ruteomleggingen. 20 prosent i Bærum og 28 prosent i Asker reiser mer med 

kollektivtransport etter ruteomleggingen, 22 prosent i Bærum og 9 prosent i Asker reiser 

mindre eller har sluttet å reise med kollektivtransport.  
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Figur S.12: «Hvordan har ruteomleggingen påvirket reisene du gjennomfører med kollektivtransport?», 
fordelt etter jobb/skolereiser og fritidsreiser, og etter bostedskommune. 

Lavere pris, flere direkteruter og flere avganger er viktig for å få flere til å reise mer 

Alle ble stilt spørsmål om hva som skal til for at de reiser mer med kollektivtransport til 

jobb/skole og på fritiden enn det de gjør i dag. I begge kommunene er det mange som nevnte 

at billettprisen må være lavere, at mulighet til å reise direkte og avgangsfrekvensen må bli 

bedre, og at reisetiden må bli kortere for at de skal reise mer med kollektiv både til jobb/skole 

og i fritiden.  

På reiser til jobb/skole er det:  

- 37 prosent som mener at billettprisen må være lavere enn det den er i dag. 

- 35 prosent i Bærum og 31 prosent i Asker som mener det må være bedre muligheter til å 

reise direkte.  

- 25 prosent i Bærum og 29 prosent i Asker som mener det må bli enda flere avganger.  

- 27 prosent i Bærum og 24 prosent i Asker som mener det må bli kortere reisetid.  

På i fritiden er det:  

- 40 prosent i Bærum og 43 prosent i Asker som mener at billettprisen må være lavere enn 

det den er i dag. 

- 37 prosent i Bærum og 32 prosent i Asker som mener det må være bedre muligheter til å 

reise direkte.  

- 28 prosent i Bærum og 38 prosent i Asker som mener det må bli enda flere avganger.  

- 25 prosent i Bærum og 23 prosent i Asker som mener det må bli kortere reisetid.  

Å jobbe i Oslo er den viktigste driveren for å reise ofte med kollektivtransport 

Vi har også sett på sammenhengen mellom reisefrekvens og ulike egenskaper ved 

respondenten og rammebetingelser ved reisen, inkludert tilfredshet med kollektivtilbudet. 

Hovedfunnene viser at de som arbeider i Oslo har den høyeste kollektivbruken. Det å være 

yrkesaktiv og jobbe i Oslo fører isolert sett til at man benytter kollektivtransport mer enn 

dobbelt så mye resten av befolkningen i Asker og Bærum. Videre reiser de i alderen 18-25 år 

mer med kollektivtransport enn andre, også når det kontrolleres for det å eie bil. Analysene 

viser også at de som er mest fornøyd med kollektivtilbudet reiser om lag 50 prosent mer med 

kollektivtransport enn resten av befolkningen. 
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I den andre enden av skalaen finner vi at det å eie bil reduserer bruken av kollektivtransport 

kraftig, og noe mer i Asker enn i Bærum. Videre reiser de over 66 år mindre med 

kollektivtransport.  

Hva kan øke kollektivbruken i området?  

Liten endring i reiseomfang til tross for ruteendring  

Resultatene fra analysen avdekker at befolkningen i Asker og Bærum i stor grad har fanget opp 

effektene av tilbudsendringen som ble gjennomført i Bærum ved årsskiftet 2016/17: en stor 

andel av befolkningen rapporterer om redusert tilfredshet med muligheten til å reise direkte 

og økt tilfredshet med avgangsfrekvens. Totalt sett er det flere som mener at kollektivtilbudet 

har blitt bedre enn det er som mener at det har blitt dårligere, særlig på fritidsreiser.  

Likevel er det mindretallet av befolkningen som oppgir at de har blitt direkte berørt av 

omleggingen, og flertallet at de som har blitt berørt reiser like mye med kollektivtransport nå 

som tidligere. Ruteomleggingen har dermed ikke medført større endringer i kollektiv-

transportens markedsandeler.  

Høy frekvens og god punktlighet i kombinasjon med bilrestriksjoner kan øke 

kollektivbruken 

Vi ser samtidig at det først og fremst er bilrelaterte årsaker som nevnes som årsak til å reise 

både mer med kollektivtransport (det har blitt dyrere å reise med bil og vanskeligere å 

parkere) og til å sjelden benytte kollektivtilbudet (det er enklere å kjøre bil).  

Når det observerte omfanget av ruteendringen er liten, til tross for økt misnøye med noen 

faktorer og økt tilfredshet med andre, kan dette tyde på at folk reiser med kollektivtransport 

mer av behov og vane, og uavhengig av om de har blitt mer eller mindre fornøyd med tilbudet.  

Samtidig har befolkningens vurderinger av ruteomleggingen og av egenskaper ved 

kollektivtilbudet generelt pekt på noen viktige forhold som er viktige for å legge til rette for et 

attraktivt kollektivtilbud.  

For å legge til rette for mer kollektivtransport er det viktig å benytte en kombinasjon av 

restriktive virkemidler mot bil og samtidig forbedre kollektivtilbudet gjennom høy frekvens og 

god punktlighet.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Ved årsskiftet 2016/17 ble det gjennomført betydelige endringer i kollektivtilbudet i Bærum. 

Endringene besto blant annet i å fjerne ekspressbusstilbudet inn mot Oslo og legge opp til 

større grad av mating til byttepunkter. Samtidig ble det satt opp nye ruter og økt frekvens på 

tvers i dette geografiske området.  

Med dette som bakgrunn ønsket Ruter å få gjennomført en kundeundersøkelse i Asker og 

Bærum for å kartlegge hvordan trafikantene opplevde den nevnte ruteomleggingen. I tillegg 

var det et ønske om å kartlegge kundenes oppfatning av hvordan kollektivtilbudet fungerer, og 

hva som eventuelt kan forbedres, gitt dagens tilbud. 

1.2 Gjennomføring av kundeundersøkelsen 

I perioden fra 10. – 23 april 2018 ble det gjennomført en kundeundersøkelse blant 

befolkningen i Asker og Bærum som var 18 år og eldre. Undersøkelsen var internettbasert. For 

å sikre tilstrekkelig med svar til å kunne si noe om geografiske forskjeller i reiseomfang og 

tilfredshet, samt hvordan dette varierer etter formål med reisen, ble det sendt ut et 

rekrutteringsbrev i posten til 40.000 personer; 27.000 i Bærum og 13.000 i Asker. Det vil si at 

rundt 28 prosent av befolkningen ble invitert til å delta i undersøkelsen. I rekrutteringsbrevet 

ble det angitt en lenke for å gå inn på undersøkelsen, og et unikt passord til hver enkelt 

respondent for å forhindre at andre enn de som ble rekruttert til undersøkelsen kunne besvare 

den.  

Beskrivelse av utvalget  

Det kom inn 5.757 svar, noe som utgjør en svarprosent på 14 prosent.  

Denne svarprosenten kan synes lav. Høy svarprosent er først og fremst viktig fordi det er med 

på å sikre at svarene er representative. Man kan øke svarprosenten ved å gjennomføre en eller 

flere purrerunder, noe som f. eks. gjøres i den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Studier har 

imidlertid vist at slike purringer ikke nødvendigvis sikrer bedre representativitet, fordi 

purringer i stor grad når «samme type» respondenter som de som besvarte undersøkelsen i 

utgangspunktet. Dermed kan det være mer fornuftig å bruke ressursene på et større 

bruttoutvalg, slik at antallet svar øker ved første rekrutteringsrunde.  

Uansett svarprosent er det svært viktig å gjennomføre ulike analyser/tester for å identifisere 

om respondentene kan sies å representere den delen av befolkningen man ønsker å si noe om.  

For å kartlegge eventuelle utvalgsskjevheter har vi sammenlignet kjønns-, alders- og 
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bostedsfordeling blant de som har svart på undersøkelsen med offentlig tilgjengelig 

befolkningsstatistikk fra SSB. Resultatene fra frafallsanalysen viser følgende:  

 Kjønn: Det er ingen større kjønnsskjevheter i undersøkelsen. Kvinner er noe 

overrepresentert, slik de ofte er i spørreundersøkelser om kollektivtransport.  

 Alder: Det er en relativt stor aldersmessig skjevhet i undersøkelsen. Aldersgruppen 56 -

75 år er overrepresentert, mens aldersgruppen 18 - 45 år er underrepresentert (jf. 

figur 1.1).  

 Bosted: Befolkningen i Bærum er noe overrepresentert, og utgjør 72 prosent av 

utvalget mot 67 prosent av befolkningen i Asker og Bærum.  

Vi har derfor valgt å vekte resultatene etter alders- og geografiske skjevheter.  

 

Figur 1.1: Aldersmessig fordeling i datasettet og blant befolkningen i Asker og Bærum. N=5757 

 
Over 50 prosent av utvalget (50 prosent av de med bosted i Asker og 54 prosent av de med 

bosted i Bærum) består av respondenter med universitet- eller høyskoleutdanning på mer enn 

3 år. I tillegg har litt over 20 prosent (24 prosent i Asker og 22 prosent Bærum) utdanning fra 

universitet eller høyskole på 1-3 år. 17 prosent av utvalget i Asker og 16 prosent av utvalget i 

Bærum har utdanning på nivå av videregående skole og hhv 5 og 3 prosent har utdanning fra 

grunnskole eller folkehøyskole. 

28 prosent av de som bor i Asker og 32 prosent av de som bor i Bærum og som har svart på 

undersøkelsen, har en brutto husholdningsinntekt på mer enn 1,2 millioner kroner. 

Henholdsvis 27 og 23 prosent har en inntekt på mellom 800 tusen og 1,2 millioner kroner, hhv 

23 prosent og 23 prosent har en inntekt på mellom 400 tusen og 799 tusen kroner og hhv  

6 prosent og 7 prosent har en inntekt på under 400 tusen kroner. 

67 prosent av respondentene (66 prosent i Asker og 68 prosent i Bærum) er yrkesaktive, 10 

prosent er studenter eller skoleelever og 19 prosent er pensjonister. 

