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Urbanet Analyse rapport 54/2015 

Forord 

Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder», 

som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og 

Bergen. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilke sykkeltiltak som er mest 

effektive for å få flere til å sykle i norske byområder.  

I prosjektet er det gjennomført fire deloppgaver:  

1. Litteraturstudie av internasjonale eksempler: Studie av «best practice» og 

suksesskriterier  

2. Casestudie av virkemiddelbruk i Norge: Studie av tiltak og måloppnåelse i et utvalg 

byområder 

3. Markedsundersøkelse for sykkel: Kartlegging av syklisters verdsetting av ulike 

sykkeltiltak  

4. Analyser av byområder: Utforming av målrettede tiltak i de fire byområdene. 

I denne rapporten dokumenteres resultatene fra deloppgave tre: Markedsundersøkelse for 

sykkel- Kartlegging av syklisters verdsetting av ulike sykkeltiltak. Rapporten presenterer 

hovedresultater fra spørreundersøkelsen og verdsettingsstudien i de fire byområdene.  

De andre deloppgavene i prosjektet, samt anbefaling for hvilke sykkeltiltak man bør ta i bruk i 

de fire byområdene, er dokumentert i rapport 55/2015 Målrettede sykkeltiltak i fire 

byområder.  

Markedsundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014, og dokumentert i denne rapporten 

høsten 2014 samt januar 2015. Rapporten er skrevet av Tanja Loftsgarden, Ingunn Opheim Ellis 

og Arnstein Øvrum fra Urbanet Analyse. Tanja Loftsgarden har skrevet kapittel 1, deler av 

kapittel 2, kapittel 3, samt stått for redigeringen av rapporten. Ingunn O. Ellis har skrevet deler 

av kapittel 2, kapittel 4, samt deler av kapittel 5 i samarbeid med Arnstein Øvrum. 

 

Februar, 2015 

 

Tanja Loftsgarden  Arnstein Øvrum  Ingunn Opheim Ellis 

 

 





 Markedsundersøkelse for sykkel i fire byområder 
 

 

Urbanet Analyse rapport 54/2015 

Innhold 

Sammendrag ....................................................................................................................... 1 

Om prosjektet ...................................................................................................................................... 1 

Status for sykkel i byområdene ............................................................................................................ 1 

Store forskjeller i sykkelaktivitet .................................................................................................. 1 

Sammenheng mellom sykkelaktivitet og tilfredshet med sykkelforholdene ............................... 2 

Behov for å målrette sykkeltiltak i de ulike byene ....................................................................... 3 

Vektlegging av ulike sykkeltiltak .......................................................................................................... 4 

Infrastruktur er det viktigste sykkeltiltaket ................................................................................. 4 

Størst forskjell mellom de som sykler ofte og de som sykler sjelden ........................................... 4 

Flere vil sykle ofte ved bedre infrastruktur .................................................................................. 5 

1 Innledning .................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrunn og formål ..................................................................................................................... 6 

Om prosjektet «Økt kunnskap om målrettede sykkeltiltak» ....................................................... 6 

Metode og problemstillinger i prosjektet .................................................................................... 6 

Formål med denne rapporten ...................................................................................................... 6 

2 Beskrivelse av markedsundersøkelsen .......................................................................... 7 

2.1 Om undersøkelsen ....................................................................................................................... 7 

Markedsundersøkelsen består av to hoveddeler ......................................................................... 7 

God representativitet i utvalget .................................................................................................. 7 

2.2 Om samvalgsdelen av undersøkelsen ......................................................................................... 9 

Kort om samvalgsundersøkelser .................................................................................................. 9 

Undersøkelsesdesign i denne undersøkelsen ............................................................................... 9 

Valg mellom ulike sykkelturer .................................................................................................... 10 

3 Status for sykkel i byområdene ................................................................................... 12 

3.1 Sykkelaktivitet i byområdene .................................................................................................... 12 

God kombinasjon av ofte-syklister, av og til-syklister og sjelden/aldri-syklister ....................... 12 

Mest sykling i Kristiansand ........................................................................................................ 13 

Sykkelreisene er i hovedsak arbeidsreiser .................................................................................. 14 

Man sykler lengst i Bergen og kortest i Kristiansand ................................................................. 15 

3.2 Den typiske syklisten ................................................................................................................. 16 

Menn sykler mest, bortsett fra i Kristiansand ............................................................................ 16 

De som er 35-54 år sykler mest ................................................................................................. 17 

Kristiansand har syklister i alle aldre ......................................................................................... 17 

3.3 Sykkelforholdene i byområdene- opplevelse av å sykle ............................................................ 18 

Syklistene i Kristiansand er mest fornøyde med sykkelforholdene ............................................ 18 

Tilfredshet med infrastruktur varierer stort ............................................................................... 19 

Mest sykling på tilrettelagt infrastruktur i Kristiansand ............................................................ 21 

Sammenheng mellom opplevelse av trygghet og sykkelaktivitet .............................................. 22 

Flest konflikter mellom syklister og bilister ............................................................................... 22 



 
Markedsundersøkelse for sykkel i fire byområder  

 

Urbanet Analyse rapport 54/2015 

20 % av de som sykler har vært utsatt for ulykker ..................................................................... 24 

3.4 Holdning til sykkel ...................................................................................................................... 26 

De fleste sykler ikke fordi det er enklere å bruke bilen .............................................................. 26 

Store forskjeller mellom byområdene ........................................................................................ 27 

Alternativt transportmiddel til sykkel varierer stort i byområdene ........................................... 29 

Alle ønsker seg mer infrastruktur, samt godt vedlikehold ......................................................... 30 

3.5 Hovedfunn i undersøkelsen- oppsummering ............................................................................ 31 

Sammenheng mellom sykkelaktivitet og kjønn/alder ............................................................... 31 

Sammenheng mellom sykkelaktivitet og tilfredshet med sykkelforholdene ............................. 32 

Årsaker til å ikke sykle ............................................................................................................... 32 

Behov for å målrette sykkeltiltak i de ulike byene ..................................................................... 33 

4 Vektlegging av ulike sykkeltiltak ................................................................................. 34 

4.1 Kartlagte egenskaper, vektlegginger og generalisert tid ........................................................... 34 

Liten kunnskap om vektlegging av ulike sykkeltiltak ................................................................. 34 

Egenskaper i vår samvalgsundersøkelse ................................................................................... 35 

Vektlegging av ulike egenskaper og generalisert tid ................................................................. 35 

4.2 Vektlegging av ulike typer infrastruktur .................................................................................... 36 

Det er en stor belastning å sykle i vegbanen uten tilrettelegging ............................................. 36 

Å sykle i vegbanen er noe mer belastende i Kristiansand enn i de øvrige byene ....................... 37 

For de som sykler sjelden er det svært belastende å sykle uten tilrettelegging ........................ 38 

Godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur betyr mer på fritidsreisen enn på arbeidsreisen .............. 39 

4.3 Vektlegging av trafikkmengde ................................................................................................... 40 

Grad av trafikkmengde betyr mindre enn godt tilrettelagt infrastruktur .................................. 40 

Trafikkmengde vektlegges relativt likt i de fire byene ............................................................... 41 

Mye trafikk er mer belastende blant de som sykler sjelden enn de som sykler ofte.................. 42 

Det er en svært stor belastning å sykle i mye trafikk på en fritidsrelatert sykkeltur ................. 42 

4.4 Vektlegging av antall stopp/kryss .............................................................................................. 43 

Ulempen knyttet til hvert stopp/kryss tilsvarer nesten 3 minutter ekstra reisetid .................... 43 

Mer belastende i Bergen og Kristiansand enn i Oslo og Stavanger/Sandnes ............................ 43 

Antall stopp kryss er en stor belastning blant de som sykler ofte og langt ............................... 44 

Antall stopp kryss er en større belastning på fritidsreiser enn på arbeidsreiser ........................ 45 

4.5 Vektlegging av ulike sykkeltiltak - kort oppsummering ............................................................. 45 

5 Eksempler på bruk av sykkelverdsettinger ................................................................... 47 

5.1 Valg mellom konkrete sykkelreiser............................................................................................ 47 

Avveiing mellom sykkeltid, type infrastruktur og trafikkmengde .............................................. 47 

Avveiing mellom sykkeltid, grad av tilrettelegging og antall kryss ........................................... 52 

5.2 Den totale belastningen ved en sykkeltur ................................................................................. 56 

Samme sykkeltur er mer belastende blant sjelden-syklister enn ofte-syklister ......................... 56 

Forbedringer av sykkeltilbudet slår ulikt ut blant ulike grupper av syklister ............................. 58 

5.3 Etterspørselseffekter av sykkeltiltak ......................................................................................... 59 

5.4 Eksempler på bruk av sykkelverdsettinger - kort oppsummering ............................................. 59 

Kilder ................................................................................................................................ 61 

 

Forsidefoto: Tanja Loftsgarden 



 Markedsundersøkelse for sykkel i fire byområder 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 54/2015 1 

Sammendrag 

Om prosjektet  

Det er et mål i flere norske byområder å tilrettelegge bedre for sykkel for slik å øke 

sykkelandelen. For å få mer kunnskap om hva som må til for å få flere til å sykle, er Urbanet 

Analyse i gang med et kunnskapsprosjekt i samarbeid med Transnova og fire byområder: Oslo, 

Bergen, Stavanger/Sandnes og Kristiansand.   

Denne rapporten presenterer resultatet av en markedsundersøkelse som er gjennomført i 

prosjektet. Markedsundersøkelsen bestod av to deler, der første del kartla status for sykkel i 

byområdene. Her ble det stilt spørsmål om sykkelbruk og opplevelse av å sykle i byområdene 

(tilfredshet, infrastruktur, trygghet, ulykker osv). I del to av undersøkelsen ble det gjennomført 

en samvalgsundersøkelse, som gir kunnskap om syklisters vektlegging av ulike egenskaper ved 

sykkelreiser1. Markedsundersøkelsen ble gjennomført på høsten 2014, og omkring 4 200 

personer svarte på undersøkelsen (omkring 1 100 respondenter i hvert av de fire 

byområdene).  

Status for sykkel i byområdene 

Store forskjeller i sykkelaktivitet  

Et formål med undersøkelsen var å finne ut hvor mye man syklet i de ulike byområdene, og 

videre om det var ulikheter mellom byområdene. Resultatet viser at mange av respondentene 

sykler en god del. Det er omkring 40 % av utvalget som sier at de sykler flere ganger i uka, og 

23 % som oppgir at de sykler ukentlig/månedlig. På den andre siden er det 35 % av utvalget 

som sier at de sjelden eller aldri sykler.   

Markedsundersøkelsen viste store forskjeller i sykkelaktiviteten mellom byområdene. Det 

sykles mest i Kristiansand og Stavanger/Sandnes, og mindre i Oslo og Bergen. Undersøkelsen 

viste også en sammenheng mellom sykkelaktivitet og kjønn/alder. I Kristiansand, der man 

sykler mest, er det en høy andel kvinner som sykler ofte og et bredt mangfold av ulike 

alderskategorier. I byområdene Bergen og Oslo der sykkelaktiviteten er lav, er det få kvinner, 

yngre og eldre som sykler ofte. 

 

 

                                                           
1 Samvalgsundersøkelser kalles også verdsettingsundersøkelser eller Stated Preference-undersøkelser. 
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Figur S.1: Andel av utvalget som sykler ofte, av og til og sjelden/aldri. Alle respondenter, N=4210 

 

Sammenheng mellom sykkelaktivitet og tilfredshet med sykkelforholdene 

I Kristiansand der man sykler mest, er man svært fornøyd med forholdene. Syklistene sykler i 

hovedsak på gang- og sykkelveg, og opplever det som svært trygt å sykle. I Stavanger/Sandnes, 

der det også er relativt høy sykkelaktivitet, er syklistene godt fornøyd med forholdene. Mye av 

syklingen foregår på gang- og sykkelveg, og syklistene føler seg i hovedsak trygge. I Oslo og 

Bergen, der man sykler minst, er syklistene misfornøyd med forholdene. I disse byene foregår 

også mye av syklingen i vegbanen uten tilrettelagt infrastruktur, og mange opplever det som 

svært utrygt å sykle. 

 

 

Figur S.2: Andel som er mer eller mindre fornøyd med sykkelforholdene. Alle respondenter, N=4210. 
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Behov for å målrette sykkeltiltak i de ulike byene 

De fleste oppgir at de ikke sykler fordi det er enklere å bruke bilen. Her er det imidlertid store 

forskjeller mellom byområdene. I Kristiansand og Stavanger/Sandnes er det i hovedsak at bilen 

er enkel å ta i bruk som oppgis som hovedgrunn for å ikke sykle. Deretter oppgis for lange 

avstander som en viktig årsak. I Oslo og Bergen oppgir de fleste dårlige forhold for sykkel som 

hovedgrunn for å ikke sykle. Her er det både for dårlig infrastruktur og trafikkfare som er 

viktige årsaker til å ikke sykle.  

 

 

Figur S.3: Årsaker til å ikke sykle blant de som sjelden eller aldri sykler i alle byområder. Flere svar mulig. 

 

Det er store forskjeller mellom byområdene og hvilke transportmiddel man vil bruke dersom 

man ikke sykler. På korte reiser (≤ 3 km), ville de fleste gått. Det er imidlertid mange som ville 

brukt bil, særlig i Stavanger/Sandnes (39 %) og Kristiansand (31 %). 

 

 
 

Figur S.4: Alternativt transportmiddel for sykkel på reisen som ble gjennomført. Reiser ≤ 3 km. 
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Undersøkelsen viser slik et behov for både å tilrettelegge bedre for sykkel og samtidig gjøre 

bilen mindre attraktiv. Her er det imidlertid noen forskjeller mellom byområdene. I Oslo og 

Bergen er det viktig å prioritere mer tilrettelagt infrastruktur for syklistene. I Kristiansand og 

Stavanger/Sandnes er det også viktig med tilrettelagt infrastruktur, men det synes også å være 

viktig å ta i bruk mer restriktive tiltak mot bilen.  

På spørsmål om hvilke virkemiddel politikerne bør ta i bruk i byområdene, er stor enighet i de 

fire byområdene om at mer tilrettelagt infrastruktur er viktig. Trygg og trafikksikker 

infrastruktur er særlig viktig for å få de som ikke sykler i dag opp på sykkelen. 

Vektlegging av ulike sykkeltiltak  

Infrastruktur er det viktigste sykkeltiltaket 

Samvalgsundersøkelsen viser at godt tilrettelagt infrastruktur er viktig i alle byområdene. Å 

sykle i vegbanen oppleves 2,6 ganger så belastende som å sykle på gang- og sykkelveg, mens 

det å sykle på sykkelfelt oppleves 1,4 ganger så belastende som å sykle på gang- og sykkelveg. 

Selv om det å sykle på gang- og sykkelveg er å foretrekke framfor sykkelfelt, er type 

tilrettelegging mindre viktig enn at det er tilrettelagt med en eller annen form for infrastruktur. 

Hele 90 % av deltakerne i undersøkelsen ville valgt en 15 minutters sykkeltur med 

tilrettelegging for sykkel hele veien framfor en 10 minutters sykkeltur uten noen form for 

tilrettelegging.  

Det er en belastning å sykle i mye trafikk. Det er 1,4 ganger så belastende å sykle i middels 

trafikk som i lite trafikk, og 2 ganger så belastende å sykle i mye trafikk. Å stoppe for kryss 

underveis er også en stor ulempe, og hvert kryss tilsvarer nesten 3 minutter ekstra reisetid. 

Dette er særlig belastende for de som sykler ofte og langt. Selv om trafikkmengde og kryss har 

betydning for hvordan sykkelturen oppleves, anses dette som mindre viktig enn hvilken type 

infrastruktur man sykler på.  

Størst forskjell mellom de som sykler ofte og de som sykler sjelden 

Det er stor variasjon i hvordan ulike grupper syklister vektlegger ulike egenskaper ved en 

sykkelreise. De som sykler sjelden har en høyere vektlegging av både infrastruktur og 

trafikkmengde enn de som sykler ofte. De som sykler sjelden eller aldri ser ut til å foretrekke 

trygghet framfor raskeste mulig reisetid. Også de som sykler ofte er opptatt av trygghet, men 

denne gruppen tar i større grad også hensyn til andre faktorer når de velger mellom ulike 

sykkelreiser. Dette gjelder spesielt på arbeidsreiser, hvor det å komme seg raskest mulig fram 

er en sentral faktor. 

Undersøkelsen viste også forskjeller i hvordan man vektlegger ulike sykkeltiltak i de fire 

byområdene. Det er imidlertid større forskjeller mellom ulike typer syklister enn mellom 

byområdene. Forskjellene vi finner mellom byene skyldes trolig ulik sammensetning av type 

syklister og hvor mye man sykler i byområdene. 
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Flere vil sykle ofte ved bedre infrastruktur 

Bruk av vektleggingene viser at en gjennomsnittlig sykkeltur oppleves langt mer belastende 

blant de som sykler sjelden enn de som sykler ofte. Dette skyldes først og fremst at 

gjennomsnittsreisen innebærer en del sykling i vegbanen. Å erstatte sykling i vegbanen med 

separat gang- og sykkelveg representerer dermed en langt større tilbudsforbedring blant de 

som sykler sjelden enn de som sykler ofte. Bedre infrastruktur i form av gang- og sykkelveg kan 

dermed forventes å gi størst etterspørselseffekt i form av økt sykling, særlig blant de som 

sykler sjelden.  

 

 

Figur S.5: Belastningen ved en gjennomsnittlig sykkeltur blant de som sykler sjelden og de som sykler 
ofte, målt i generalisert tid. Sykkelturen er i utgangspunktet på 10 minutter, men oppleves lengre på 
grunn av ulemper knyttet til kryss/stopp undervegs og det at ikke hele reisen foregår på gang- og 
sykkelveg med liten trafikkmengde. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål  

Om prosjektet «Økt kunnskap om målrettede sykkeltiltak» 

Det er et mål i flere norske byområder å tilrettelegge bedre for sykkel og øke sykkelandelen av 

alle reiser som gjennomføres. Årsak til denne målsettingen er at byene ønsker å følge opp 

nasjonale føringer og mål i NTP og Klimameldingen om å redusere klimagassutslipp. I tillegg ser 

byområdene store fordeler i å få flere til å reise mer miljøvennlig og slik skape bedre byer å 

leve i. For å få mer kunnskap om hvordan byene kan nå sine målsettinger, ble det satt i gang et 

kunnskapsprosjekt i samarbeid med Transnova og fire byområder: Oslo, Bergen, 

Stavanger/Sandnes og Kristiansand.  

 

Metode og problemstillinger i prosjektet 

Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som har best 

effekt for å oppnå en økt sykkelandel i norske byområder. Deretter skal prosjektet 

konkretisere hvilke målrettede tiltak som bør tas i bruk i de ulike byområdene for å kunne øke 

sykkelandelen. 

Prosjektet gir på denne måten grunnlag for ny kunnskap om både generelle rammebetingelser 

for sykkel, konkret kunnskap om målrettede tiltak i byområdene, samt mulighet for å gi 

overførbar kunnskap om sykkeltiltak i andre byområder. 

Prosjektet er gjennomført ved bruk av flere metoder. Det er gjennomført litteraturstudier, 

casestudier av byområdene samt en markedsundersøkelse av sykkel i de fire byområdene. 

Basert på disse oppgavene har prosjektet resultert i en hovedrapport med anbefalinger om 

målrettede tiltak i byområdene UA-rapport 55/2015 Målrettede sykkeltiltak i fire byområder 

(Loftsgarden, Ellis og Øvrum 2015).  

 

Formål med denne rapporten 

Denne rapporten presenterer resultater fra markedsundersøkelsen som ble gjennomført 

høsten 2014. Rapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen, metodikk og design, og 

presenterer resultater fra undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er videre brukt til å 

analysere hvordan syklister vektlegger ulike tiltak. Med utgangspunkt i disse vektleggingene vil 

vi kunne si noe om hvilke effekt det er mulig å oppnå som følge av ulike sykkeltiltak.  
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2 Beskrivelse av markedsundersøkelsen 

2.1 Om undersøkelsen   

Markedsundersøkelsen består av to hoveddeler 

Første del av undersøkelsen omhandlet spørsmål knyttet til situasjonen for sykkel i byområdet, 

med spørsmål om sykkelbruk og opplevelse av å sykle i byområdet (tilfredshet, infrastruktur, 

trygghet, ulykker osv.). I tillegg ble også respondentene spurt om årsaker til å sykle, hva som til 

for å sykle i det enkelte byområde, samt holdninger til ulike sykkeltiltak. På denne måten fikk vi 

et godt utgangspunkt for å kunne si noe om sykkelsituasjonene i de fire byområdene, og 

eventuelle forskjeller mellom byområdene. Resultat fra denne delen beskrives i kapittel 3 

Status for sykkel i byområdene. 

I del to av undersøkelsen ble det gjennomført en samvalgsundersøkelse/ 

verdsettingsundersøkelse der respondentene fikk mulighet til å velge mellom ulike 

sykkelreiser. Samvalgsundersøkelsen gir kunnskap om hvordan syklister verdsetter ulike 

sykkeltiltak, og kan slik gi kunnskap om potensiell effekt av ulike typer sykkeltiltaktiltak. I tillegg 

gir en slik samvalgsundersøkelse mulighet til å vurdere om det er forskjell på ulike typer 

syklister og hvordan de verdsetter ulike tiltak. Ved å gjennomføre en samvalgsundersøkelse i 

fire til dels ulike byområder, fikk vi også god oversikt over hvilke tiltak som er viktige i de 

enkelte byområdene, og om det er store forskjeller mellom byområdene. Mer informasjon om 

samvalgsundersøkelsen og gjennomføring, undersøkelsesdesign og valgsekvenser er beskrevet 

i kapittel 2.2. Resultater fra denne delen er beskrevet i kapittel 4 Vektlegging av ulike 

sykkeltiltak. 

 

God representativitet i utvalget 

Markedsundersøkelsen ble gjennomført på høsten 2014, i perioden 15.-31.oktober. 

Målgruppen var for undersøkelsen var personer over 17 år bosatt i de fire byområdene 

Bergen, Kristiansand, Stavanger og Oslo. Undersøkelsen var internettbasert, og det ble sendt 

ut et rekrutteringsbrev i posten til 11 250 personer i hvert byområde, til sammen 45 000 

personer. 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.  
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Totalt svarte omkring 4 200 personer på undersøkelsen, med omtrent 1 100 respondenter i 

hvert av de fire byområdene (jf. tabell 2.1).  

Tabell 2.1: Antall svar per byområde.  

Byområde Antall svar 

Stavanger/Sandnes 1083 

Kristiansand 1019 

Bergen 1023 

Oslo 1085 

Totalt 4 210 

 

 

For å kartlegge eventuelle utvalgsskjevheter har vi sammenlignet kjønns-, alders- og 

bostedsfordeling blant de som har svart på undersøkelsen med offentlig tilgjengelig 

befolkningsstatistikk fra SSB. Resultatene fra frafallsanalysen viser følgende:  

 Kjønn: Det er ingen betydelige kjønnsskjevheter i undersøkelsen.  

Menn har svart i noe større grad enn kvinner, men forskjellene er svært små.  

 

 Alder: De yngste aldersgruppene er noe underrepresentert, mens aldersgruppen 45-64 

år er noe overrepresentert, jf tabell 2.2.  

Aldersskjevhetene er i midlertid mindre enn hva som ofte er vanlig i slike typer 

undersøkelser. 

Tabell 2.2: Alderssammensetning i utvalget sammenlignet  

med i befolkningen i de fire byene.   

Alder Utvalget Befolkningen 

18-24 år 7 % 12 % 

25-34 år 19 % 24 % 

35-44 år 19 % 19 % 

45-54 år 21 % 16 % 

55-64 år 20 % 15 % 

65 år og eldre 14 % 14 % 

Totalt 100 % 100 % 
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2.2 Om samvalgsdelen av undersøkelsen 

Kort om samvalgsundersøkelser 

Samvalgsundersøkelser (kalles også Stated Preference-analyser eller 

verdsettingsundersøkelser) benyttes for å måle trafikantenes vektlegging av ulike deler av en 

reise. For en sykkeltur kan dette for eksempel være trafikantenes vektlegging av reisetid, 

hvilke type infrastruktur man sykler på, konfliktpunkter i form av kryss, andre trafikanter mv.  

Metoden baserer seg på hypotetiske valg mellom to alternative reiser. For å gjøre valgene 

mest mulig realistisk for de som skal svare, tas det utgangspunkt i en konkret reise 

respondenten nylig har foretatt.  