Rundt halvparten av de bosatte i Asker og Bærum (hhv 47 prosent og 55 prosent) som er 

yrkesaktive arbeider i Oslo. Om lag 1 av 4 av de som er bosatt i Asker jobber i egen kommune, 
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og i Bærum jobber 38 prosent i egen kommune. Arbeidsstrømmen er større fra Asker til 

Bærum enn omvendt: 18 prosent av bosatte i Asker jobber i Bærum mens kun 3 prosent av 

bosatte i Bærum jobber i Asker. 

 

Figur 1.2: Andel respondenter med bosted i Asker og Bærum som jobber/studerer i Asker, Bærum eller 

Oslo. N=5756 
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2 Tilgang til transportressurser 

For å kunne si noe om handlingsrommet den enkelte står ovenfor når han eller hun skal velge 

transportmiddel på en reise, har vi kartlagt befolkningens tilgang til bil, samt deres tilgang til 

kollektivsystemet i form av nærhet til holdeplass, avgangsfrekvens og behovet for bil- eller 

sykkelparkering ved holdeplass.  

2.1 Tilgang til bil 

Tilgang til bil 

Kun et lite fåtall av befolkningen i Asker og Bærum bor i en husstand uten tilgang til bil. De 

fleste disponerer en eller to biler, og noen få har tilgang til mer enn to biler. Videre ser vi at 

biltilgangen er noe høyere i Asker enn i Bærum.  

 

Figur 2.1: Antall biler i husstanden etter bostedskommune. N=5721 

Type bil 

De med tilgang til minst en bil ble spurt om hvilke type bil de disponerer. Det var mulig å krysse 

av for flere svar. Flertallet disponerer en dieselbil eller en bensinbil. Om lag 20 prosent 

disponerer el-bil, mens rundt 15 prosent disponerer en hybridbil. Fordelingen er svært lik i 

Asker og Bærum.  
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Figur 2.2: Biltype etter bostedskommune. N=5326 

2.2 Tilgang til kollektivsystemet 

Gjennomsnittlig gangavstand til nærmeste holdeplass  

Gjennomsnittlig gangavstand til nærmeste holdeplass er 8,6 minutter blant de bosatte i Asker, 

og 7 minutter i gjennomsnitt blant de bosatte i Bærum. For de aller fleste er det buss som går 

fra den nærmeste holdeplassen. I Asker er det i tillegg 34 prosent som oppgir tog, og i Bærum 

er det 24 prosent som oppgir T-bane.  

 

Figur 2.3: Transportmidler som går fra nærmeste holdeplass etter bostedskommune. N=5707 

Avgangsfrekvens  

De fleste har høy avgangsfrekvens fra den nærmeste holdeplassen/stasjonen. Det gjelder 

særlig de bosatte i Bærum, hvor 28 prosent har avgangsfrekvens hvert 10. minutt eller oftere, 

og 54 prosent har avgangsfrekvens hvert kvarter. I Asker er det 23 prosent som har 

avgangsfrekvens hvert 10. minutt eller oftere og 30 prosent som har avgangsfrekvens hvert 

kvarter. Dvs. at 46 prosent i Asker bor slik at det går kollektivtransport sjeldnere enn hvert 

kvarter i nærheten av der de bor.  
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Figur 2.4 Avgangsfrekvens fra holdeplassen nærmest boligen etter bostedskommune. N=5755 

Parkering for bil og sykkel 

42 prosent av de som bor i Asker og 39 prosent av de som bor i Bærum har tilgang på 

bilparkering ved nærmeste kollektivholdeplass. Blant de som bor i Asker og som ikke har 

tilgang på bilparkering er det 34 prosent som oppgir at de hadde behov for en slik parkering. 

Tilsvarende andel er på 38 prosent i Bærum. 

Når det gjelder sykkelparkering har 45 prosent av de bosatte i Asker og 36 prosent av de 

bosatte i Bærum tilgang til sykkelparkering ved nærmeste stoppested for kollektivtransport. Av 

de som ikke har tilgang er det 29 prosent i Asker og 52 prosent i Bærum som oppgir at de har 

behov for sykkelparkering. 
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3 Reisehyppighet og transportmiddelbruk 

3.1 Transportmiddelbruk på jobb- og fritidsreiser 

Vi spurte respondentene om hvor ofte de reiser med ulike transportmidler på hhv jobb- og 

skolereiser og fritidsreiser. Tabellen under viser prosentandel som benytter ulike 

transportmidler på hhv. jobb-/skolereiser og fritidsreiser. Blant bosatte i Asker er det en 

tredjedel som oppgir at de ofte bruker tog på jobb- og skolereiser (24 prosent daglig og 9 

prosent ukentlig). 30 prosent bruker buss ofte (21 prosent daglig og 9 prosent ukentlig). Kun 9 

prosent bruker T-bane og 3 prosent bruker trikk. I tillegg kjører 38 prosent bil (24 prosent 

kjører daglig og 14 prosent ukentlig) og 10 prosent sitter på i bilen. 29 prosent går (23 prosent 

daglig og 6 prosent ukentlig) og 9 prosent sykler ofte. 

Blant bosatte i Bærum er det kun 12 prosent som ofte bruker tog på reiser til jobb og skole. 30 

prosent bruker buss ofte (20 prosent daglig og 10 prosent ukentlig), 25 prosent bruker T-bane 

og 5 prosent bruker trikk. I tillegg kjører 34 prosent bil (23 prosent daglig og 11 prosent 

ukentlig) og 9 prosent sitter på i bilen. 26 prosent går (20 prosent daglig og 6 prosent ukentlig) 

og 11 prosent sykler ofte. 

Samtidig ser vi at det er en stor andel som svarer «aldri» på de ulike transportmidlene, noe 

som indikerer at man i stor grad benytter ett (eller noen få) transportmidler på jobb-

/skolereisen, og ikke veksler mellom flere ulike transportmidler.  

På fritidsreiser er det 16 prosent blant de som bor i Asker som bruker tog minst én gang i uken 

og 18 prosent bruker buss like ofte. 5 prosent bruker t-bane og 3 prosent bruker trikk. Bilen er 

det mest brukte transportmiddelet blant Askers befolkning på fritidsreiser. 69 prosent kjører 

og 40 prosent sitter på én til flere ganger i uken når de reiser på fritiden. I tillegg går 58 

prosent og 14 prosent bruker sykkel. 

8 prosent av bosatte i Bærum bruker ofte tog på fritidsreisene, 24 prosent bruker buss, 22 

prosent bruker T-bane og 6 prosent bruker trikk minst én gang i uken. Også blant de som bor i 

Bærum er bil det mest populære transportmiddelet for fritidsreiser. 66 prosent kjører og 38 

prosent sitter på én til flere ganger i uken. I tillegg er det 60 prosent som går og 17 prosent 

som sykler ofte. Det er også færre som oppgir at man aldri benytter et transportmiddel, noe 

som indikerer at man i større grad veksler mellom ulike transportmidler.  
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Tabell 3.1: Prosentandel som reiser med ulike transportmidler på hhv jobb/skolereiser og fritidsreiser. 
Spørsmålet var formulert slik at man kunne krysse av for flere transportmidler for samme reise, dersom man f.eks 
gikk til en holdeplass og reiste med kollektivtransport videre. Resultatene kan ikke tolkes som de ulike 
transportmidlenes markedsandeler. Det er imidlertid noe usikkert om alle respondentene har tolket spørsmålet på 
denne måten.  

Reiser til jobb/skole  
Daglig Ukentlig 

Flere ganger 
i måneden 

Sjeldnere 
enn dette 

Aldri 

Bosatte i 
Asker 

Gange 23 % 6 % 3 % 8 % 59 % 

Sykkel 3 % 6 % 6 % 17 % 69 % 

Bilfører 24 % 14 % 8 % 15 % 40 % 

Bilpassasjer 3 % 7 % 7 % 24 % 59 % 

Tog 24 % 9 % 8 % 19 % 40 % 

Buss 21 % 9 % 8 % 19 % 44 % 

T-bane 6 % 3 % 4 % 13 % 73 % 

Trikk 2 % 1 % 3 % 12 % 81 % 

Bosatte i 
Bærum  

Gange 20 % 6 % 3 % 8 % 62 % 

Sykkel 5 % 6 % 6 % 18 % 65 % 

Bilfører 23 % 11 % 8 % 16 % 43 % 

Bilpassasjer 3 % 6 % 6 % 21 % 65 % 

Tog 7 % 5 % 6 % 17 % 65 % 

Buss 20 % 10 % 9 % 21 % 41 % 

T-bane 17 % 8 % 7 % 15 % 53 % 

Trikk 2 % 3 % 4 % 16 % 76 % 

Fritidsreiser  
Daglig Ukentlig 

Flere ganger 
i måneden 

Sjeldnere 
enn dette 

Aldri 

Bosatte i 
Asker 

Gange 30 % 28 % 18 % 14 % 11 % 

Sykkel 2 % 12 % 17 % 33 % 36 % 

Bilfører 24 % 45 % 13 % 6 % 12 % 

Bilpassasjer 3 % 37 % 24 % 25 % 10 % 

Tog 3 % 13 % 31 % 44 % 9 % 

Buss 5 % 13 % 23 % 42 % 17 % 

T-bane 1 % 4 % 11 % 46 % 39 % 

Trikk 1 % 2 % 6 % 44 % 47 % 

Bosatte i 
Bærum  

Gange 31 % 29 % 16 % 12 % 11 % 

Sykkel 3 % 14 % 17 % 30 % 37 % 

Bilfører 22 % 43 % 15 % 7 % 14 % 

Bilpassasjer 4 % 34 % 24 % 25 % 13 % 

Tog 1 % 7 % 16 % 53 % 23 % 

Buss 5 % 19 % 27 % 39 % 9 % 

T-bane 3 % 19 % 29 % 36 % 13 % 

Trikk 1 % 5 % 11 % 50 % 33 % 

 

  



 Markedsundersøkelse om kollektivtilbudet i Asker og Bærum 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 112/2018 9 

Det er samtidig viktig å understreke at resultatene fra et slikt spørsmål om hvor ofte man 

vanligvis reiser med ulike transportmidler ikke kan sammenlignes med transportmiddel-

fordeling slik det framkommer fra en reisevaneundersøkelse. I en reisevaneundersøkelse blir 

man stilt spørsmål om hvor mange reiser man har foretatt med ulike transportmidler på en 

konkret dag, og innbefatter dermed svar både fra de som reiser ofte med et bestemt 

transportmiddel og de som reiser sjelden med dette transportmidlet, men som tilfeldigvis 

foretok en reise med denne den dagen de ble trukket ut for å svare.  