Deretter beskrives ulike sykkelturer som respondenten skal velge mellom. I disse vil ulike 

egenskaper ved reisen variere. For eksempel vil reisetid, type infrastruktur, trafikkmengde mv. 

variere i de ulike alternativene, med utgangspunkt i den enkeltes beskrivelse av reisen (f.eks. 

antall km eller minutter). Valget mellom de ulike sykkelturene gir et grunnlag for å analysere 

verdsetting av tiltak, og videre beregning av hvor viktige ulike faktorer (som f.eks. reisetid og 

infrastruktur) er for at man velger å sykle. 

 

Undersøkelsesdesign i denne undersøkelsen 

I undersøkelsen som ble gjennomført i dette prosjektet fikk respondentene innledningsvis en 

del spørsmål for å kartlegge egenskaper ved en konkret sykkeltur som nylig var gjennomført. 

De som oppga at de syklet sjeldnere enn én gang hver fjortende dag skulle tenke seg en 

sykkeltur på omtrent 10 minutter, og fikk spørsmål knyttet en slik fiktiv sykkeltur2. Disse 

reisene ga grunnlag for referansereisen for de ulike valgsekvensene.  

Det er vanskelig å velge mellom to alternative reiser der det er for mange faktorer ved reisen 

som varierer (mer enn 4-5 egenskaper/ attributter). Vi valte derfor å dele opp valgene i ulike 

sekvenser, eller såkalte spill. I denne undersøkelsen ble respondentene presentert for to ulike 

spill. I hvert av spillene blir respondentene bedt om å velge mellom to sykkelturer med ulike 

egenskaper. Hvert spill har tre ulike egenskaper ved de to alternative reisene (såkalte 

attributter).  

Valgsituasjonen var gjort mest mulig realistisk ved at nivåene på de ulike tilbudsfaktorene var 

skreddersydd ut fra informasjon om den konkrete referansereisen man hadde 

gjennomført/fiktiv sykkeltur. For eksempel tok vi utgangspunkt i respondentens oppgitte 

reisetid og varierte reisetiden i de ulike valgsekvensene rundt denne. Figur 2.1 viser et 

eksempel på valget mellom to ulike sykkelturer.3 

                                                           
2 I de konkrete valgene varierte reisetiden med +/- 25 %, dvs. at de som sykler sjelden ble presentert for 
en sykkeltur på mellom 8-13 minutter.  
3 Respondentene gjennomførte også et tredje spill hvor de ble bedt om å velge mellom å sykle eller 

bruke bil, kollektivtransport eller å gå på den aktuelle reisen. Kun de som sykler minst hver fjortende dag 
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Valg mellom ulike sykkelturer  

Figuren under viser eksempel på noen valgsekvenser respondenten kan velge mellom. Hvert av 

de to spillene består av seks runder med ulike reiser man kan velge mellom, det vil si at 

respondentene gjennomfører seks valg i hvert spill. Begrunnelsen for dette er at det kreves 

flere valg for å kunne isolere preferansen for hver enkelt egenskap. 

 

Figur 2.1: Eksempel på skjermbilde, hentet fra hhv spillsekvens 1 og spillsekvens 2. 

 
For å illustrere dette kan vi tenke oss en respondent som velger sykkeltur Y øverst til høyre i 

Figur 2.1. Dersom vi kun observerer dette ene valget, vet vi ikke om hun velger denne reisen 

fordi den er kortest eller fordi trafikkmengden er lavere enn for reise X. Dersom hun foretar en 

serie slike valg hvor nivåene på de ulike egenskapene varierer, kan vi identifisere den relative 

vektleggingen av hver enkelt egenskap i det aktuelle spillet. 

                                                           
fikk dette siste spillet. De som alternativt ville ha reist med bil fikk valget mellom sykkel og bil, de som 

alternativt ville ha reist med kollektivtransport fikk valget mellom sykkel og kollektivtransport, mens de 

som alternativt ville ha gått fikk valget mellom å sykle og gå. Innenfor rammen av dette prosjektet har vi 

ikke hatt anledning til å gjøre analyser av disse spillene.  
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Tabell 2.3 - 2.4  viser hvilke faktorer respondentene ble presentert for i de ulike spillene, og 

hvordan nivåene varierte. Som tabellen viser, er det tre egenskaper/faktorer som varierer i 

spillene. Egenskapen/faktoren reisetid er med i alle spillene. 

 

Tabell 2.3: Reisetidselementer og nivåer i spill 1: Valg mellom to sykkelturer. 

SPILL 1 
Faktorer Nivåer 

Reisetid  -25 % av  
basis 

Basis: Oppgitt 
reisetid 1) 

+25 % av basis 

Type infrastruktur På gang- og sykkelveg På sykkelfelt i 
vegbanen 

I vegbanen 

Trafikkmengde langs trekningen 2) Lite trafikk Middels trafikk Mye trafikk 
1) De som sykler sjeldnere enn en gang hver 14. dag fikk en fiktiv reise på 10 minutter 
2) I innledningen til spillet ble det spesifisert at dette gjelder både biler, sykler og gående. 

Tabell 2.4: Reisetidselementer og nivåer i spill 2: Valg mellom to sykkelturer. 

SPILL 2 
Faktorer Nivåer 

Reisetid -25 % av  
basis 

Basis: Oppgitt 
reisetid 1) 

+25 % av 
basis 

 

Antall stopp/kryss - 3 Basis: Funksjon 
av reiselengde 2) 

+ 3  

Grad av tilrettelegging for 
sykling 

Ingen 
tilrettelegging 

På ¼ av 
strekningen  

På halve 
strekningen  

På hele 
strekningen  

1) De som sykler sjeldnere enn en gang hver 14. dag fikk en fiktiv reise på 10 minutter 
2) Basis for antall kryss beregnes på følgende måte: (Reiselengde*0,6) +3. Det vil si at man for en reise på 5 kilometer 
får 6 stopp/kryss.  

 
Trafikantens valg mellom de ulike reisealternativene danner grunnlaget for beregninger av 

hvor mye reisetid, type infrastruktur, trafikkmengde, antall stopp/kryss osv. betyr for 

reisevalg.4 Valgene som foretas gir grunnlag for å tallfeste hvilke prioriteringer – eller 

verdsettinger – den enkelte har. I kapittel 4 beskrives respondentenes vektlegging av ulike 

tiltak. I kapittel 5 viser vi noen regneeksempler med sannsynligheter for å velge ulike 

sykkelturer, og den totale belastningen ved en gjennomsnittlig sykkeltur. 

 

 

                                                           
4 Beregningene foretas ved bruk av statistiske metoder (OLS regresjon). Dersom ikke annet er nevnt er 
alle estimerte verdsettinger i rapporten statistisk signifikante (P-verdi < 0,05). Innenfor rammene av 
prosjektet har vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre statistiske tester på hvorvidt forskjeller i 
verdsettinger mellom de ulike gruppene vi ser på er signifikante. Men generelt gjelder at jo større 
forskjeller det er i verdsettinger mellom ulike grupper, jo mer sannsynlig er det at disse forskjellene er 
signifikante.   
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3 Status for sykkel i byområdene 

Dette kapittelet oppsummerer hovedtrekkene fra den første delen av markedsundersøkelsen, 

med fokus på omfang av sykling i byområdene, sykkelbruk i ulike grupper av syklister, 

opplevelse av å sykle i byområdene, samt holdninger til sykling (årsaker til å sykle/ikke sykle, 

holdning til ulike tiltak m.v). Sammen med samvalgsundersøkelsen vil resultatene gi et godt 

utgangspunkt for å kunne anbefale hvilke tiltak, forbedringer og andre tilrettelegginger for 

sykkel byområdene kan vurdere å ta i bruk. 

3.1 Sykkelaktivitet i byområdene 

God kombinasjon av ofte-syklister, av og til-syklister og sjelden/aldri-syklister 

Et formål med undersøkelsen var å finne ut hvor mye man syklet i de ulike byområdene, og 

videre om det var ulikheter mellom byområdene. Derfor spurte vi innledningsvis i 

undersøkelsen hvor ofte man vanligvis sykler på denne tiden av året? 5 Resultatet viser at 

mange av respondentene sykler en god del. Det er omkring 40 % av utvalget som sier at de 

sykler flere ganger i uka, og 23 % som oppgir at de sykler ukentlig/månedlig. På den andre 

siden er det 35 % av utvalget som sier at de sjelden eller aldri sykler.   

 

Figur 3.1: Sykkelaktivitet blant alle respondenter i utvalget. Alle respondenter, N=4210. 

                                                           
5 Her ble følgende svaralternativer oppgitt:  

1. 4-7 dager i uken 
2. 2-3 dager i uken 
3. 1 dag i uken 
4. Omtrent 1 dag hver 14 dag 
5. Omtrent 1 dag i måneden 
6. Sjeldnere enn 1 dag i måneden 
7. Har ikke syklet det siste året 

42 %

23 %

35 %

Hvor ofte sykler du vanligvis på denne tiden av året?

Flere ganger i uka

Ukentlig/månedlig

Sjelden/aldri
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Dette tilsier at vi har et utvalg med en god kombinasjon av de som sykler ofte, de som sykler av 

og til, og de som sjelden eller aldri sykler. Det må imidlertid nevnes at dette er en 

spørreundersøkelse om sykkel, så man ikke se bort ifra at de som velger å svare på denne 

undersøkelsen i utgangspunktet er positive til sykling, eller har en interesse for sykling. 

 

Mest sykling i Kristiansand 

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byområdene om hvor ofte man sykler. 

Som figuren under viser er det flest som sykler ofte i Kristiansand og Stavanger/Sandnes, mens 

det er flere som sykler sjelden og aldri i Oslo og Bergen. Av utvalget er det nesten 50 % av 

respondentene i Kristiansand og Stavanger/Sandnes som sykler ofte. I kapittel 3.2 kommer vi 

nærmere tilbake til hvem som sykler mest og hvordan den typiske syklisten er. 

 

 

Figur 3.2: Andel av utvalget som sykler ofte, av og til og sjelden/aldri. Alle respondenter, N=4210. 

 

I noen av analysene videre i denne rapporten har vi sett nærmere på de som sykler ofte og de 

som sykler sjeldent. Disse er delt inn på følgende måte: 

«Sykler ofte»; er de som sykler: 

 4-7 dager i uken 

 2-3 dager i uken 

 1 dag i uken 

 Omtrent 1 dag hver 14 dag 
 

«Sykler sjelden»: er de som sykler: 

 Omtrent 1 dag i måneden 

 Sjeldnere enn 1 dag i måneden 

 Har ikke syklet det siste året 
 

 

  

49% 47%
40%

32%

22% 23% 26%
22%

29% 31%
34%

46%

Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen

Sykkelaktivitet i byområdene

Flere ganger i uka

Ukentlig/månedlig

Sjelden/aldri

Utvalg (N) Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen 

Totalt: 4210 1 023 1 083 1 085 1 019 
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Sykkelreisene er i hovedsak arbeidsreiser 

Det er flest reiser til arbeid i alle byområdene, og i snitt utgjør disse omkring 60 % av reisene i 

utvalget. Dette samsvarer godt med at det er en stor andel i utvalget som sykler ofte og gjerne 

daglig. Som figur 3.3 viser fordeler de resterende reisene seg relativt likt på de andre 

formålene.  

 

Figur 3.3: Andel sykkelreiser til ulike formål i byområdene. Kun de som hadde en syklet en konkret 
referansereise. 
  

Selv om det er relativt små forskjeller mellom byområdene, har undersøkelsen avdekket noen 

interessante funn. Det er flere i Kristiansand enn i de andre byområdene som bruker sykkel til 

innkjøp og service. Dette kan komme av at det er relativt korte avstander mellom butikker og 

servicetjenester i Kristiansand, men det kan også være en konsekvens av at mangfoldet blant 

de som sykler i Kristiansand er større enn i de andre byområdene. Dette kommer vi tilbake til i 

neste delkapittel som omhandler sykling og kjennetegn ved syklisten.  

Et annet funn er at det er flere reiser til/fra fritidsaktiviteter i Oslo enn i de andre byområdene. 

En årsak til dette kan være at de som sykler i Oslo har fritidsaktiviteter i nær rekkevidde og at 

avstander mellom bolig og fritidsmål er nærmere her enn i de andre byområdene.  

 

  

56%
62%

55%
61%

16%
11% 10% 7%

13% 12%

20%
15%15% 14% 14% 16%

Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen

Formål med sykkelreisene

Arbeids/skole Innkjøp/service Til/fra fritidsakt Annet

Utvalg (N) Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen 

Totalt: 2449 666 664 651 468 
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Man sykler lengst i Bergen og kortest i Kristiansand 

En gjennomsnittlig sykkelreise i alle byområdene er en relativt lang gjennomsnittlig reise på 

omkring 28 min og 10 km (se tabell 6). Hovedårsaken til dette er mange lange reiser i utvalget 

og samtidig flere kortere reiser. En annen årsak er at størstedelen av reisene som 

gjennomføres er arbeidsreiser, og gjennomføres av respondenter som sykler relativt ofte og 

relativt langt. 