Reisehyppighet med kollektivtransport totalt  

For å systematisere resultatene, har vi også sett på reisefrekvens med de ulike kollektive 

transportmidlene samlet.  

Totalt sett er det 35 prosent som benytter kollektivtransport daglig både i Asker og Bærum. 

Videre er det 17 prosent i Asker og 24 prosent i Bærum som benytter kollektivtransport minst 

en gang i uken og 25 prosent reiser noen ganger i måneden. 23 prosent i Asker og 16 prosent i 

Bærum oppgir at de reiser med kollektivtransport sjeldnere enn dette, og 2 prosent sier at de 

aldri reiser med kollektivtransport. 

 Resultatene fra vår undersøkelse samsvarer godt med resultater fra tilsvarende spørsmål i 

Ruters egen MIS-undersøkelse, hvor hhv. 31 prosent i Bærum og 29 % i Asker oppgir at de 

reiser kollektivt 4 – 7 dager per uke, og 3 prosent svarer aldri, basert på tall fra 2017.  

 

Figur 3.1: Reisefrekvens med kollektivtransport etter bostedskommune. Prosent. N=5756 

Reisehyppighet med kollektivtransport på jobb- og skolereiser 

Det er særlig på jobb- og skolereiser man benytter kollektivtransport daglig eller ukentlig: 35 

prosent oppgir at de reiser daglig med kollektivtransport til jobb eller skole og 11-13 prosent 

gjør dette ukentlig. Samtidig er det 15 prosent som reiser sjeldnere enn noen ganger i 

måneden, og 29 prosent som aldri benytter kollektivtransport til jobb eller skole. Fordelingen 

er svært lik i Asker og Bærum.  
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Figur 3.2: Reisefrekvens med kollektivtransport til jobb eller skole etter bostedskommune. Prosent. 
N=5756 

Reisehyppighet med kollektivtransport på fritidsreiser 

På fritidsreiser er reisehyppigheten med kollektivtransport en helt annen enn på jobb- og 

skolereiser, og det er også større forskjeller mellom befolkningen i Asker og Bærum. Det er få 

som bruker kollektivtransport daglig, og også få som oppgir at de aldri benytter 

kollektivtransport på fritidsreiser. 31 prosent i Bærum og 19 prosent i Asker reiser med 

ukentlig med kollektivtransport på fritidsreiser, og 35 prosent gjør dette flere ganger i 

måneden. I Asker er det 36 prosent som sjelden bruker kollektivtransport på fritidsreiser, mot 

25 prosent i Bærum. 

 

Figur 3.3: Reisefrekvens med kollektivtransport på fritiden etter bostedskommune. Prosent. N=5756 
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3.2 Transportmiddelbruk i ulike grupper 

I dette avsnittet ser vi nærmere på transportmiddelbruk i ulike aldersgruppe og etter hvor 

arbeidsplassen er lokalisert. For å forenkle framstillingen, velger vi å vise figurer med 

transportmiddelbruk i ulike grupper blant de som reiser daglig på hhv. jobb-/skolereiser og på 

fritidsreiser. Øvrig transportmiddelbruk kommenteres i tekst.  

Når det gjelder alder, har vi valgt å dele dette inn i fire ulike grupper, med begrunnelse i at 

dette er alderssegmenter som er i ulike livsfaser og som dermed kan ha ulikt transportbehov.   

- Ungdom: personer i alderen 18 – 25 år 

- Unge voksene: personer i alderen 26 – 35 år 

- Voksne: personer i alderen 36 – 66 år 

- Eldre: personer i alderen 67 år og eldre  

Fritidsreiser i ulike aldersgrupper 

De yngste respondentene går mye i fritiden. 63 prosent av de mellom 18 og 25 år svarte at de 

gikk minst en gang i uken. I tillegg sitter 51 prosent ofte på i en bil, 49 prosent tar buss ukentlig 

eller daglig, 45 prosent kjører bil, 33 prosent tar T-bane og 23 prosent tar toget minst en gang i 

uken. Disse respondentene bruker oftere kollektiv enn de i de øvrige aldersgruppene. 

Blant de som er mellom 26 og 35 år er det mange som går (65 prosent) og kjører bil (57 

prosent) minst en gang i uken når de foretar fritidsreiser. 43 prosent sitter like ofte på i en bil, 

31 prosent kjører buss, 21 prosent tar T-bane og 18 prosent tar tog. 

Det er flere i aldersgruppen 36-66 år som ofte bruker bil på sine fritidsreiser enn det som 

gjelder for de andre aldersgruppene. 74 prosent av disse kjører bil minst ukentlig, 57 prosent 

går, 38 prosent sitter på med andre minst en gang i uken. Det er færrest blant disse 

respondentene som bruker kollektiv ukentlig eller oftere sammenliknet med de øvrige 

aldersgruppene. De sykler imidlertid oftere enn de andre.  

De eldste respondentene (over 66 år) kjører ofte bil på sine fritidsreiser (64 prosent). Mange 

av dem (61 prosent) går også ofte (minst ukentlig). 21 prosent bruker ofte buss, 16 prosent 

bruker T-bane og 8 prosent bruker tog minst en gang i uken. 

Blant de som reiser daglig på fritidsreiser, ser vi at kollektivtransport brukes sjeldent, spesielt 

av de som er over 35 år. Gange er det mest brukte transportmiddelet uansett alderen. Færre 

av de yngre kjører bil daglig sammenliknet med de som er over 36 år. 
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Figur 3.4: Transportmiddelfordeling på daglige reiser i fritiden i ulike aldersgrupper. Prosent. N=2799. 
Spørsmålet var formulert slik at man kunne krysse av for flere transportmidler for samme reise, dersom man f.eks 
gikk til en holdeplass og reiste med kollektivtransport videre. Resultatene kan ikke tolkes som de ulike 
transportmidlenes markedsandeler. Det er imidlertid noe usikkert om alle respondentene har tolket spørsmålet på 
denne måten. 

Jobb- og skolereiser etter hvor man jobber  

Transportmiddelbruk på arbeidsreisen har sammenheng med hvor man jobber. Ligger 

arbeidsplassen i nærheten av der man bor er det større muligheter for å gå og sykle enn 

dersom avstanden er stor. I dette avsnittet ser vi nærmere på transportmiddelbruk på jobb- og 

skolereiser fordelt etter hvor arbeidsplassen ligger1. 

Blant de som bor i Asker er det flere frekvente kollektivbrukere blant de jobber eller studerer i 

Oslo enn blant de som jobber eller studerer i Bærum eller Asker. 35 prosent av de som bor i 

Asker og som foretar en daglig jobb- eller skolereise til Oslo reiser kollektivt, mot 10 prosent av 

de som bor og jobber i Asker og 23 prosent av de som bor i Asker og jobber i Bærum. Andelen 

som kjører bil til jobb har motsatt mønster, hvor den største bilandelen er blant de som bor og 

jobber i Asker. Her bruker nesten halvparten av de som reiser daglig til jobb eller skole, bil.  

 

                                                           
1 Når det gjelder reiser i fritiden foretar de fleste slike reiser både lokalt og inn til Oslo. Det er derfor ikke 
mulig å fordele svarene etter hvor man foretar fritidsreiser på samme måte som vi gjør for jobb-
/skolereiser.  
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Figur 3.5: Transportmiddelfordeling på daglige jobb- og skolereiser blant bosatte i Asker etter 
respondentenes arbeidskommune. Prosent. N=1057. Spørsmålet var formulert slik at man kunne krysse av for 

flere transportmidler for samme reise, dersom man f.eks gikk til en holdeplass og reiste med kollektivtransport 
videre. Resultatene kan ikke tolkes som de ulike transportmidlenes markedsandeler. Det er imidlertid noe usikkert 
om alle respondentene har tolket spørsmålet på denne måten. 

 
Det er også en relativt høy kollektivandel blant bosatte i Bærum med arbeids- eller studiested i 

Oslo: 40 prosent av de som reiser daglig til jobb eller skole til Oslo reiser med 

kollektivtransport og 21 prosent kjører bil. Blant de som bor og jobber/går på skole i Bærum er 

det 16 prosent som reiser med kollektivtransport og 42 prosent som kjører bil.2  

 

Figur 3.6: Transportmiddelfordeling på daglige jobb- og skolereiser blant bosatte i Bærum etter 
respondentenes arbeidskommune. Prosent. N=2302. Spørsmålet var formulert slik at man kunne krysse av for 
flere transportmidler for samme reise, dersom man f.eks gikk til en holdeplass og reiste med kollektivtransport 
videre. Resultatene kan ikke tolkes som de ulike transportmidlenes markedsandeler. Det er imidlertid noe usikkert 
om alle respondentene har tolket spørsmålet på denne måten. 

                                                           
2 Andelen som bor i Bærum og jobber/går på skole i Asker er for lav til at vi kan vise resultatene.  
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Tilfredshet med reisene blant frekvente brukere av ulike transportmidler 

Alle ble spurt om hvor fornøyd de er med sine reiser til hhv. jobb/skole og på fritiden.  

Blant bosatte i både Asker og Bærum er det flere som er fornøyd med sine reiser til jobb/skole 

blant de som bruker kollektivtransport eller sykler, enn det er blant de som går, sitter på eller 

kjører bil selv.  

Når det gjelder reiser i fritiden er det flest fornøyde blant de som går og sykler. Det er også 

færre som er fornøyd med sine reiser blant de som bruker kollektivtransport eller sitter på 

med andre i Asker enn i Bærum.  

 

Figur 3.7: Andel som er fornøyd/veldig fornøyd med reisene til og fra jobb eller skole, fordelt etter 
bostedskommune.  

 

Figur 3.8: Andel som er fornøyd/veldig fornøyd med reisene de foretar i fritiden, fordelt etter 
bostedskommune.  
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Jobb- og skolereiser i ulike aldersgrupper 

De yngste respondentene (18-25 år) reiser generelt oftere til jobb/skole enn respondenter i de 

øvrige aldersgruppene. Det er flere blant disse som går og bruker buss ofte (én til flere ganger i 

uken) enn i de øvrige aldersgruppene. 52 prosent av respondentene i denne aldersgruppen 

reiser med buss til jobb/skole minst en gang i uken. I tillegg bruker nesten hver tredje T-bane 

og omtrent en fjerdedel tog, minst en gang i uken. 26 prosent kjører bil ukentlig eller oftere. 

Mange respondenter i aldersgruppen 25-35 år reiser ofte (minst ukentlig) med buss (43 

prosent), bil (36 prosent) og gange (33 prosent). I tillegg reiser ca. 27 prosent av dem ofte med 

tog, og 24 prosent med T-bane. 

Det er flest som kjører bil minst en gang i uken til jobb/skole blant respondenter som er 

mellom 36-66 år (44 prosent av alle i aldersgruppen). 28 og 27 prosent bruket hhv buss og 

gange, 21 prosent bruker tog og like mange bruker T-bane. I denne aldersgruppen er det flest 

som sykler til jobb/skole minst en gang i uken (14 prosent) sammenliknet med de øvrige 

aldersgruppene. 

Respondenter i aldersgruppen 67 år og eldre reiser naturlig nok mye sjeldnere til jobb/skole 

enn befolkningen for øvrig. Av de få som har oppgitt transportmiddelbruk på 

arbeids/skolereisen i denne aldersgruppen er det 13 prosent som kjører bil, 11 prosent som 

går, 8 prosent som kjører buss, 6 prosent som bruker T-bane og 4 prosent som bruker tog 

minst en gang i uken. 

Andel respondenter som daglig bruker kollektivtransport på jobb- og skolereiser synker med 

alderen.  Blant de unge (18 – 25 år) er det 33 prosent som bruker kollektivtransport daglig, mot 

25 prosent blant de voksne (33 – 66 år). Andel som kjører bil øker med alderen. Antall som 

foretar daglige jobb/skolereiser blant de over 66 år er for få til at vi kan vise resultater for 

denne gruppen.   

 

Figur 3.9: Transportmiddelfordeling på daglige reiser til jobb/skole i ulike aldersgrupper. Prosent. 
N=3644. Spørsmålet var formulert slik at man kunne krysse av for flere transportmidler for samme reise, dersom 
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man f.eks gikk til en holdeplass og reiste med kollektivtransport videre. Resultatene kan ikke tolkes som de ulike 
transportmidlenes markedsandeler. Det er imidlertid noe usikkert om alle respondentene har tolket spørsmålet på 
denne måten. 

Jobb- og skolereiser 

Den viktigste årsaken til at bosatte i begge kommunene ikke reiser med kollektivtransport på 

jobb/skolereiser er at det er enklere å bruke bil. Dette nevnes av omtrent en tredjedel av de 

som sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport. I tillegg mener de at kollektivreisen tar for 

lang tid og at forbindelsen dit man skal er dårlig. Vi ser også at det er flere i Asker enn i Bærum 

som mener det er for få avganger (10 prosent vs. 4 prosent).  

En god del har også krysset av for «andre årsaker». Blant disse ble det nevnt årsaker som ikke 

er relaterte til kvaliteten på kollektivtilbudet som f.eks. bor i gangavstand til jobb/skole, har en 

spesiell arbeidsturnus og er avhengig av bilen, dårlig helse eller at man velger gange eller 

sykkel fordi man ønsker å mosjonere mer. Noen nevnte også årsaker som er knyttet til 

kollektivtilbudet. Blant annet at det er for mange bytter på veien (nevnes av flere i Bærum enn 

i Asker), manglende parkering på stasjonen, uheldig soneinndeling og dårlig tilrettelegging for 

funksjonshemmede. 

 

Figur 3.10: De viktigste årsakene til at man sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport til jobb/skole 
etter bostedskommune. N=1720 
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Fritidsreiser 

Når det gjelder årsaker til å ikke bruke kollektivtransport på fritidsreiser er det enda flere som 

synes at det er enklere å bruke bil. At kollektivreisen tar for lang tid og at man har behov for bil 

når man skal handle er også nevnt av mange. 

Blant «andre årsaker» ble det nevnt årsaker som relaterer seg til kollektivtilbudet, som f.eks. 

behov for bytte og dårlige overganger/korrespondanse samt manglende tilgang på parkering 

ved kollektivholdeplass. Noen nevnte også dårlig tilrettelegging for funksjonshemmede. I 

tillegg nevnte flere at de ikke bruker kollektivtransport på grunn av behovet for å frakte ting, 

eller av helsemessige årsaker. 

 

Figur 3.11: De viktigste årsakene til at man sjelden eller aldri reiser med kollektivtransport i fritiden etter 
bostedskommune. N=1057 
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4 Endring i reiseomfang med kollektivtransport 

4.1 Generell endring siden 2016 

Et av formålene med markedsundersøkelsen har vært å kartlegge om det har skjedd en 

endring i bruk av kollektivtransport i Asker og Bærum. Respondentene ble derfor spurt om de 

reiste mer eller mindre med kollektivtransport i 2016 enn det de gjør i dag. Svarene vises i figur 

4.1. Respondentene ble også spurt om hvordan de vurderer kvaliteten på kollektivtilbudet slik 

det er i dag og slik det var i 2016. Dette omtales nærmere i avsnitt 5.2.  

Endring i reisefrekvens blant befolkning i begge kommunene er tilnærmet lik. De fleste (59 

prosent) har ikke endret sitt reiseomfang. Videre er det omtrent like mange som reiser mer nå 

enn før (hhv 17 og 19 prosent) som andelen som reiser mindre med kollektivtransport nå enn i 

2016 (15 prosent i Asker og 17 prosent i Bærum) eller som har sluttet å reise med 

kollektivtransport siden 2016 (hhv 3 og 1 prosent).  

 

Figur 4.1: Generell endring i reiseomfang med kollektivtransport siden 2016 etter bostedskommune. 
Prosent. N=5324 

Endring i reiseomfang etter alder 

Når det gjelder alder, finner vi at den yngste aldersgruppen har endret reiseomfang i større 

grad enn øvrige aldersgrupper, her er det kun 43 prosent som ikke har endret reiseomfang 

siden 2016. Dette er naturlig, siden dette er en aldersgruppe hvor det skjer store endringer i 

livssituasjonen som også har betydning for reisebehovet. Vi finner imidlertid at andelen som 

reiser mindre nå enn før (28 %) er like stor som andelen som reiser mer nå enn før (29 %) også 

i den yngste alderskategorien, slik at gruppen totalt sett har omtrent samme reiseomfang nå 

som tidligere.  
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Figur 4.2: Generell endring i reiseomfang med kollektivtransport siden 2016 etter bostedskommune. 
Prosent. N=5324 

Endring i reiseomfang etter formål med reisen  

Resultatene viser også at det de fleste av de som reiser daglig med kollektivtransport i begge 

kommunene ikke endret sin reisefrekvens siden 2016. Endringene i reiseomfang gjelder først 

og fremst blant de som reiser av og til, dvs. ukentlig eller flere ganger i måneden.  

Videre ser vi at endring i reisefrekvens med kollektivtransport de siste to årene i større grad 

gjelder reiser til jobb/skole enn i fritiden. Blant de som har endret sin reisefrekvens med 

kollektivtransport siden 2016 oppgir ca. 76 prosent at endringene gjelder jobbreiser og ca. 52 

prosent at de gjelder fritidsreiser. Andel som endret reisefrekvens på jobbreiser er ganske like 

både i Asker og Bærum, mens andel som endret reisefrekvensen på fritidsreiser er noe lavere i 

Asker (47,2 prosent) enn i Bærum (54,1 prosent). 

 Blant de som svarte at de reiste mindre nå enn for to år siden eller sluttet helt å reise, 

sa 83 prosent av dette gjald jobbreiser (86 prosent blant bosatte i Asker og 82 prosent 

blant bosatte i Bærum) og 46 prosent at dette gjald fritidsreiser (37 prosent i Asker og 

50 prosent i Bærum). 

 Blant de som reiste mer enn nå enn før er det 68 prosent som reiser mer på jobbreiser 

(66 prosent i Asker og 69 prosent i Bærum) og 58 prosent som reiser mer på 

fritidsreiser (samme andel i begge kommunene).  

 
Figur 4.3: Hvilke reiser gjelder endring i reisefrekvens de siste to årene? Prosent. N=1935. 
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Endring i reiseomfang etter hvor man jobber 

Utvikling i reiseomfang med kollektivtransport de to siste årene har vært mest negativ blant 

respondenter med arbeidssted i Asker, mens de som jobber i Oslo har hatt den mest positive 

utviklingen.  

- Blant de som jobber i Asker er det flere enn i andre grupper som reiser mindre med 

kollektivtransport nå enn før: 24 prosent reiser mindre nå enn før, 51 prosent reiser like 

mye og 16 prosent reiser mer nå enn før. Dette til tross for økte muligheter til å «reise på 

tvers».  

- Blant de som jobber i Oslo er det flere enn i andre grupper som reiser mer med 

kollektivtransport nå enn før: 19 posent reiser mindre nå enn før, 56 prosent reiser like mye 

og 21 prosent reiser mer nå enn før. Dette til tross for økt misnøye med muligheten til å 

reise direkte. 

- Blant de som jobber i Bærum reiser flertallet like mye nå som før: 14 posent reiser mindre 

nå enn før, 63 prosent reiser like mye og 20 prosent reiser mer nå enn før. Dette altså til 

tross for økt misnøye med muligheten til å reise direkte. Dette til tross for økte muligheter 

til å «reise på tvers».  

 

Figur 4.4: Generell endring i reiseomfang med kollektivtransport siden 2016 etter arbeidskommune. 
Prosent.  

Endring i reiseomfang etter om man har elbil eller ikke 

Blant de som har en el-bil i husholdningen er det ca. 7 prosentpoeng flere som nå reiser 

mindre enn de gjorde før eller som har sluttet å reise enn det er blant de som ikke har en el-bil. 

Dette gjelder begge kommunene samlet – dersom vi deler resultatene på kommuner blir antall 

svar så få at resultatene ikke er statistisk signifikante.  
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Figur 4.5: Generell endring i reiseomfang med kollektivtransport siden 2016 etter om man har elbil eller 
ikke. Prosent.  