Tabell 3.1: Sykkelavstander og sykkeltider i byområdene.  

  Oslo  Stavanger/Sandnes Kristiansand Bergen Snitt alle 
byområder 

Gj.snittlig reisetid (min) 28,7 27,8 22,5 33,9 28,2 
Gj.snittlig avstand (km) 9,2 10,1 7,9 11,2 9,6 
Km/time 19 22 21 20 20,4 

 

Man sykler lengst i Bergen (i snitt ca 11 km) og kortest i Kristiansand (i snitt ca 8 km). Ser vi 

nærmere på hvem som sykler lengst, er det særlig menn som sykler til arbeid. Ser vi på alder er 

det de i alderen 35-65 år som sykler mest, uten at det er særlig forskjeller mellom disse 

alderskategoriene.   

Basert på tre tidskategorier: 0-15 min, 16-30 min og 31-100 min har vi sett på hvor lange 

sykkelturene i de ulike byområdene. Totalt i hele utvalget er 40 % av reisene under 15 

minutter, 34 % er mellom 16-30 minutter, og 26 % er reiser over 30 minutter. Dette tilsier et 

utvalg der de fleste reisene er ganske korte, men også en fjerdedel av reisene som er lange 

reiser over 30 minutter. 

Undersøkelsen viser ganske store forskjeller mellom byområdene med hensyn til hvor langt og 

lenge man sykler. Det er flest som sykler langt i Bergen, der nesten 40 % av reisene er over 30 

minutter. Det er flest som sykler kort i Kristiansand, der 50 % av reisene som gjennomføres er 

under 15 minutter lange (se fig. 3.4).  

 

 
 Figur 3.4: Hvor lenge sykler man i de ulike byområdene? Kun de som hadde en syklet en konkret 
referansereise, total N=2433. 

50%

37% 39%
30%

34% 35% 35% 32%

15%

27% 27%

38%

Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen

Reiselengder i byområdene

0-15 min

16-30 min

31-100 min

Utvalg (N) Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen 

Totalt: 2433 661 662 644 466 
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3.2 Den typiske syklisten  

Menn sykler mest, bortsett fra i Kristiansand 

Som nevnt er det i hovedsak menn i utvalget som sykler mest. Av alle respondentene er det 62 

% av mennene som oppgir at de sykler ofte (minst hver fjortende dag), mens 54 % av kvinnene 

i utvalget sykler ofte.  

Som vist i figur 3.5 er det store forskjeller mellom byområdene. I Oslo er det 67 % av mennene 

som oppgir at de sykler ofte, mens 52 % kvinnene sykler ofte (en forskjell på 15 prosentpoeng). 

I Bergen er det 53 % av mennene og 39 % av kvinnene som sykler ofte, noe som innebærer en 

forskjell på 14 prosentpoeng. I Stavanger/Sandnes er skillet mellom menn og kvinner litt 

mindre, kun 8 prosentpoeng. I Kristiansand er det derimot   kvinnene som sykler mest. Her er 

det 66 % av kvinnene som sykler ofte, mens andelen er 64 % blant menn (2 prosentpoeng 

mer). 

Resultatene våre viser derav en sammenheng mellom sykkelaktivitet og kjønn. I byområdet der 

man sykler mye, er andelen kvinner høy. I byområder der sykkelaktiviteten er lav, er det færre 

kvinner som sykler mye. 

 

 

Andel kvinner og menn som sykler ofte 

       

 
 Figur 3.5: Andel av menn og kvinner i utvalget som sykler ofte (minst hver 14 dag). Total N= 4210. 

 

Utvalg (N) Kristiansand Stavanger/Sandnes Oslo Bergen 

Totalt: 4210 1023 1083 1085 1019 
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De som er 35-54 år sykler mest 

De som sykler mest er i hovedsak personer i alderen 35-54 år. Som nevnt tidligere er dette 

også syklister som i hovedsak sykler til og fra arbeid, og som dermed gjerne sykler relativt 

langt. Dette samsvarer med andre undersøkelser som er gjennomført, der man ofte har funnet 

at de som sykler mest og lengst, er menn i alderen 40-55 år (Tretvik, 2014, Oslo 

kommune/Markör 2013, SINTEF 2013, SINTEF 2012, Loftsgarden og Fyhri 2010). 

 

Figur 3.6: Andel og alder for de som sykler ofte utvalget (minst hver 14 dag). N=4210. 
 

Kristiansand har syklister i alle aldre 

Det er store variasjoner mellom byområdene når det gjelder hvem som sykler ofte innenfor 

ulike alderskategorier. Figur 3.7 viser at alderssammensetning i byområdene. Generelt i 

byområdene er det særlig de yngre og de eldste som sykler minst. I hele utvalget er det kun 30 

% av de som var mellom 18-24 år som oppga at de syklet ofte.  

Dette er særlig gjeldene i Bergen der det er få yngre og eldre som sykler ofte. I de andre 

byområdene finner vi flere yngre syklister enn i Bergen, men likevel få eldre syklister. I 

Stavanger/Sandnes er det ca 50 % av de mellom 18-24 år som sykler ofte. I Oslo er det 54 % av 

disse som sykler ofte, og i Kristiansand 55 % av de yngre som sykler ofte. Ser vi på den eldste 

aldersgruppen (over 65 år), er det også i Bergen man finner færrest i utvalget som sykler ofte 

(33 %). I Oslo er det 48 % av de eldste som oppgir at de sykler ofte, i Stavanger/Sandnes 54 %, 

og i Kristiansand er det 66 % av utvalget som oppgir at de sykler ofte.  

Kristiansand har syklister som sykler ofte i de fleste alderskategoriene, og derav et større 

mangfold av syklister i alle aldre. God representativitet av syklister innenfor ulike 

alderskategorier kan være en årsak til at man finner flere som sykler ofte i Kristiansand.  

Motsatt finner vi i Bergen og Oslo, der det ikke er et tilsvarende mangfold av syklister i alle 

aldre. Her sykles det også adskillig mindre enn i Kristiansand. Undersøkelsen vår viser slik en 

sammenheng mellom hvor mye man sykler i de ulike byområdene, og hvem som sykler.  

47%

56%

66% 64%
58%

50%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Alderskategorier (år)

Andel som sykler ofte
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Figur 3.7: Alderssammensetning i byområdene blant de som sykler ofte (minst hver 14 dag).  

3.3 Sykkelforholdene i byområdene- opplevelse av å sykle  

For å kunne få kunnskap om årsaker til sykling/ikke-sykling, ønsket vi å få oversikt over 

sykkelforholdene i byområdene. Derfor spurte vi flere spørsmål om opplevelsen av å sykle i 

byområdene, både om tilfredshet med infrastruktur, opplevelse av trygghet, grad av 

konfliktnivå, ulykker mv. Videre følger en oppsummering av funnene i denne delen. 

 

Syklistene i Kristiansand er mest fornøyde med sykkelforholdene  

Først spurte vi hvor tilfredse respondentene var med forholdene: Hvor fornøyd er du med de 

generelle sykkelforholdene i ditt byområde? 6. Som figur 3.8 viser er det også her store 

forskjeller mellom byområdene. Kristiansand skiller seg ut, i positiv forstand, da hele 70 % av 

alle respondentene oppgir å være svært godt eller godt fornøyd med sykkelforholdene. I 

Stavanger/Sandnes er man også relativt godt fornøyd med forholdene, omkring halvparten av 

respondentene oppgir at det er svært godt/godt fornøyd. Det er verre med respondentene i 

                                                           
6 Her ble følgende svaralternativer oppgitt:  

1. Svært godt fornøyd 
2. Ganske fornøyd 
3. Verken eller 
4. Ganske misfornøyd 
5. Svært misfornøyd 
6. Vet ikke/ikke relevant 
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Oslo og Bergen, der nesten 60 % av respondentene oppgir å være svært/ganske misfornøyd 

med sykkelforholdene i sine byområder.  

 

 

Figur 3.8: Andel som er mer eller mindre fornøyd med sykkelforholdene. Alle respondenter, N=4210. 

 

Disse funnene samsvarer godt med mønsteret vi fant tidligere om sykkelaktivitet. Der man er 

tilfreds med forholdene (Kristiansand og Stavanger/Sandnes), er det mange som sykler ofte, 

men der man er misfornøyd, er det færre som sykler ofte (Bergen og Oslo). 

Det er viktig å presisere at dette gjelder alle de som svarte i undersøkelsen, både de som sykler 

ofte, de som sykler av og til og de som sykler sjelden eller aldri. Ser vi nærmere på ulike 

grupper av syklister, er de som sykler ofte litt mer fornøyd enn de som sykler sjelden eller aldri. 

Ser vi på kjønn og alder, er det imidlertid ingen særlige forskjeller hvor tilfreds man er med 

forholdene. 

 

Tilfredshet med infrastruktur varierer stort 

I tillegg til å spørre om hvor tilfreds respondentene var med sykkelforholdene i byområdene, 

spurte vi også om hvor fornøyde de var med omfanget av gang- og sykkelveg samt sykkelfelt.7 

Som figurene 3.9 og 3.10 viser finner vi tilsvarende rekkefølge på byene som tidligere når det 

gjelder tilfredshet på infrastruktur og omfanget av gang- og sykkelveg.  

                                                           
7Respondentene fikk illustrasjoner av de ulike typene av infrastruktur: gang- og sykkelveg og sykkelfelt. 
Vi vurderte å spørre om tilfredshet med kvaliteten på infrastrukturen (i tillegg til omfanget av 
infrastruktur). For å slippe å ha to spørsmål knyttet til infrastruktur, valgte vi å få informasjon om 
omfanget av type infrastruktur i byområdene. Man kan imidlertid ikke være sikker på at de som svarte 
er like bevist på denne forskjellen mellom omfang og kvalitet.  
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Figur 3.9: Andel som er mer eller mindre fornøyd med omfanget av gang- og sykkelveg. Alle 
respondenter, N=4210. 
 

Bruken av sykkelfelt er ikke like utbredt i byområdene som gang- og sykkelveg. Derfor er det 

også flere som oppgir at dette ikke er relevant, eller at de ikke kjenner til tiltaket i sitt 

byområde.  Figuren viser at respondentene i alle byområdene er mer fornøyde med gang- og 

sykkelvegene enn de er med sykkelfelt. Dette kan indikere at mange opplever sykkelfelt som 

mindre attraktive sammenlignet med gang- og sykkelveg. Dette kommer vi nærmere tilbake til 

i neste kapittel der verdsettingsstudien viser hvordan syklistene verdsetter ulike 

infrastrukturtiltak (kapittel 4). 

 

Figur 3.10: Andel som er mer eller mindre fornøyd med omfanget av sykkelfelt. Alle respondenter, 
N=4210. 
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Mest sykling på tilrettelagt infrastruktur i Kristiansand 

Vi spurte også hvilken type infrastruktur respondentene i de ulike byområdene syklet på. De 

som hadde syklet en konkret reise ble spurt om å oppgi hvor stor andel av reisen som ble 

gjennomført på de ulike typene infrastruktur. Her kunne man velge mellom gang- og 

sykkelveg, sykkelfelt, fortau, vegbanen eller annet.   

I alle byområdene foregikk størstedelen av reisene enten på gang- og sykkelveg eller i 

vegbanen. Vi valgte derfor å se nærmere på forholdet mellom disse to typene infrastruktur. 

Figur 3.11 viser reiser der mer enn halvparten foregår på enten gang- og sykkelveg eller i 

vegbanen. Når det gjelder hvor man sykler, er det store forskjeller mellom byområdene og 

hvor syklistene sykler.  

Hele 63 % av reisene som gjennomføres i Kristiansand er på gang- eller sykkelveg, mens kun 11 

% av reisene er i vegbanen. Tilsvarende forhold finner vi i Stavanger/Sandnes der 41 % av 

reisene er på gang- og sykkelveg, og 14 % er i vegbanen. Motsetningen finner vi i Oslo og 

Bergen, der kun 30 % av reisene i Bergen er på gang- og sykkelveg og 24 % er i vegbanen. I Oslo 

er det flere som oppgir at størstedelen av reisen foregikk i vegbanen (29 %) og at kun 20 % av 

reisene foregikk på gang- og sykkelveg. Dette tilsier at de fleste som sykler i Oslo og Bergen 

ikke sykler på tilrettelagt infrastruktur for sykkel. Dette samsvarer også godt med funnene 

vedr. omfanget av infrastruktur samt sykkelbruken i disse byområdene. 

 

Figur 3.11: Andel av reiser der mer en halvparten av sykkel foregår på gang-sykkelveg eller i vegbanen. 
Kun de som hadde en syklet en konkret referansereise N=2490. 
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Sammenheng mellom opplevelse av trygghet og sykkelaktivitet 

Flere sykkelundersøkelser (bl.a Oslo kommune/Markör 2013, CIVITAS 2012) viser at det er en 

sammenheng mellom sykkelaktivitet og opplevelsen av trygghet. Tilsvarende funn finner vi i 

denne undersøkelsen (se figur 3.12).  

Som figur 3.12 viser er det i Kristiansand og Stavanger/Sandnes, der man sykler mest, at 

syklistene også opplever det som tryggest å sykle. Hele 85 % av de som hadde syklet i 

Kristiansand opplever   det som svært trygt eller trygt. I Stavanger/Sandnes opplevde 75 % av 

syklistene det som svært trygt eller trygt. I motsatt tilfelle finner vi at de som syklet i Bergen og 

Oslo, er mer utrygge. Her er andelen svært trygge/trygg på omkring 60 %, men nesten 40 % er 

utrygge. Det viktig å merke seg at dette gjelder for syklister som i dag sykler, og at mange som 

ikke sykler, oppgir manglende trygghet/trafikkfarlighet som en årsak til at man ikke sykler. 

 

Figur 3.12: Andel som opplever det som mer eller mindre trygt å sykle. Kun de som hadde gjennomført 
en sykkelreise. N=2490 
 

Flest konflikter mellom syklister og bilister  

Vi spurte også de som syklet om de hadde vært i konflikter på strekningen de syklet.8 Her var 

det ikke så store forskjeller mellom byområdene, men vi fant likevel tilsvarende rekkefølge på 

byområdene som i tidligere spørsmål. Det er litt flere opplevelser av konflikter for syklister i 

Bergen og Oslo enn i Stavanger/Sandnes og Kristiansand. Dette samsvarer også godt med 

hvilken type infrastruktur man sykler på i byområdene; der man har mer egne traseer for 

sykkel i Kristiansand og Stavanger/Sandnes enn i Oslo og Bergen. 

                                                           
8 Konflikt ble definert som at andre trafikanter var til hinder for framkommelighet, trygghet e.l (flere 
svar er mulig) 
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Figur 3.13: Andel som opplever konflikt på strekningen de sykler. Kun de som hadde gjennomført en 
sykkelreise. N=2490 
 

For alle byområdene var det konflikter med biler som var mest relevant, og deretter konflikter 

med gående. Her var det liten forskjell mellom byområdene, men et interessant funn var at 

det er flere konflikter med gående enn med biler og med andre syklister i Kristiansand enn i de 

andre byområdene. Dette er trolig et resultat både av at det er flere syklister i Kristiansand, og 

at disse derfor opplever konflikter med andre syklister samt gående på gang- og sykkelvegene 

(se figur 3.15). 

 

 

Figur 3.14: Andel av ulike typer konflikter med andre.  
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20 % av de som sykler har vært utsatt for ulykker  

Av de som hadde syklet, var det ca 20 % av disse som oppga at de hadde vært utsatt for ulykke 

de siste årene. Her var det små forskjeller mellom byområdene, men det er litt flere ulykker i 

Oslo og Bergen. 9 

Tabell 3.2: Ulykker blant de som sykler. 

Utsatt for ulykke Prosent (%) N 

Nei 80 % 2067 

Ja 20 % 527 

Totalt 100 % 2594 

 

 

 

                                                           
9 Det må også nevnes at det ofte er en underrapportering av sykkelulykker, særlig eneulykker. Flere 
undersøkelser viser basert på rapportering fra sykehus at mange ulykker ikke meldes inn til politiet og 
derav inngår i den offisielle veitrafikkulykkesstatistikken til SSB. I undersøkelsen fra 2005 viser en 
rapporteringsgrad på 1 av 8 ulykker. (Bjørnskau, 2005). Nyere undersøkelser kan tyde på at dette i dag 
er for lavt anslag (Statens vegvesen 2014). 

 

Type konflikter i byområdene 

 

               

Figur 3.15: Type konflikter i byområdene. Kun de som hadde gjennomført en sykkelreise. N=2490 
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Ser vi nærmere på hvor ulykkene skjer, er det flest ulykker i vegbanen og deretter på G/S-veg 

(fig 3.16). Dette samsvarer også godt med hvor syklistene oppgir at de sykler mest, og hvor det 

oppleves å være flest konflikter med andre trafikanter.  

 

 

Figur 3.16: Antall ulykker blant de som hadde gjennomført en sykkelreise.  

 

 

Vi finner at det skjer flest ulykker i form av eneulykker, og særlig velt. Dette samsvarer med 

andre undersøkelser (Bjørnskau 2005, SSB trafikkulykkesstatistikk). Vi finner også at det er 

mange ulykker der man er i kollisjon med bil/moped. Her er det små variasjoner mellom 

byområdene.  

 

 

Figur 3.17: Type ulykker blant de som hadde opplevd en ulykke på en gjennomført sykkelreise.  
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3.4 Holdning til sykkel 

De fleste sykler ikke fordi det er enklere å bruke bilen 

I undersøkelsen ønsket vi også å få mer informasjon om hvilke holdninger respondentene 

hadde til å sykle. Dette var også viktig for å få mer kunnskap om hvorfor man ikke sykler, for å 

kunne legge bedre til rette for potensielle syklister. Derfor spurte vi de som oppga at de syklet 

sjelden/aldri om årsaker til å ikke sykle. 10 

For disse er det imidlertid ikke sykkelforholdene som oppgis som den viktigeste årsaken. For 

alle byområdene er den viktigeste årsaken at det er enklere å bruke bil, og 35 % har oppgitt 

dette som en viktig årsak til å ikke sykle. Deretter kommer annet-kategorien som består av 

mange ulike svar. Her var det imidlertid en stor andel som svarte forhold knyttet til dårlig vær, 

dårlig helse og andre praktiske årsaker.  

Videre er det særlig mange som oppgir at for dårlig infrastruktur og at sykling oppleves som 

trafikkfarlig som en viktig årsak til å ikke sykle. Totalt utgjør dette over 40 % av svarene. 

Deretter kommer rammebetingelser for andre transportmidler som enklere å bruke 

kollektivtrafikk, enklere å gå, for lang avstand. Helt til sist kommer årsaker som ikke synes å 

være så viktige; frykt for tyveri og at man er i dårlig form 

 

 

Figur 3.18: Årsaker til å ikke sykle blant de som sjelden eller aldri sykler i alle byområdene. Flere svar 
mulig. 

  

                                                           
10 Det må nevnes at man ofte i undersøkelser finner at mange oppgir svar som ikke nødvendigvis 
stemmer med virkeligheten. Bl.a finner man ofte i undersøkelser at mange respondenter oppgir at det 
ikke er mulig å reise kollektivt fra sitt område, til tross for at det finnes et tilbud. Det er derfor vanskelig 
å vite om det man oppgir er reelt eller om det er basert på manglende kunnskap, sin subjektive 
opplevelse av tilbudet 
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Store forskjeller mellom byområdene 

Dersom vi ser nærmere på byområdene hver for seg, viser funnene at det er ulike 

rammebetingelser for de forskjellige transportmiddel i byene. I Kristiansand og 

Stavanger/Sandnes, er det i hovedsak at bilen er enkel å ta i bruk som oppgis som 

hovedargumentet for å ikke sykle. Deretter oppgis for lange avstander som et viktig argument. 

Dette kan tilsi at de som ikke sykler mener at de bor for langt unna slik at sykkelen er et 

uaktuelt alternativ. Eventuelt også at de som bruker bilen har for gode parkeringsforhold som 

gjør at bilen blir enkel å bruke til tross for at det er mulig å sykle. Disse resultatene stemmer 

også godt med at man har mer bilbruk i Kristiansand og Stavanger/Sandnes enn i Oslo og 

Bergen, samt et høyere bilhold i disse byområdene.  

I Kristiansand er det få som oppgir dårlig infrastruktur og at det er trafikkfarlig å sykle som 

grunn for å ikke sykle. Dette tilsier at de som ikke sykler i Kristiansand ikke opplever at dette er 

hovedårsaken til å ikke sykle. Her skiller Kristiansand seg svært ut sammenlignet med de andre 

byområdene. I alle de andre byområdene er dette et argument som er svært viktige, særlig i 

Oslo og Bergen. Dette kan også tilsi at det er et behov for å gjøre bilen mindre attraktiv i 

sentrale områder av Kristiansand, der man har lagt godt til rette for sykkel eller gange og 

kollektivt. 

 

 

Figur 3.19: Årsaker til at man ikke sykler i Kristiansand (flere svar mulig). 

 

I Stavanger/Sandnes er det flere enn i Kristiansand som oppgir dårlig infrastruktur og det at det 

er trafikkfarlig å sykle. Dette er likevel ikke de viktigeste årsakene til å ikke sykle. Også her 

oppgis det at bilen er enkel å bruka, samt at det er for lange avstander til å sykle. Dette viser et 

sammensatt bilde der man både har et behov for å legge bedre til rette for sykkel, og samtidig 

gjøre bilforholdene mindre gunstige i sentrale deler av byen, der man har et reelt tilbud i form 

av gange, sykkel eller kollektivt. 
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Figur 3.20: Årsaker til at man ikke sykler i Stavanger/Sandnes (flere svar mulig). 

 

I Oslo og Bergen oppgir de fleste som ikke sykler at dårlige forhold for sykkel (dårlig 

infrastruktur og trafikkfarlig) er hovedårsaken. Særlig er dette gjeldende i Oslo der disse er de 

to viktigeste årsakene. Dette samsvarer godt med funnene i undersøkelsen der respondentene 

i Oslo og Bergen ikke var fornøyde med sykkelforholdene i byområdene.  

Et interessant funn ved Oslo er også at et godt kollektivtilbudet er en viktig årsak til at mange 

lar være å sykle. Dette stemmer godt overens med undersøkelser som viser at   størstedelen av 

befolkningen i Oslo har tilgang til et relativt godt kollektivtilbud (RVU 2009). I tillegg ser vi at 

bilen ikke oppleves som like enkel å ta i bruk som i Stavanger/Sandnes og Kristiansand. Dette 

kan også være et resultat av at Oslo og Bergen har et lavere bilhold enn Stavanger/Sandnes og 

Kristiansand (RVU 2009). Hverken i Oslo eller Bergen er lange avstander oppgitt som en viktig 

årsak. Dette kan være fordi det er en tettere befolkningsstruktur i Oslo og Bergen enn i 

Kristiansand og Stavanger/Sandnes.  

 

Figur 3.21: Årsaker til at man ikke sykler i Oslo. Flere svar mulig. 
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Figur 3.22: Årsaker til at man ikke sykler i Bergen. Flere svar mulig. 

  

Alternativt transportmiddel til sykkel varierer stort i byområdene 

For å få oversikt over konkurranseflater mellom ulike transportmidler, spurte vi om hvilke 

alternative transportmiddel som ville være aktuelle å bruke på sykkelreisen som ble 

gjennomført. Figuren under synliggjør at det er ulike konkurranseflater mellom ulike 

transportmiddel i byene. For de som sykler i Stavanger/Sandnes, Kristiansand og Bergen, er bil 

det beste alternativet. Kollektivtransport er det beste alternativet i Oslo, mens gange, som er 

et viktig alternativ i alle byområdene, er særlig viktig i Kristiansand.  

 

Figur 3.23: Alternativ for sykkel på reisen som ble gjennomført. Alle reiser. 
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Dette stemmer godt overens med funnene som ble presentert i forrige delkapittel om hvorfor 

man ikke sykler. I Kristiansand og Stavanger/Sandnes oppga man at lengre avstander var en 

viktigere årsak enn for Bergen og Oslo. Lengre avstander kan tilsi et større behov for bil enn i 

byer med tettere bystruktur og kortere avstander.  

Ser vi nærmere på korte reiser (under 3 km), er det fortsatt mange som ville tatt i bruk bilen, 

særlig i Stavanger/Sandnes og Kristiansand. 39 % i Stavanger/Sandnes og 31 % i Kristiansand 

ville brukt bilen, til tross for at reisen er 3 kilometer eller kortere. Dette viser et behov for å ta i 

bruk andre virkemiddel enn tilrettelegginger for sykkel, som for eksempel bilrestriktive tiltak 

som parkeringsrestriksjoner (færre tilgjengelige plasser, avgift mv.), bomavgifter, osv.  