Årsaker til å reise mer med kollektivtransport 

De som svarte at de reiser mer med kollektivtransport nå enn tidligere ble spurt om årsaker til 

dette. Man kunne krysse av for inntil tre årsaker.  

Bedre frekvens/flere avganger, at det har blitt dyrere å bruke bil dit man skal og at 

parkeringsmulighetene er forverret er forhold som nevnes oftest av befolkning i både Asker og 

Bærum. Det er også interessant å merke seg at om lag 20 prosent oppgir miljøbevissthet som 

årsak til å reiser mer med kollektivtransport.  En stor andel nevner andre årsaker, først og 

fremst årsaker knyttet til livsendringer (flyttet, byttet jobb eller begynte å jobbe, ble 

pensjonist)  

 
Figur 4.6: Årsaker til å reise mer med kollektivtransport nå enn i 2016 etter bostedskommune.  
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Årsaker til å reise mindre med kollektivtransport 

De som svarte at de reiser mindre med kollektivtransport nå enn før ble spurt om årsaker til 

dette. Man kunne krysse av for inntil tre årsaker.  

De oftest nevnte årsakene blant de som bor i Asker, var det at det har blitt mindre praktisk for 

dem å reise kollektivt (28 prosent), høyere billettpris (24 prosent) og at de nå reiser til andre 

steder enn de gjorde tidligere (23 prosent). De som bor i Bærum nevnte mindre mulighet til å 

reise direkte (30 prosent), høyere billettpris (27 prosent), at det er nå mindre praktisk for dem 

å reise kollektivt (26 prosent) og lengre reisetid (25 prosent) oftere enn andre årsaker.  

Cirka halvparten av respondentene svarte «andre årsaker». Blant de andre årsakene var det 

som oftest ble nevnt forhold som ikke er direkte tilknyttet kollektivtilbudet, som for eksempel 

helsemessige årsaker. Respondenter fra Bærum nevnte også ruteendring som årsak til at de 

reiser mindre med kollektivtransport nå. Blant de få som sluttet å reise kollektivt er det først 

og fremst årsaker knyttet til kollektivtilbudet som er grunnen.  

 

Figur 4.7: Årsaker til å reise mindre med kollektivtransport nå enn i 2016 etter bostedskommune.  

 
De som bor i Asker og som nå reiser mindre eller sluttet å reise med kollektivtransport bruker 

oftest bil eller el-bil som erstatning, mens de som bor i Bærum bruker bil, el-bil og sykkel. 

4.2 Konsekvenser av ruteomleggingen  

En viktig del av prosjektet var å kartlegge responsen på endringene i kollektivtilbudet i Bærum 

som skjedde i desember 2016.  Alle respondentene ble derfor spurt om det har skjedd 

endringer i kollektivtilbudet der de reiser til jobb og skole og på fritiden, uavhengig av deres 

reisefrekvens med kollektivtransport i dag.  
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Jobb- og skolereiser 

Ruteomlegging som skjedde i 2016 gjaldt busslinjer som går innad i Bærum og mellom Bærum i 

Oslo. Ikke overraskende var det flere blant de som bor i Bærum (44 prosent) enn blant de som 

bor i Asker (23 prosent) som svarte at det har skjedd endringer i tilbudt på strekningen der de 

reiser til jobb eller skole.  

De som svarte at det har skjedd endringer i kollektivtilbudet der de reiser til jobb og skole ble 

bedt om å evaluere endringer i de viktigste tilbudselementene. 72 prosent av de som bor i 

Asker og 57 prosent av de som bor i Bærum mener at antall avganger på strekningen de reiser 

til jobb/skole har blitt mye bedre etter ruteomleggingen.  

Videre er det flere i Asker som mener at kollektivtilbudet har blitt bedre enn det er som mener 

det har blitt verre. For eksempel er det til sammen 37 prosent som mener at reisetiden på 

jobb-/skolereiser har blitt bedre, mot 18 prosent som mener det har blitt verre. Det er 

imidlertid viktig å huske på at antall som har blitt berørt av ruteomleggingen i Asker er relativt 

få, slik at resultatene må tolkes med varsomhet.  

Blant de som bor i Bærum er det mange som synes at reisetid og muligheten til å reise direkte 

har blitt dårligere (hhv. 35 prosent og 41 prosent av respondentene). 

 

Figur 4.8: Vurdering av endring i ulike tilbudselementer etter ruteomlegging blant bosatte i Asker. 
Prosent. N=335 
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Figur 4.9: Vurdering av endring i ulike tilbudselementer etter ruteomlegging blant bosatte i Bærum. 
Prosent. N=1257 

 
Vi spurte også om hvordan ruteomleggingen påvirket hvor ofte de benytter kollektivtransport 
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Figur 4.10: Fordeling av svar på spørsmål «Hvordan har ruteomleggingen påvirket hvor ofte du reiser 
med kollektivtransport til jobb/skole?» etter bostedskommune. Prosent. N=1592 

 
De som reiser mindre eller har sluttet å reise med kollektivtransport på grunn av 

ruteomleggingen bruker som oftest bil som erstatning.  Sykkel bruker også av noen, og i tillegg 

er det noen som har erstattet kollektivreisen med gange. 

Fritidsreiser 

Når det gjelder fritidsreiser er det færre i begge kommunene som svarer at det har skjedd 

endringer i kollektivtilbudet der de vanligvis reiser på fritidsreiser, enn det som gjaldt for reiser 

til jobb og skole. Det er samtidig fortsatt flere i Bærum (28 prosent) enn i Asker (17 prosent) 

som oppgir at det har skjedd endringer i rutetilbudet.  

Også når det gjelder kollektivtilbudet der man reiser i fritiden, har respondentene i begge 

kommunene lagt merke til at det er flere avganger etter ruteomleggingen. 75 prosent av de 

som bor i Asker og 62 prosent av de som bor i Bærum mener det har skjedd en positiv utvikling 

i dette tilbudselementet.  

Videre er det slik at det i Asker flere som mener at kollektivtilbudet har blitt bedre enn det er 

som mener det har blitt verre. En god del svarer også «vet ikke». For eksempel er det til 

sammen 40 prosent som mener at reisetiden fritidsreiser har blitt bedre, mot 11 prosent som 

mener det har blitt verre. Det er imidlertid viktig å huske på at antall som har blitt berørt av 

ruteomleggingen i Asker er relativt få, slik at resultatene må tolkes med varsomhet.  

Blant de som bor i Bærum er det imidlertid mange som synes at reisetid og muligheten til å 

reise direkte har blitt dårligere (hhv 30 prosent og 46 prosent av respondentene). 
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Figur 4.11: Vurdering av endring i ulike tilbudselementer etter ruteomlegging blant bosatte i Asker. 
Prosent. N=293 

 

Figur 4.12: Vurdering av endring i ulike tilbudselementer etter ruteomlegging blant bosatte i Bærum. 
Prosent. N=990 
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Figur 4.13: Fordeling av svar på spørsmål «Hvordan har ruteomleggingen påvirket fritidsreisene du 
gjennomfører med kollektivtransport?» etter bostedskommune. Prosent. N=1283 

 
Det er bil, gange og i mindre grad sykkel som brukes som erstatning for kollektivtransport blant 

de som etter ruteomleggingen reiser mindre eller sluttet å reise med Ruter. 

Sett i sammenheng med kollektivtransportmiddel som går fra nærmeste holdeplass  

Ruteomleggingen omfattet busstilbudet i Bærum. Det er derfor ikke overraskende at det er 

flere av de som har buss som går fra holdeplassen nærmest boligen som svarte at det har 

skjedd endringer i tilbudet enn blant de som bor nærmest et skinnegående tilbud. Blant de 

som har buss som nærmeste kollektivtransportmiddel er det 40 prosent som har opplevd at 

det har skjedd endring i kollektivtilbudet, mot 25 prosent av de som har tog eller T-bane som 

nærmeste transportmiddel.  

Blant de som bor nærmest buss er det flere som sier at det har skjedd endringer på 

strekningen de reiser til jobb og skole (40 prosent) enn som sier at det har skjedd endringer 

der de ferdes i fritiden (26 prosent). 
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Figur 4.14: Fordeling av svar på spørsmål «Har det skjedd endringer i kollektivtilbudet som finnes der 
man reiser til jobb/skole» etter transportmiddel som går fra holdeplass nærmest bolig. N=4323 

 
Både de som bor nærmest bussholdeplass og de som bor nærmest holdeplass for 

skinnegående transportmidler har lagt merke til positiv endring i antall avganger som finnes på 

strekningen hvor de reiser til jobb/skole. 

De som bor nærmest en bussholdeplass har i større grad enn de som bor nærmest en 

holdeplass for skinnegående transport vurdert endring i korrespondanse, reisetid, og særlig 

mulighet til å reise direkte, negativt. Det er viktig å nevne at dette spørsmålet ble stilt til alle 

respondenter som svarte at det har skjedd endringer i kollektivtilbudet, uansett om de bruker 

tilbudet eller ikke. Dette kan bidra til at både egen erfaring og ryktet om endringene som er 

gjennomført, har en påvirkning på deres vurdering av endringene. 

Det er også noe flere blant de som bor nærmest buss som oppgir at de reiser mindre med 

kollektivtransport nå enn før ruteomleggingen. Forskjellene mellom gruppene er imidlertid 

ikke store: 14 prosent av de som bor nærmest en bussholdeplass og 7 prosent av de som bor 

nærmest en holdeplass for skinnegående transport sier at de reiser mindre med 

kollektivtransport nå enn før ruteomleggingen.  

Etter arbeidssted 

Vi har også sett på hvordan man påvirkes av ruteomleggingen etter hvor arbeidsplassen er 

lokalisert. 

Bosatte i Asker:  

Blant de som bor i Asker er det flere med arbeidssted i Bærum (31 prosent) og Oslo (26 

prosent) som svarte at det har skjedd ruteomlegging på reiser til jobb og skole. Blant de som 

bor i Asker er denne andelen på 18 prosent.  

De som svarte at det har skjedd en ruteomlegging på reiser til jobb/skole ble bedt om å svare 

på hvordan ruteomleggingen har påvirket deres reisefrekvens med kollektivtransport. Det er 

flere blant de som bor i Asker og som jobber i Bærum (73 prosent) eller Oslo (65 prosent) som 

40%

25%

36%

52%

24% 23%

Buss Skinnegående transportmidler

TM som går fra nærmeste holdeplass

Har det skjedd endringer i kollektivtilbudet som finnes 
der man reiser til jobb/skole? 

Ja Nei Vet ikke



 Markedsundersøkelse om kollektivtilbudet i Asker og Bærum 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 112/2018 29 

svarte at ruteomlegging ikke påvirket deres reiser til jobb/skole enn det er blant de som både 

bor og jobber i Asker (62 prosent), jf. figuren under. Vi ser også at det er noen flere med både 

bo- og arbeidssted i Asker som svarer at de reiser mer med kollektivtransport til jobb/skole 

etter ruteomleggingen sammenliknet med bosatte i Asker med arbeidssted i Bærum eller Oslo. 

Antall svar i de ulike kategoriene er imidlertid få, og resultatene må tolkes med varsomhet.  

 

Figur 4.15: Fordeling av svar på spørsmål «Hvordan har ruteomleggingen påvirket hvor ofte du reiser 
med kollektivtransport til jobb/skole?» blant bosatte i Asker etter arbeidskommune. Svar blant de som 
har oppgitt at det har skjedd en ruteomlegging der de reiser på jobb/skole. Prosent. N=314 

 
Vi har også analysert hvordan bosatte i Asker med arbeidsted i de tre kommunene vurderer 

endringer i ulike tilbudselementer. Hovedresultatet er at bosatte i Asker med arbeidssted i 

Oslo, Asker eller Bærum vurderer endringer i reisetid tilnærmet likt, men det er noen flere 

blant de med arbeidssted i Oslo som vurderer endringer i reisetiden som negative. Den største 

forskjellen finner vi når det gjelder mulighet for nye reiserelasjoner: Det er flere av de som bor 

og jobber i Asker som mener det har skjedd en positiv forandring i forhold til nye reise-

relasjoner enn det er blant de som jobber i Bærum eller Oslo (30 prosent i av de som bor og 

jobber i Asker mener dette har blitt bedre/mye bedre, mot 11 prosent av de som jobber i 

Bærum og 17 prosent av de som jobber i Oslo.  

Bosatte i Bærum:  

Når vi ser på svarene til de som bor i Bærum finner vi at det er flere som svarer at det har 

skjedd endringer i kollektivtilbudet for deres reiser til jobb og skole blant de som bor i Bærum 

og jobber i Oslo (47 prosent) eller blant de som bor og jobber i Bærum (42 prosent)3. 

                                                           
3 Antall respondenter som bor i Bærum og jobber i Asker er for få til at vi kan vise resultater.  
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Forskjellene i hvordan ruteomleggingen påvirker reiser til de med arbeidssted i de ulike 

kommunene er imidlertid ikke store. 

 

Figur 4.16: Fordeling av svar på spørsmål «Hvordan har ruteomleggingen påvirket hvor ofte du reiser 

med kollektivtransport til jobb/skole?» blant bosatte i Bærum etter arbeidskommune. Prosent. N=2357 

Analysen av hvordan bosatte i Bærum med arbeidsted i de tre kommunene vurderer endringer 

i ulike tilbudselementer viser også at det er relativt små forskjeller i hvordan man vurderer 

endringene. Men også her finner vi den største forskjellen når det gjelder mulighet for nye 

reiserelasjoner: 25 prosent av de som bor og jobber i Bærum mener det har skjedd en positiv 

forandring i forhold til nye reiserelasjoner mot 18 prosent blant de som jobber i Oslo.  
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5 Holdninger til kollektivtilbudet 

5.1.1 Vurdering av ulike sider ved kollektivtilbudet 

Alle respondenter ble bedt om å vurdere ulike sider ved kollektivtilbudet de benytter seg av på 

hhv. reiser til jobb/skole og på fritiden. De som oppga at de reiser med kollektivtransport 

sjeldnere enn noen ganger i måneden ble likevel bedt om å si sin mening om kollektivtilbudet 

der de bor og ferdes.  

Man ble bedt om å vurdere egenskapene avgangsfrekvens, muligheten til å reise direkte, 

gangavstand fra bosted til holdeplass/stasjon, punktlighet, mulighet for sitteplass og plass om 

bord. Vurderingen skulle gjøres på en 9-punktsskala, hvor 1 var «veldig dårlig» og 9 var «veldig 

bra». I de grafiske framstillingene under er 9-punktsskalaen gjort om til en 5-punktsskala.  

Blant de som benytter kollektivtransport på jobb- og skolereiser 

De som reiser med kollektivtransport til jobb/skole flere ganger i måneden eller oftere ble bedt 

om å evaluere de ulike tilbudselementene, samt kollektivtilbudet alt i alt. Generelt vurderer 

bosatte i Bærum kollektivtilbudet og de ulike tilbudselementene noe bedre enn bosatte i 

Asker. 

Blant bosatte i både Asker og Bærum er det flest som mener kollektivtilbudet er bra når det 

gjelder gangavstand til holdeplass. 79 prosent i begge kommuner mener dette er bra eller 

veldig bra (dvs. verdi 6 – 9 på skalaen). Deretter følger avgangsfrekvens. Det er 73 prosent i 

Asker og 72 prosent i Bærum som mener dette forholdet ved kollektivtilbudet er bra eller 

veldig bra. I begge kommunene er det muligheten til å reise direkte man er minst fornøyd 

med. 40 prosent i Asker og 37 prosent i Bærum mener dette er svært dårlig eller dårlig (dvs. 

verdi 1 – 4 på skalaen).  

Når det gjelder tilbudet alt i alt er vurderes dette ganske likt blant de som reiser med kollektiv-

transport flere ganger i måneden på arbeids-/skolereiser i begge kommunene: 73 prosent i 

Asker og 70 prosent i Bærum er fornøyd med tilbudet, mens hhv. 20 prosent og 19 prosent er 

misfornøyd. 
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Figur 5.1: Vurdering av tilbudet man bruker til jobb/skole blant bosatte i Asker. Prosent. N=987 

 
Figur 5.2: Vurdering av tilbudet man bruker til jobb/skole blant bosatte i Bærum. Prosent.  N=2058 

Blant de som benytter kollektivtransport på fritidsreiser 

Når det gjelder reiser i fritiden er det flest i begge kommunene som svarer at det er bra eller 

veldig bra med plass om bord (81 prosent i Asker og 87 prosent i Bærum), samt med mulighet 

for sitteplass (hhv 80 og 86 prosent). Gangavstand til holdeplass skårer også høyt hos bosatte i 

begge kommunene.  

Mulighet til å reise direkte får flest negative og færrest positive stemmer: i Asker er det 30 

prosent som er misfornøyd og 59 prosent som er fornøyd med dette tilbudselementet. I 

Bærum er det 25 prosent som er misfornøyd og 63 prosent som er fornøyd. 
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75 prosent av de bosatte i Asker og 82 prosent av de bosatte i Bærum som reiser med 

kollektivtransport flere ganger i måneden på fritidsreiser, vurderer kollektivtilbudet alt i alt 

som bra eller veldig bra. Generelt vurderer de bosatte i Bærum både tilbudet alt i alt og alle 

tilbudselementene noe bedre enn de bosatte i Asker også når det gjelder kollektivtilbudet de 

bruker i fritiden. At kollektivtilbudet man bruker på fritiden vurderes som noe bedre enn 

kollektivtilbudet man bruker på jobb/skole kan blant annet skyldes at man i større grad velger 

å reise med kollektivtransport på fritiden, mens mange kanskje ikke har et reelt alternativ på 

jobb-/skolereiser.  

 
Figur 5.3: Vurdering av tilbudet man bruker i fritiden blant bosatte Asker. Prosent. N=1099 

 
Figur 5.4: Vurdering av tilbudet man bruker i fritiden blant bosatte i Bærum. Prosent. N=2800 
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Blant de som reiser sjelden eller aldri reiser kollektivt 

De som bruker kollektivtransport sjeldnere enn flere ganger i måneden og de som aldri bruker 

kollektivtransport, hverken på jobb-/skolereiser eller i fritiden, ble bedt om å evaluere 

kollektivtilbudet som finnes der de vanligvis ferdes.  

Blant de som reiser sjeldent eller aldri er det generelt færre som vurderer kollektivtilbudet og 

dets elementer positivt sammenliknet med de som bruker kollektivtransport oftere. Det er 

også en større andel som svarer «vet ikke». Og også blant de som reiser svært sjelden eller 

aldri med kollektivtransport er det flere blant de som bor i Bærum enn blant de som bor i 

Asker som gir positive vurderinger av kollektivtilbudet som finnes der de ferdes. 

 
Figur 5.5: Vurdering av tilbudet blant bosatte i Asker som sjelden eller aldri bruker kollektivtransport. 
Prosent. N=464 

 
Figur 5.6: Vurdering av tilbudet blant bosatte i Bærum som sjelden eller aldri bruker kollektivtransport. 
Prosent. N=695 
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60 prosent av de som bor i Asker og 62 prosent av de som bor i Bærum og som sjelden eller 

aldri velger kollektivtransport på sine reiser vurderer tilbudet alt i alt som bra eller veldig bra. 

Det er relativt få også her som er fornøyde med muligheten til å reise direkte – kun 38 prosent 

av de bosatte Bærum og 39 prosent av de bosatte i Asker vurderer dette elementet positivt.  

Viktigheten av ulike tilbudselementer 

Alle respondentene i undersøkelsen ble bedt om å vurdere viktigheten av de ulike elementene 

ved kollektivtilbudet. Utvalget av elementene som vi ba dem om å evaluere besto av 

elementer som vi visste var viktige fra tidligere undersøkelser. Ikke overaskende ble alle de 

nevnte tilbudselementer vurdert som av stor betydning for respondentene, og befolkningen i 

begge kommunene vurderte også elementene tilnærmet likt. De to viktigste elementene er 

ifølge respondentene punktlighet og avgangsfrekvens. De to minst viktige elementene er 

trengsel (plass om bord) og mulighet for sitteplass.  