 

Figur 3.24: Alternativ for sykkel på reisen som ble gjennomført. Reiser kortere enn 3 km. 
 

Alle ønsker seg mer infrastruktur, samt godt vedlikehold  

Vi spurte også respondentene om hvilke tiltak de mente var viktige å gjennomføre i 

byområdene. Her viste resultatene fra samtlige byer at det å bygge ut sykkelvegnettet var det 

viktigeste tiltaket. Deretter oppleves det som viktig å sikre tilstrekkelig drift og vedlikehold av 

sykkelnettet. Videre oppgis et ønske om bedre merking av sykkelruter, informasjon/kampanjer 

og restriksjon på bilbruk. Selv om det stort sett var liten eller ingen forskjell mellom 

byområdene, er det en større vilje til å akseptere restriksjoner på biltrafikken i Oslo og Bergen, 

sammenlignet med Stavanger/Sandnes og Kristiansand. Dette henger trolig sammen med en 

opplevelse av dårlige forhold for sykkel i Oslo og Bergen, og at det er et ønske om større grad 

av prioritering av sykkel i disse byene.   
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Figur 3.25: Tiltak som bør prioriteres av politikerne. Flere svar mulig. 

3.5 Hovedfunn i undersøkelsen- oppsummering 

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byområdene når det gjelder 

sykkelaktivitet og opplevelse av sykkelforholdene. Oppsummert viste undersøkelsen i 

hovedtrekk: 

Sammenheng mellom sykkelaktivitet og kjønn/alder 

• Man sykler mer i Kristiansand og Stavanger/Sandnes enn i Oslo og Bergen. I 

Kristiansand og Stavanger/Sandnes sykler 50 % av respondentene sykler ofte (hver 14 

dag), mens hhv 40 % og 34 % sykler ofte i Oslo og Bergen. De som sykler mest (minst 

hver 14. dag) er menn, i alderen 35-55 år, som sykler relativt langt, og til arbeid. 62 % 

av mennene i utvalget sykler ofte, mens 54 % av kvinnene i utvalget sykler ofte. 

• Det er forskjeller mellom byområdene når det gjelder hvem som sykler. I Kristiansand 

er det kvinnene som sykler mest; 66 % av kvinnene sykler ofte og 64 % av mennene 

sykler ofte. I de andre byområdene er det flest menn som sykler mest, og det er størst 

forskjell mellom kjønnene i byområdene der man sykler minst. Tilsvarende finner vi 

når det gjelder alder. Det er flest yngre og eldre syklister i Kristiansand. I Oslo, 

Stavanger/Sandnes og Bergen er det få eldre og yngre som sykler. 

• Undersøkelsen viser en sammenheng mellom sykkelaktivitet og kjønn/alder i 

byområdene. I Kristiansand der man sykler mye, er andelen kvinner som sykler ofte 

høy og mangfoldet i alderssammensetningen bred. I byområdene Oslo og Bergen, der 

sykkelaktiviteten er lavere, er det færre kvinner som sykler mye, og en mer ensartet 

aldersgruppe som sykler (få eldre og yngre).  

 

  

31%

50%

76%

91%

91%

Restriksjon på bilbruk

Informasjon/kampanje

Merke sykkelruter

Sikre vedlikehold

Bygge ut sykkelvegnettet

Hvilke tiltak politikerne bør prioritere for å forbedre forholdene for sykkel?



 
Markedsundersøkelse for sykkel i fire byområder  

 

32 Urbanet Analyse rapport 54/2015 

Sammenheng mellom sykkelaktivitet og tilfredshet med sykkelforholdene 

• Befolkningen i Kristiansand og Stavanger/Sandnes er mest fornøyd med 

sykkelforholdene, hhv. 70 og 50 % er svært eller ganske godt fornøyd. I Oslo og Bergen 

er befolkningen derimot misfornøyd med sykkelforholdene, hhv. 57 og 56 % av 

respondentene oppga at de var lite tilfredse med forholdene. Dette gjelder både de 

som sykler ofte, de som sykler av og til, og de som oppgir at de sjelden eller aldri 

sykler. 

• Syklistene i Kristiansand og Stavanger/Sandnes er mest fornøyd med infrastrukturen, 

hhv. 70 og 57 % er tilfredse med gang- og sykkelvegene. I Oslo og Bergen er syklistene 

derimot relativt misfornøyd med gang- og sykkelvegene, hhv. 44 og 40 % av syklistene 

er svært eller ganske misfornøyd. 

• Man sykler mest på tilrettelagt infrastruktur (gang- og sykkelveg) i Kristiansand. 63 % 

av reisene som gjennomføres i Kristiansand er på gang- eller sykkelveg, mens kun 11 % 

av reisene er i vegbanen. I Stavanger/Sandnes gjennomføres 41 % av reisene på gang- 

og sykkelveg, og 14 % er i vegbanen. Dette betyr at man i hovedsak sykler på 

tilrettelagt infrastruktur i Kristiansand og Stavanger/Sandnes. Det motsatte finner vi i 

Oslo og Bergen.  I Bergen er kun 30 % av reisene på gang- og sykkelveg og 24 % i 

vegbanen. I Oslo foregår størstedelen av reisene i vegbanen (29 %), og kun 20 % av 

reisene på gang- og sykkelveg. Dette tilsier at de fleste som sykler i Oslo og Bergen 

ikke sykler på tilrettelagt infrastruktur for sykkel. 

• Det er en klar sammenheng mellom sykkelaktivitet og hvor fornøyd syklistene er med 

sykkelforholdene, om man sykler på tilrettelagt sykkelinfrastruktur og hvor trygg 

syklisten opplever at det er å sykle. I Kristiansand der man sykler mest, er man svært 

fornøyd med forholdene, syklistene sykler i hovedsak på gang- og sykkelveg, og 

opplever det som trygt å sykle. I Oslo og Bergen, der man sykler minst, er man lite 

fornøyd med forholdene, sykler mest i vegbanen, og opplever det som utrygt å sykle. 

 

Årsaker til å ikke sykle 

• De fleste som ikke sykler i utvalget oppgir at den viktigeste årsaken er at det er enklere 

å bruke bilen. Videre er det både sykkelfaktorer og andre rammebetingelser som 

oppgis som årsak. Her er det imidlertid store forskjeller mellom byene. 

• I Kristiansand og Stavanger/Sandnes, er det i hovedsak det at bilen er enkel å ta i bruk 

som oppgis som hovedargumentet for å ikke sykle. Deretter oppgis for lange avstander 

som et viktig argument.  

• I Oslo og Bergen oppgir de fleste som ikke sykler at dårlige forhold for sykkel (dårlig 

infrastruktur og trafikkfarlig) er hovedårsaken. Særlig er dette gjeldende i Oslo der 

disse er de to viktigeste årsakene. Dette samsvarer godt med funnene i undersøkelsen 

der respondentene i Oslo og Bergen ikke var fornøyde med sykkelforholdene.  
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Behov for å målrette sykkeltiltak i de ulike byene 

• Undersøkelsen viser et sammensatt bilde der man både har et behov for å legge bedre 

til rette for sykkel, og samtidig et behov for å gjøre bilen mindre attraktiv. Her er det 

store forskjeller mellom byene; det ser ut til å være behov for mer infrastruktur i Oslo 

og Bergen, mens det i Kristiansand og Stavanger/Sandnes synes å være et større behov 

for mer restriktive tiltak på bilbruk. 

• For å få de som ikke sykler opp på sykkelen er det avgjørende at det legges til rette 

gjennom trafikksikker og trygg infrastruktur, samt at mang sikrer tilstrekkelig 

vedlikehold av sykkelvegnettet. Dette er det stor enighet om i de fire byområdene, og 

det gjelder for både de som sykler og de som ikke sykler. 
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4 Vektlegging av ulike sykkeltiltak 

I dette kapitlet oppsummerer vi hovedtrekkene fra samvalgsdelen av undersøkelsen. Formålet 

med samvalgsundersøkelsen er å kartlegge trafikantenes vektlegging av ulike egenskaper ved 

en sykkelreise, og i neste omgang bruke dette til å si noe om tilbudsforbedringer og tilhørende 

etterspørselseffekter av ulike sykkeltiltak, som for eksempel å bygge ut mer gang og-

sykkelveger. Eksempler på valg mellom reiser og tilbudsforbedringer av ulike sykkeltiltak er 

forbeholdt neste kapittel. I dette kapittelet konsentrerer vi oss om å oppsummere selve 

vektleggingen av egenskapene som inngikk i samvalgsundersøkelsen, herunder hvordan disse 

varierer mellom ulike grupper trafikanter.   

4.1 Kartlagte egenskaper, vektlegginger og generalisert tid  

Liten kunnskap om vektlegging av ulike sykkeltiltak 

Det finnes få tidligere gjennomførte undersøkelser om etterspørselseffekten av sykkeltiltak. 

Denne markedsundersøkelsen vil dermed gi ny og viktig kunnskap om potensielle effekter av 

ulike tiltak, og kunnskap om hvilke virkemidler som er effektive for å øke sykkelbruken i ulike 

områder.  

I arbeidet med utformingen av vår undersøkelse har vi imidlertid gått gjennom de 

undersøkelsene som er gjennomført tidligere. Dette har vært viktig for å vurdere hvilke tiltak vi 

ville inkludere i undersøkelsen, hvilke egenskaper som skal inkluderes i de ulike sykkelturene 

og hvordan disse kan variere. Vi har derfor sett på følgende gjennomførte SP-undersøkelser på 

sykkel:  

 Ramjerdi m.fl (2009): «Den norske verdsettingsstudien – Tid» (TØI-rapport 

1053b/2009), hvor det også er gjennomført en stated preference-undersøkelse for 

sykling.  

 Börjesson, Maria (2008): «Värdering av tid och bekvämlighet vid cykling» 

(RAPPORT 2008:23), en Stated-Preference-undersøkelse blant syklister i 

Stockholmsregionen.  

 Vibe m.fl (2004): «Kollektivalternativene i Tønsbergpakken. Bidrag til 

konsekvensutredningen» (TØI-rapport 698/2004), hvor det ble gjennomført 

samvalgundersøkelser blant bilister, kollektivtrafikanter og syklister for å fastsette 

de ulike trafikantgruppenes preferanser når det gjelder viktige sider ved 

transporttilbudene.  
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Egenskaper i vår samvalgsundersøkelse 

Basert på gjennomgangen av disse undersøkelsene har vi valgt å fokusere på følgende 

egenskaper ved sykkelturen (se avsnitt 2.2 for en mer detaljert beskrivelse):  

 Sykkelinfrastruktur:  

o Grad av tilrettelegging for sykling 

o Ulike typer infrastruktur, dvs. å sykle på  

i) gang- og sykkelveg 

ii) sykkelfelt i vegbanen  

iii) i vegbanen uten tilrettelegging.11  

 Trafikkmengde: hvor mye trafikk det er langs strekningen man sykler, både når det 

gjelder biler, gående og syklister. I undersøkelsen har vi skilt mellom  

i) ingen/lite trafikk 

 ii) middels trafikk  

iii) mye trafikk.  

 Antall stopp/kryss: belastningen knyttet til antall stopp/kryss langs strekningen 

man syklet. 

Videre presenteres resultatene fra denne delen av undersøkelsen. Resultatene presenteres i 

følgende rekkefølge:  

1. Vektlegging av infrastruktur (kapittel 4.2) 

2. Vektlegging av trafikkmengde (kapittel 4.3) 

3. Vektlegging av antall stopp/kryss (kapittel 4.4) 

For hver egenskap presenterer vi først vektleggingen i hele utvalget, deretter forskjeller 

mellom de fire byene, forskjeller mellom de som sykler ofte og de som sykler sjelden/aldri, og 

til sist etter reiseformål.12 

Vektlegging av ulike egenskaper og generalisert tid 

En utfordring ved de fleste samvalgsundersøkelser er at en ønsker å sammenligne 

vektleggingen av ulike faktorer eller egenskaper som har ulike naturlige måleenheter. I vårt 

tilfelle ønsker vi for eksempel å sammenligne den relative vektleggingen av sykkeltid (tid), 

infrastruktur (tre kategorier) og antall kryss/stopp (antall). Når vi skal måle trafikantenes 

relative vektlegging av disse egenskapene har vi behov for en felles måleenhet slik at de blir 

direkte sammenlignbare. 