 
Figur 5.7: Betydning av ulike elementer ved kollektivtilbudet blant bosatte i Asker. Prosent. N=1884 

 
Figur 5.8: Betydning av ulike elementer ved kollektivtilbudet blant bosatte i Bærum. Prosent. N=3872 
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Vurdering av ulike elementer vs betydningen av elementene: kvadrantanalyse 

Det er viktig å fokusere på de faktorene som er viktigst for trafikantene, og sørge for at det er 

disse delene av tilbudet som det fokuseres mest på. Dersom trafikantene er godt fornøyde 

med de faktorene som de også mener er viktigst, har man lykkes godt med tilpasningen av 

tilbudet, mens man har et problem dersom trafikantene er misfornøyde med de faktorene 

som betyr mest.  

Vi har derfor sett på sammenhengen mellom graden av viktighet og graden av tilfredshet med 

ulike faktorer, gjennom en såkalt kvadrantanalyse. Her har vi plasserer vi de ulike aspektene 

ved kollektivtilbudet som respondentene har vurdert langs to akser; en for vurdering av ulike 

elementer ved tilbudet og en for vektlegging av de ulike elementene. Videre trekkes det opp 

en linje for et gjennomsnitt på begge aksene, og vi får en figur med fire kvadranter. Vi har sett 

på de som reiser ofte med kollektivtransport og de som reiser sjelden med kollektivtransport.  

Kvadrantanalysen viser følgende resultater: 

 Forhold å forbedre: Ruten som befinner seg nederst til høyre inneholder egenskaper som 

er viktige, men hvor tilfredsheten er lavere enn gjennomsnittet. Dette er egenskaper ved 

tilbudet det er viktig å forbedre. 

o Blant de som reiser ofte med kollektivtransport finner vi mulighet til å reise direkte 
og punktlighet i denne ruten.  

o Det samme gjør vi blant de som reiser sjelden eller aldri med kollektivtransport. 
Videre vurderes begge disse egenskapene dårligere av de som reiser sjelden enn 
av de som reiser ofte.  

 Forhold å vedlikeholde: I ruten øverst til høyre finner vi egenskaper som anses som 

viktige, og hvor tilfredsheten er høyere enn gjennomsnittet. Dette er egenskaper det er 

viktig å vedlikeholde for å opprettholde den høye tilfredsheten.  

o Blant de som reiser ofte med kollektivtransport finner vi gangavstand fra bosted til 
holdeplass og avgangsfrekvens i denne ruten.  

o Blant de som reiser sjelden er det ingen egenskaper som har så høy vurdering av 
tilfredshet at de havner i denne ruten.  

 Mindre viktige forhold: Ruten nede til venstre viser egenskaper med lav tilfredshet, men 

også lav viktighet. Dette betyr at det ikke er her man bør sette inn de største ressursene 

for å forbedre tilbudet.  

o Blant de som reiser ofte med kollektivtransport er det ingen egenskaper som 
vurderes som såpass viktig at det havner i denne ruten. 

o Blant de som reiser sjelden finner vi både mulighet for sitteplass, plass om bord, 
gangavstand til holdeplass og avgangsfrekvens i denne ruten.  

 Minst viktig: I ruten øverst til venstre i figuren finner vi egenskaper det er minst viktig å 

jobbe med, da de legges lite vekt på trafikantene og det samtidig er høy tilfredshet blant 

respondentene.  

o Blant de som reiser ofte med kollektivtransport finner vi mulighet for sitteplass og 
plass om bord i denne ruten. 

o Blant de som reiser sjelden er det ingen egenskaper som har så høy vurdering av 
tilfredshet at de havner i denne ruten.  
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Figur 5.9: Sammenhengen mellom vurdering av egenskaper ved tilbudet og vektlegging, blant de som 
reiser ofte med kollektivtransport.  

 
Figur 5.10: Sammenhengen mellom vurdering av egenskaper ved tilbudet og vektlegging, blant de som 
reiser sjelden med kollektivtransport.  
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Hva driver den totale vurderingen av kollektivtilbudet?  

Vi har også gjort en analyse av hvilke faktorer som påvirker trafikantenes totale vurdering av 

kollektivsystemet på hhv. reiser til hhv. jobb/skole og på fritiden. Analysen er gjort ved hjelp av 

en enkel lineær regresjon hvor vi ser på sammenhengen mellom synet på kollektivtilbudet alt i 

alt og vurderingen av de ulike egenskapene ved tilbudet.  

  
Figur 5.11: Sammenhengen mellom total tilfredshet med kollektivtilbudet og tilfredshet med ulike 
egenskaper ved tilbudet på reiser til jobb/skole. N Asker = 986, N Bærum = 2057. Adj R2 =0,6. 

 

Figur 5.12: Sammenhengen mellom total tilfredshet med kollektivtilbudet og tilfredshet med ulike 
egenskaper ved tilbudet på reiser i fritiden. N Asker = 986, N Bærum = 2057. Adj R2 =0,6. 
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10 prosent økt tilfredshet med antall avganger øke den totale tilfredsheten med hhv. 4 prosent 

blant bosatte i Bærum og med 5 prosent blant de bosatte i Asker.  

På jobb-/skolereiser følger deretter tilfredshet med muligheten for å reise direkte, og med 

punktlighet (på jobbreiser). Dette er i tråd med en tilsvarende analyser som ble gjort av MIS-

undersøkelsen for hele Oslo og Akershus i 2013 (PROSAM 20134).  

5.2 Vurdering av kollektivtilbudet i ulike grupper 

I dette avsnittet viser vi hvordan ulike egenskaper ved kollektivtilbudet vurderes i ulike 

aldersgrupper, samt etter hvor arbeidsplassen er lokalisert. For å gjøre formidlingen av dette 

så forståelig som mulig, viser figurene under kun andel som svarer at de mener 

kollektivtilbudet er bra eller svært bra (dvs. verdi 6 – 9 på skalaen).  

I ulike aldersgrupper 

Vi har analysert hvordan respondenter i ulike aldersgrupper vurderer de ulike elementene ved 

kollektivtilbudet og tilbudet totalt sett. Analysen er gjort blant de om som benytter 

kollektivtilbudet månedlig eller oftere. Og på samme måte som for analysen av 

transportmiddelbruk i ulike aldersgrupper, har vi valgt følgende aldersinndeling:  

- Ungdom: personer i alderen 18 – 25 år 

- Unge voksene: personer i alderen 26 – 35 år 

- Voksne: personer i alderen 36 – 66 år 

- Eldre: personer i alderen 67 år og eldre. Denne aldersgruppen vises kun for reiser i 

fritiden.  

Vurderinger av kollektivtilbudet man bruker til jobb/ skole og på fritiden var ganske like i hver 

av aldersgruppene og vi har derfor valgt å presentere de samlet. Elementene ved tilbudet man 

bruker på fritiden ble generelt vurdert positivt av flere i hver gruppe enn det som gjaldt for 

kollektivtilbudet man bruker til jobb og skole. Analysen avdekket følgende hovedtrekk: 

 Andelen som vurderer kollektivtilbudet alt i alt som bra øker med respondentenes 

alder. Blant de unge er det 66 prosent som mener kollektivtilbudet alt i alt er bra eller 

svært bra på reiser til jobb/skole, mens tilsvarende andel blant de mellom 36 og 66 år 

er 74 prosent. På reiser i fritiden er det 71 prosent blant de unge og 87 prosent blant 

de eldste over 66 år som mener kollektivtilbudet er bra/svært bra alt i alt.  

 Vi ser også at den eldste aldersgruppen i større grad enn de øvrige aldersgruppene 

vurdere de ulike egenskapene ved kollektivtilbudet som bra/svært bra, mens de under 

25 år konsekvens er minst fornøyde. Dette gjelder både på reiser til jobb/skole og på 

fritiden.  

 Vi finner den største aldersdifferansen for egenskapen punktlighet. På reiser til 

jobb/skole er det 53 prosent av de under 25 år og 72 prosent av de mellom 36 og 66 år 

                                                           
4 Prosam 2013: Reisevaner i Oslo og Akershus. Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS). 
PROSAM-rapport 202.  
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som mener punktligheten er bra/svært bra. På reiser i fritiden er det 62 prosent av de 

under 25 år og 85 prosent av de over 66 år som mener punktligheten er bra/svært bra.   

 For fritidsreiser er det også en relativt stor aldersforskjell i hvordan man vurderer 

muligheten for sitteplass, hvor de unge er minst tilfredse. 73 prosent av de under 25 år 

og hele 92 prosent av de over 66 år mener muligheten for sitteplass er bra/svært bra. 

Dette kan blant annet ha sammenheng med hvor og når de ulike gruppene reiser med 

kollektivtransport.  

 
Figur 5.13: Vurdering av kollektivtilbudet på reiser til jobb/skole blant ulike aldersgrupper (bosatte i 
Asker og Bærum samlet) Prosent.  

 
Figur 5.14: Vurdering av kollektivtilbudet på reiser i fritiden blant ulike aldersgrupper (bosatte i Asker og 
Bærum samlet) Prosent.  
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Etter respondentens arbeidssted  

Vi har også sett på vurderinger av ulike sider ved kollektivtilbudet respondentene bruker på 

reiser til jobb/ skole fordelt etter arbeidskommunen/studiekommunen til respondentene. 

Også i dette tilfellet har vi kun analysert holdninger til de som reiser med kollektivtransport 

flere ganger i måneden og oftere.  

Analysen av de bosatte i Asker viser følgende hovedfunn: 

 De som jobber eller går på skole i Oslo er vurderer tilbudet som bra/svært bra alt i alt i 

større grad enn de som jobber/går på skole i Asker eller Bærum.  

 De som jobber eller går på skole i egen kommune vurderer muligheten for sitteplass 

som bra/svært bra i vesentlig større grad enn de som jobber/går på skole i Oslo og i 

nabokommunen Bærum. Det samme gjelder også plass om bord. Rundt 80 prosent av 

de som både bor og jobber/går på skole i Asker vurderer disse to egenskapene som 

bra/svært bram mot rundt 50 prosent av de som jobber/går på skole i Oslo eller i 

Bærum.  

 Bosatte i Asker vurderer avgangsfrekvensen tilnærmet likt, uavhengig av hvor 

arbeidsplassen er lokalisert. 

 Det er færre som vurderer muligheten til å reise direkte til jobb/skole som bra blant de 

med arbeidssted i Bærum sammenlignet med de som har arbeidssted i Oslo eller i 

egen kommune. 

 En noe større andel av de som jobber i Oslo vurderer både gangavstand til holdeplass 

og avgangsfrekvens som bra/svært bra sammenlignet med de som jobber/går på skole 

i Asker og i Bærum.  

 
Figur 5.15: Vurdering av kollektivtilbudet på reiser til jobb/skole blant bosatte i Asker med arbeidsplass i 
hhv. Oslo, Bærum og Asker. Prosent.  
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Analysen de som bor i Bærum viser følgende hovedfunn (det er for få som bor i Bærum og 

jobber i Asker til at resultatene fra denne gruppen kan vises): 

 Man vurderer kollektivtilbudet som omtrent like bra alt i alt uavhengig av hvor man 

jobber/går på skole.  

 En større andel av de som både bor og jobber/går på skole i Bærum vurderer både 

plass om bord og mulighet for sitteplass som bra/svært bra sammenlignet med de som 

jobber i Oslo. Om lag 80 prosent av de som bor og jobber/går på skole i Bærum 

vurderer disse egenskapene som bra/svært bra, mot om lag 60 prosent blant de som 

jobber i Oslo.  

 Også punktlighet vurderes som noe bedre blant de som bor og jobber/går på skole i 

Bærum sammenlignet med de som jobber/går på skole i Oslo.  

 Ellers er vurderingene av både avgangsfrekvens og muligheten til å reise direkte lik 

uavhengig av hvor man jobber/går på skole.  

 
Figur 5.16: Vurdering av kollektivtilbudet på reiser til jobb/skole blant bosatte i Bærum med arbeidsplass 
i Oslo eller Bærum. Prosent.  
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Andel «vet ikke»-svar er ca. 4-5 prosent høyere når vi spør om tilbudet som det var i 2016, noe 

som naturlig nok skyldes vanskeligheter med å huske to år tilbake i tid. Respondenter som 

svarte «Vet ikke» enten i 2016 eller tilbudet 2018 ble fjernet fra utvalget til denne analysen. 
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Figurene nedenfor viser andel respondenter som mener tilbudet har blitt hhv. dårligere, 

uforandret eller blitt bedre. Totalt sett har de fleste respondentene ikke endret sine 

vurderinger av tilbudet dramatisk, og har kun gått noen få punkter opp eller ned på skalaen. 

Ca. 40 prosent av respondentene som bor i Asker mener at kollektivtilbudet ikke har endret 

seg siden 2016. Dette gjelder alle tilbudselementer med unntak av gangavstand til holdeplass, 

hvor om lag halvparten av respondentene fra Asker mener at det ikke har skjedd noen 

endringer. Videre ser vi at det er flere som mener at de ulike elementene ved tilbudet har blitt 

bedre enn det er som mener at de ulike elementene har blitt verre. Når det kommer til 

evaluering av muligheten til å reise direkte er det nesten like mange som synes at dette har 

blitt dårligere (30 prosent) som andelen som mener at den har blitt bedre (32 prosent). 

 
Figur 5.17: Endring i vurdering av de ulike tilbudselementene i kollektivtilbudet i 2016 og 2018 - bosatte i 
Asker. Prosent. N=1658 

 
Vurderinger til de som bor i Bærum er ganske lik vurderingen til de som bor i Asker. Også her 

er det mellom 37 og 44 prosent av respondentene som mener at det ikke har skjedd noen 

endring i kvaliteten på de ulike tilbudselementene, med unntak av gangavstand til holdeplass 

som vurderes som uendret av 53 prosent. Det er også her en høyere andel som mener at 

tilbudet har blitt bedre enn andelen som mener at tilbudet har blitt verre. Og på samme måte 

som i Asker er det nesten like mange som synes at muligheten til å reise direkte har blitt 

dårligere (30 prosent) som andelen som mener at den har blitt bedre (33 prosent). 
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Figur 5.18: Endring i vurdering av de ulike tilbudselementene i kollektivtilbudet i 2016 og 2018 - bosatte i 
Bærum. Prosent. N=3303 

Etter respondentenes arbeidssted 

Blant de som jobber i Asker er det noe flere som mener at punktligheten har blitt verre eller 

ikke har endret seg sammenliknet med de som jobber i Oslo og de som jobber i Bærum. 

Blant de som jobber i Oslo er det noe flere enn i de øvrige gruppene som mener at mulighet 

for sitteplass og plass om bord generelt har blitt bedre. Også blant de som jobber i Bærum er 

det noe flere enn blant de som jobber i Asker som synes at det ble mer plass om bord. 5 

 
Figur 5.19: Endring i vurdering av de ulike tilbudselementene i kollektivtilbudet i 2016 og 2018 – 
arbeidssted i Asker. Prosent. N=500 

 

                                                           
5 Figurene viser fordeling blant de som er bosatt i Asker og Bærum samlet. Å skille på både bosted og 
arbeidssted gir for få respondenter til å kunne produsere meningsfulle resultater.  
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Figur 5.20: Endring i vurdering av de ulike tilbudselementene i kollektivtilbudet i 2016 og 2018 – 
arbeidssted i Bærum. Prosent. N=1432 

 

 
Figur 5.21: Endring i vurdering av de ulike tilbudselementene i kollektivtilbudet i 2016 og 2018 – 
arbeidssted i Oslo. Prosent. N=2402 

5.4 Hva skal til for å reise mer med kollektivtransport 

Alle respondentene i undersøkelsen – både de som reiser ofte med kollektiv og de som reiser 

sjelden eller aldri – ble stilt spørsmål om hva som skal til for at de reiser mer med 

kollektivtransport til jobb/skole og på fritiden. 

Rangering av svaralternativer er ganske lik blant bosatte i Asker og Bærum. I begge 

kommunene er det mange som nevnte at billettprisen må være lavere, at mulighet til å reise 

direkte og avgangsfrekvensen må bli bedre, og at reisetiden må bli kortere for at de skal reise 

mer med kollektiv til jobb eller skole. De samme alternativene ble valgt av flest respondenter 

også når det gjelder reiser i fritiden.  
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Bedre avgangsfrekvens ser har noe større betydning blant de som bor i Asker enn blant de som 

bor i Bærum, mens bedre mulighet til å reise direkte er av større betydning for bosatte i 

Bærum sammenlignet med bosatte i Asker. 

 

Figur 5.22: Hva som skal til for at man reiser mer med kollektivtransport til jobb/skole. N=4720 
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Figur 5.23: Hva som skal til for at man reiser mer med kollektivtransport i fritiden. N=5629 

 
Dersom vi ser på respondentenes ønsker om forbedringer i kollektivtilbudet i sammenheng 

med deres alder, ser vi at billettprisen er viktig for alle aldersgruppene, men dette er aller 

viktigst for de yngste respondentene (18-25 år) og viktigheten synker med alderen. De yngste 

er også mer opptatt av god reisefrekvens og enkle overganger enn de eldre.  De aller eldste 

respondentene valgte sjeldnere de foreslåtte svaralternativene og oftere alternativet «Annet». 

De kommenterte samtidig at de ikke har behov for å reise mer med kollektivtransport, eller har 

for dårlig helse til å reise kollektivt. 

Når vi ser respondentenes ønsker i sammenheng med steder hvor de jobber, ser vi at 

billettprisen er spesielt viktig for de som bor og jobber i Asker kommune. Bedre mulighet til å 

reise direkte er viktigst for de som bor i Asker og som jobber i Bærum. Disse er også mer 

opptatt av avgangsfrekvens og kortere reisetid enn andre.  Blant bosatte i Bærum med 

arbeidssted i Asker eller Bærum er det flere som er opptatt av billettprisen enn blant de som 

jobber i Oslo. Det samme gjelder muligheten til å reise direkte.  

Sammenheng mellom reisefrekvens og ulike egenskaper  

Helt til slutt har vi sett på sammenhengen mellom reisefrekvens og ulike egenskaper ved 

respondenten og rammebetingelser ved reisen, inkludert tilfredshet med kollektivtilbudet. Vi 

har omregnet spørsmålet om hvor ofte man vanligvis reiser kollektivt til en variabel for antall 

dager man reiser kollektivt per uke, og gjennomført en enkel lineær regresjonsanalyse. 

Analysene er gjennomført separat for befolkningen i hhv Asker og Bærum. 
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Hovedfunnene viser at de som arbeider i Oslo har den høyeste kollektivbruken. Det å være 

yrkesaktiv og jobbe i Oslo fører isolert sett til at man benytter kollektivtransport mer enn 

dobbelt så mye resten av befolkningen i Asker og Bærum. Videre ser vi at de i alderen 18-25 år 

reiser mer med kollektivtransport enn andre, også når det kontrolleres for det å eie bil. Det å 

være yrkesaktiv fører isolert sett til en høyere kollektivbruk blant befolkningen i Asker, men 

dette slår ikke ut i Bærum.  

I den andre enden av skalaen finner vi at det å eie bil reduserer bruken av kollektivtransport 

kraftig, og noe mer i Asker enn i Bærum. Videre reiser de over 66 år mindre med 

kollektivtransport. Det å være mann reduserer kollektivbruken noe i Bærum, men kjønn har 

ikke betydning i Asker.  

Når vi tar hensyn til disse rammebetingelsene for bruk av kollektivtransport kan vi finne den 

isolerte effekten av økt tilfredshet med tilbudet. Analysene viser at de som er mest fornøyd 

med kollektivtilbudet alt i alt reiser om lag 50 prosent mer med kollektivtransport enn resten 

av befolkningen. Dette er i tråd med en tilsvarende analyser som ble gjort av MIS-

undersøkelsen for hele Oslo og Akershus i 2013 (PROSAM 20136).  

 

Figur 5.24: Sammenhengen mellom hvor ofte man reiser kollektivt, og ulike rammebetingelser for 
trafikantene. Adj R2 Bærum = 0,30. Adj R2 Asker = 0,34 

  

                                                           
6 Prosam 2013: Reisevaner i Oslo og Akershus. Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS). 
PROSAM-rapport 202.  
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