I vårt tilfelle er den naturlige måleenheten det vi kaller «generalisert tid» (Balmcombe m fl 

2004). Ved bruk av generalisert tid uttrykkes den relative belastningen ved ulike egenskaper i 

                                                           
11 Vi vurderte også å inkludere vektlegging av sykkelveg (med eller uten fortau). Sykkelveg med eller 
uten fortau er et infrastrukturtiltak som det i liten grad er tatt i bruk i Norge, og derav mindre kjent. Av 
hensyn til et oversiktlig undersøkelsesdesign som fokuserer på elementer de fleste trafikanter kan 
kjenne seg igjen i, valgte vi å utelate dette elementet.  
12 Analysene av trafikantenes vektlegging av ulike sykkeltiltak tar utgangspunkt i en konkret sykkelreise 
som respondentene har beskrevet i markedsundersøkelsen. Vi har valgt å utelate respondenter med 
svært korte (< 5 min) og svært lange (> 100 min) reiser i analysene. 
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tidsenheter. Dersom for eksempel en 10 minutters sykkelreise som foregår i vegbanen 

oppleves dobbelt så belastende som en tilsvarende sykkelreise på gang-/sykkelveg, så vil den 

generaliserte tiden for disse to reisene være på hhv 20 minutter og 10 minutter. Den 

generaliserte tiden for ulike egenskaper ved sykkelreisen, og tilhørende relative vektlegginger, 

avledes av de statistiske modellene som estimeres for dataene fra samvalgsundersøkelsen.  

Vi vil noen ganger omtale den generaliserte tiden til en reise som den totale belastningen ved 

reisen. Likeledes vil vi noen ganger omtale vektleggingen av en egenskap som verdsettingen av 

den aktuelle egenskapen. Vi kan altså snakke om at for eksempel å sykle på gang- og sykkelveg 

vektlegges eller verdsettes dobbelt så høyt som å sykle langs vegbanen, men hvor vi da i begge 

tilfeller tar utgangspunkt i den generaliserte tiden. 

4.2  Vektlegging av ulike typer infrastruktur  

Det er en stor belastning å sykle i vegbanen uten tilrettelegging 

Når det gjelder vektlegging av ulike typer infrastruktur, var alternativene i undersøkelsen å 

sykle i vegbanen uten noen form for tilrettelegging, på sykkelfelt i vegbanen eller på gang- og 

sykkelveg. Figur 4.1 viser vektlegging av ulik type infrastruktur blant alle respondentene i 

undersøkelsen. Et hovedfunn er at det å sykle på gang- og sykkelveg er å foretrekke framfor å 

sykle på annen type infrastruktur, og at å sykle i vegbanen uten noen form for tilrettelegging 

oppleves som verst. Tallene i figuren er et uttrykk for hvor mye mer belastende det oppleves å 

sykle på f.eks. sykkelfelt framfor på gang- og sykkelveg, målt i generalisert reisetid, jf. kapittel 

4.1. 

 Å sykle på sykkelfelt oppleves som 1,5 gang så belastende som å sykle på gang- og 

sykkelveg. I praksis betyr dette at man like gjerne sykler 1,4 minutter på gang- og sykkelveg 

som 1 minutt på sykkelfelt.  

 Videre føles det nesten 3 ganger så belastende å sykle i vegbanen uten noen form for 

tilrettelegging som å sykle på gang- og sykkelveg. Man er med andre ord like villig til å 

sykle 2,6 minutter på gang- og sykkelveg som 1 minutt i vegbanen.  

 Vi at det er en større relativ forskjell mellom det å sykle på sykkelfelt og i vegbanen uten 

tilrettelegging, enn det er mellom det å sykle på gang- og sykkelveg og på sykkelfelt. Dette 

betyr at selv om gang- og sykkelveg er å foretrekke framfor sykkelfelt, er det likevel 

viktigere med en eller annen form for tilrettelegging enn hvilken type tilrettelegging man 

velger. 
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Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur 

 

    

 

 Figur 4.1: Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur, hele utvalget.  

Å sykle i vegbanen er noe mer belastende i Kristiansand enn i de øvrige byene 

Figur 4.2 viser belastningen ved å sykle på sykkelfelt og i vegbanen uten tilrettelegging, 

sammenlignet med det å sykle på gang- og sykkelveg i de fire byområdene. Vi ser at 

vektlegging av type infrastruktur varierer noe mellom byene, og at det å sykle uten noen form 

for tilrettelegging oppleves som noe mer belastende blant syklistene i Kristiansand enn blant 

syklistene i de tre øvrige byene som inngår i undersøkelsen.  

 Blant syklistene i Kristiansand oppleves det 1,8 ganger så belastende å sykle på sykkelfelt 

som på gang- og sykkelveg, og hele 3,4 ganger så belastende å sykle i vegbanen uten 

tilrettelegging som på gang- og sykkelveg. Som nevnt i avsnitt 3.3 er det best tilrettelagt 

for sykling i Kristiansand, og en mulig årsak til den høye vektleggingen av infrastruktur kan 

være at det oppleves som verre å bli fratatt et gode, enn å bli introdusert for noe som er 

bedre enn det man har i dag. 

 Videre ser vi at ulempen ved å sykle i vegbanen uten tilrettelegging er noe mindre i Oslo 

enn i de øvrige byene; her oppleves det 2,2 ganger så belastende å sykle i vegbanen uten 

tilrettelegging som på gang- og sykkelveg. En mulig årsak kan være at syklister i Oslo er 

blitt så vant til å sykle i vegbanen at man rett og slett har aksepterer det. 
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Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur blant syklister i fire byer 

 
Figur 4.2: Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur for syklister i hver av de fire byene som er med i 

undersøkelsen (både de som sykler ofte og de som sykler sjelden). 

For de som sykler sjelden er det svært belastende å sykle uten tilrettelegging  

Vi har også sett på om det er forskjeller mellom de som sykler ofte og de som sykler sjelden. 

Det er også grunn til å anta at slike vurderinger er avhengig av hvor langt man sykler. Blant de 

som sykler ofte har vi derfor skilt mellom ulike reiselengder: under 15 minutter, mellom 15 og 

30 minutter og over 30 minutter. Et slikt skille gjør det også lettere å sammenligne de som 

sykler ofte med de som sykler sjelden. Den siste gruppen skulle forholde seg til en reise på 

rundt 10 minutter, og sammenlignes derfor med de som sykler ofte og kort (under 15 

minutter).  

Figur 4.3 viser ulempen ved å sykle på hhv sykkelfelt og i vegbanen uten tilrettelegging 

sammenlignet med å sykle på gang- og sykkelveg blant de som sykler sjelden og de som sykler 

ofte, samt for de som sykler ofte fordelt etter reiselengde. Resultatene viser at godt tilrettelagt 

infrastruktur betyr mer for de som sykler sjelden enn for de som sykler ofte.  

 Blant de som sykler ofte oppleves det 1,4 ganger mer belastende å sykle på sykkelfelt enn 

på gang- og sykkelveg, og 2,3 ganger så belastende å sykle i vegbanen uten tilrettelegging. 

Denne gruppen vil like gjerne sykle 2,3 minutter på gang- og sykkelveg som ett minutt i 

vegbanen.  

 Blant de som sykler sjelden oppleves det 2,2 ganger mer belastende å sykle på sykkelfelt 

enn på gang- og sykkelveg, og hele 4,1 ganger så belastende å sykle i vegbanen uten 

tilrettelegging. Med andre ord vil de som sykler sjelden like gjerne sykle fire minutter på 

gang- og sykkelveg som ett minutt i vegbanen, altså er de villige til å sykle nesten dobbelt 

så langt som de som sykler ofte for å få sykle på gang- og sykkelveg framfor i vegbanen. 

 Når vi deler inn de som sykler ofte etter reiselengde, finner vi at de som sykler kort har en 

noe høyere vektlegging av infrastruktur enn de som sykler langt. Forskjellene er ikke særlig 

store, men vi ser blant annet at de som sykler kort opplever det som noe mer belastende å 

sykle i vegbanen uten tilrettelegging en de som sykler langt.  
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Belastning knyttet til type infrastruktur blant ulike grupper syklister 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3: Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur for de som sykler sjelden og de som sykler  
ofte (fordelt etter reiselengde). 
 

Godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur betyr mer på fritidsreisen enn på arbeidsreisen 

Videre har vi sett på forskjellen i vektlegging av å sykle på ulik type infrastruktur etter hva som 

er formålet med sykkelturen. Vi har skilt mellom de som sykler til og fra skole eller arbeid, og 

øvrige formål.13 I avsnitt 3.1 så vi at om lag 60 % av reisene er arbeids- og skolereiser, mens de 

øvrige 40 % av reisene er til ulike fritidsrelaterte reisemål.   

Resultatene viser at godt tilrettelagt infrastruktur betyr mye mer for de som sykler på en 

fritidsrelatert sykkeltur enn for de som sykler til og fra arbeid eller skole, mens den sistnevnte 

gruppen har høyere vektlegging av å komme fort fram.  

 Blant de som sykler til/fra arbeid/skole oppleves det 1,2 ganger mer belastende å sykle på 

sykkelfelt enn på gang- og sykkelveg, og 1,9 ganger så belastende å sykle i vegbanen uten 

tilrettelegging. Det vil si at det å sykle på gang- og sykkelveg og i sykkelfelt oppleves 

omtrent like bra, men at det å sykle i veibanen utgjør en stor ulempe.  

 Blant de som sykler på en fritidsrelatert sykkeltur oppleves det 2,2 ganger mer belastende 

å sykle på sykkelfelt enn på gang- og sykkelveg, og hele 4,3 ganger så belastende å sykle i 

vegbanen uten tilrettelegging. Dette er omtrent samme vektlegging som blant de som 

sykler sjelden.  

                                                           
13 Analysen inkluderer kun de som sykler ofte, dvs. minst en gang hver 14. dag.  
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Belastning knyttet til type infrastruktur, etter  
formål med reisen 

 
 
Figur 4.4: Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur blant de som  
sykler til/fra arbeid/skole og på fritidsrelatert sykkeltur.  

4.3 Vektlegging av trafikkmengde 

I undersøkelsen kartla vi også syklistene vurdering av trafikkmengde, dvs. hvor mye trafikk det 

er der de sykler, både når det gjelder biler, gående og andre syklister. Det ble skilt mellom 

lite/ingen trafikk, middels trafikk og mye trafikk.  

Grad av trafikkmengde betyr mindre enn godt tilrettelagt infrastruktur 

Resultatene viser at det oppleves bedre å sykle i liten eller ingen trafikk enn i middels og mye 

trafikk, men grad av trafikkmengde oppleves som mindre betydningsfullt enn type 

infrastruktur (jf. figur 4.5). Konkret viser analysene at:    

 Det er nesten 1,5 gang så belastende å sykle i middels trafikk som i lite trafikk. Det vil si at 

man like gjerne sykler 1,4 minutt i lite trafikk som ett minutt i middels trafikk.  

 Det er 2 ganger så belastende å sykle i mye trafikk som i lite trafikk. Det vil si at man like 

gjerne sykler 2 minutter i lite trafikk som ett minutt i mye trafikk.  
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Belastning knyttet til trafikkmengde 

 

Figur 4.5: Belastning knyttet til ulik grad av trafikkmengde  
sammenlignet med å sykle i lite/ingen trafikk, hele utvalget. 

Trafikkmengde vektlegges relativt likt i de fire byene  

Når det gjelder trafikkmengde er det små forskjeller mellom byene i hvordan dette vektlegges. 

Men vi ser at syklistene i Kristiansand opplever det som noe mer belastende å sykle i mye 

trafikk sammenlignet med syklistene i de tre øvrige byene. I Kristiansand oppleves det som 2,3 

mer belastende å sykle i mye trafikk som å sykle i liten/ingen trafikk, mens mye trafikk 

oppleves som omtrent 2 ganger så belastende som lite/ingen trafikk i de øvrige byene.  

Belastning knyttet til trafikkmengde blant syklister i fire byområder 

 
Figur 4.6: Belastning knyttet til trafikkmengde blant syklister i hver av de fire byene som er med i 
undersøkelsen (både de som sykler ofte og de som sykler sjelden). 
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Mye trafikk er mer belastende blant de som sykler sjelden enn de som sykler ofte 

Figur 4.7 viser vektlegging av trafikkmengde blant de som sykler ofte og de som sykler sjelden. 

Vi ser at også belastningen knyttet til trafikk er større blant de som sykler sjelden enn blant de 

som sykler ofte. Forskjellene er imidlertid ikke like store som for infrastruktur.  

 Blant de som sykler ofte oppleves det 1,4 ganger mer belastende å sykle i middels trafikk 

som i lite/ingen trafikk og 1,8 ganger mer belastende å sykle i mye trafikk. Denne gruppen 

vil altså like gjerne sykle 1,8 minutter i lite/ingen trafikk som ett minutt i mye trafikk.  

 Blant de som sykler sjelden oppleves det 1,7 ganger mer belastende å sykle i middels 

trafikk som i lite/ingen trafikk og 2,7 ganger mer belastende å sykle i mye trafikk. Denne 

gruppen vil altså like gjerne sykle 2,7 minutter i lite/ingen trafikk som ett minutt i mye 

trafikk.   

 Blant de som sykler ofte har reiselengde så godt som ingen betydning for hvordan man 

vurderer belastningen knyttet til trafikkmengde. Figuren er derfor ikke vist her.  

 

Belastning knyttet til trafikkmengde blant de som sykler 
sjelden og de som sykler ofte 

 
Figur 4.7: Belastning knyttet til trafikkmengde for de som sykler  
sjelden og de som sykler ofte. 
 

Det er en svært stor belastning å sykle i mye trafikk på en fritidsrelatert sykkeltur 

Figur 4.8 viser vektlegging av trafikkmengde etter formål med reisen. Resultatene viser at de 

som sykler på en fritidsrelatert sykkeltur vektlegger det å sykle på strekninger med lite trafikk 

vesentlig høyere enn de som sykler til arbeid/skole.  

 Blant de som sykler til arbeid oppleves det 1,3 ganger mer belastende å sykle i middels 

trafikk som i lite/ingen trafikk og 1,6 ganger mer belastende å sykle i mye trafikk. 
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 Blant de som sykler en fritidsrelatert tur oppleves det 1,8 ganger mer belastende å sykle på 

sykkelfelt, enn på gang- og sykkelveg, og hele 3,1 ganger så belastende å sykle i vegbanen 

uten tilrettelegging.  

Belastning knyttet til type infrastruktur,  
etter formål med reisen

 

Figur 4.8: Belastning knyttet til ulike typer infrastruktur blant de  
som sykler til arbeid/skole og på fritidsrelatert sykkeltur. 

4.4 Vektlegging av antall stopp/kryss 

Hvert stopp/kryss man må passere underveis medfører at sykkelturen får en ekstra belastning 

sammenlignet med full fremkommelighet. Denne belastningen består både av ekstra tid som 

følge av at man må stoppe opp, samt at et kryss medfører en potensiell konflikt. I 

undersøkelsen har vi derfor kartlagt belastningen knyttet til antall stopp/kryss langs 

strekningen man syklet. Figurene viser belastningen knyttet til hvert stopp målt i generalisert 

tid, dvs. hvor mange minutter ekstra reisetid hvert stopp tilsvarer.  

Ulempen knyttet til hvert stopp/kryss tilsvarer nesten 3 minutter ekstra reisetid  

Dersom vi ser på alle respondentene under ett finner vi at ulempen knyttet til stopp/kryss 

tilsvarer 2,9 minutter ekstra reisetid per stopp/kryss. Det vil med andre ord si at trafikantene 

kan sykle 3 minutter ekstra for å unngå et stopp. 

Mer belastende i Bergen og Kristiansand enn i Oslo og Stavanger/Sandnes 

Det er store forskjeller mellom byområdene når det gjelder ulempen knyttet til antall 

stopp/kryss. Analysene viser at det å måtte stoppe for kryss underveis oppleves mer 

belastende blant syklister i Bergen og Kristiansand enn i Oslo og Stavanger/Sandnes. Hvert 

stopp tilsvarer en ulempe på 2,3 ekstra minutter i Oslo, 3,4 minutter i Kristiansand og 3,5 

minutter Bergen (jf. figur 4.9).  
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Figur 4.9: Belastning knyttet til hvert stopp/kryss for de fire byene som er med i undersøkelsen,  

målt i generalisert tid. 

Antall stopp kryss er en stor belastning blant de som sykler ofte og langt  

Figur 4.10 viser belastningen ved antall stopp/kryss blant de som sykler sjelden og de som 

sykler ofte, fordelt etter reiselengde. Belastningen ved å måtte stoppe for kryss tilsvarer 1,7 

minutters reisetid per stopp blant de som sykler sjelden. Blant de som sykler ofte og kortere 

enn 15 minutter tilsvarer belastningen ved å stoppe 1,4 minutter per stopp, altså en noe lavere 

belastning enn blant de som sykler sjelden.  

Blant de som sykler ofte og mellom 16 og 30 minutter er belastingen tilsvarende 1,6 minutter 

per stopp. Antall stopp kryss er en stor belastning blant de som sykler ofte og langt (over 30 

minutter). I denne gruppen tilsvarer hvert stopp en ulempe på 3,4 ekstra.  Dette er en gruppe 

som i større grad enn de andre vektlegger full fremkommelighet.  

 
Figur 4.10: Belastning knyttet til hvert stopp/kryss blant de som sykler sjelden og de som sykler ofte 

(fordelt etter reiselengde).  
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Antall stopp kryss er en større belastning på fritidsreiser enn på arbeidsreiser  

Videre viser analysen at belastningen ved å måtte stoppe for kryss er vesentlig større blant de 

som sykler på en fritidsrelatert sykkeltur enn blant de som sykler til og fra arbeid og skole. 

Blant de som sykler til og fra arbeid eller skole tilsvarer hvert stopp 2 minutters ekstra reisetid, 

mens blant de som sykler på en fritidsrelatert sykkeltur tilsvarer hvert stopp hele 5,1 minutters 

ekstra reisetid.  

 
Figur 4.11: Belastning knyttet til hvert stopp/kryss blant  
de som sykler til/fra arbeid/skole og på fritidsrelatert sykkeltur. 

4.5 Vektlegging av ulike sykkeltiltak - kort oppsummering  

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er stor variasjon i hvordan ulike grupper av syklister 

vektlegger ulike egenskaper ved et sykkeltilbud. Kort oppsummert viser analysene at:  

 Det å sykle i vegbanen uten tilrettelegging oppleves som en svært stor belastning for 

syklistene i alle de fire byområdene. Å sykle i vegbanen er 2,6 ganger så belastende som å 

sykle på gang- og sykkelveg, mens det å sykle på sykkelfelt er 1,4 ganger så belastende som 

å sykle på gang- og sykkelveg. Selv om det å sykle på gang- og sykkelveg er å foretrekke 

framfor sykkelfelt, er type tilrettelegging likevel mindre viktig enn at det er tilrettelagt med 

en eller annen form for infrastruktur.   

 Det er 1,4 ganger så belastende å sykle i middels trafikk som i lite trafikk, og to ganger så 

belastende å sykle i mye trafikk. Selv om grad av trafikkmengde har betydning for hvordan 

sykkelturen oppleves, er trafikkmengde noe mindre betydningsfullt enn hvilken type 

infrastruktur man sykler på.  

 Det å måtte stoppe for kryss underveis er en stor ulempe, og hvert stopp tilsvarer nesten 3 

minutter ekstra reisetid. Denne belastningen er et uttrykk både for den ekstra tiden som 

går med på å stoppe, men også for at et kryss innebærer en potensiell konflikt. Særlig de 

2,0

5,1

Sykler til/fra arbeid/skole Fritidsrelatert sykkeltur

Belastning per stopp/kryss etter 
formål med reisen 
(generalisert tid)
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som sykler ofte og langt, samt de som sykler på en fritidsrelatert sykkeltur opplever stopp 

som særlig belastende.  

 De som sykler sjelden har en høyere vektlegging av både tilrettelegging i form av 

infrastruktur og trafikkmengde enn de som sykler ofte. Disse ser dermed ut til å foretrekke 

trygghet framfor raskeste mulig reisetid. Det samme gjelder de som sykler på en 

fritidsrelatert reise sammenlignet med de som sykler på en arbeidsreise.  

 Tidligere i rapporten har vi vist at fordelingen av både de som sykler ofte vs. sjelden og på 

arbeids- og fritidsreise varierer i de fire byene som inngår i undersøkelsen. Selv om det er 

forskjeller i vurdering av ulike sykkeltiltak mellom syklistene i de ulike byområdene, er det 

større forskjeller mellom ulike typer syklister. Det kan derfor tyde på at de forskjellene i 

vektlegging av ulike egenskaper ved sykkeltilbudet vi finner mellom byene skyldes ulik 

sammensetning av type syklister.  
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5 Eksempler på bruk av sykkelverdsettinger 

I forrige kapittel oppsummerte vi hovedresultatene fra samvalgsdelen av undersøkelsen, med 

fokus på trafikantenes vektlegging av ulike egenskaper ved sykkelreiser. I dette kapittelet gir vi 

noen konkrete eksempler på bruk av disse vektleggingene, eller verdsettingene som vi også 

kaller dem. 

I kapitel 5.1 har vi laget eksempler på trafikanters valg mellom to konkrete sykkelreiser. Vi ser 

også på hvordan valgene påvirkes av endringer i disse reisene, for eksempel når vi øker 

sykkeltiden på den ene reisen. Formålet med disse eksempelreisene er å synliggjøre 

trafikantenes avveiinger mellom ulike egenskaper i konkrete valgsituasjoner, og i hvilken grad 

disse avveiingene varierer mellom ulike typer trafikanter.  

I kapittel 5.2 har vi laget et regneeksempel som viser hvor stor belastning det er knyttet til en 

gjennomsnittlig sykkeltur blant ulike grupper av syklister, målt i generalisert tid14. Vi ser også 

på hvordan en forbedring i sykkeltilbudet reduserer den totale reisebelastningen.  

Formålet med tilbudsforbedringer langs aktuelle strekninger for sykkel er å øke sykkelandeler 

og antall gjennomførte sykkelreiser. I kapittel 5.3 diskuterer vi kort hvordan resultatene fra 

samvalgsundersøkelsen kan brukes til å beregne forventede etterspørselseffekter av ulike type 

tiltak og tilbudsforbedringer, og utfordringer knyttet til dette. 

5.1 Valg mellom konkrete sykkelreiser 

For å synliggjøre respondentenes avveiinger mellom ulike egenskaper ved en sykkelreise vil vi 

nå vise en del eksempler på valg mellom to konkrete sykkelreiser, som vi kaller reise A og 

reise B. Når vi lager disse eksempelreisene kan vi basert på den underliggende statistiske 

modellen for spillene beregne sannsynligheten for at deltakerne velger reise A eller B.15 Videre 

kan vi se hvordan disse sannsynlighetene endrer seg når vi endrer egenskaper ved reisene, for 

eksempel hvor mye øker (minker) sannsynligheten for å velge reise A (reise B) når vi øker 

sykkeltiden på reise B med 5 minutter, gitt at alt annet er likt? 

Avveiing mellom sykkeltid, type infrastruktur og trafikkmengde 

Vi ser først på konkrete reiser basert på det første sykkelspillet i samvalgsdelen av 

undersøkelsen (se kapittel 2.2 for detaljer), det vil si avveiinger mellom sykkeltid, type 

                                                           
14 Se kapittel 4.1 for forklaring av generalisert tid. 
15 Konkret simulerer/beregner vi sannsynligheter for å velge reise A og B basert på resultatene fra logit-
modellene til spillene. 
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infrastruktur (sykkelfelt mv.) og trafikkmengde. Vi tar utgangspunkt i følgende basisscenario og 

alternativer: 

Tabell 5.1: Sykkeltid, type infrastruktur og trafikkmengde reise A og B i basis- og alternativscenarioer. 

Faktor Reise A 

Basis 

Reise B Basis Reise B Alt. 1 Reise B Alt. 2 Reise B Alt. 3 Reise B alt. 4 

Sykkeltid 10 15 15 20 20 10 

Infrastruktur Vegbane G/S-veg Sykkelfelt Sykkelfelt Sykkelfelt Sykkelfelt 

Trafikkmengde Middels Middels Middels Middels Mye Mye 

 

Som vi ser er det reise B som endrer seg til å bli gradvis verre i de alternative scenariene 

Alternativ 1–3, men bedre igjen i alternativ 4 i form av redusert sykkeltid. Endringer i reise B ift 

forrige alternativ er markert med fet/rød skrift. Vi skal altså se på hvordan disse endringene 

påvirker sannsynligheten for å velge reise A og B.  

Forskjeller mellom ofte-syklister og sjelden-syklister 

Vi er spesielt interessert i å se på hvordan sannsynligheten for å velge reise A og reise B endrer 

seg for ulike grupper syklister. Først vil vi sammenligne resultater for de som sykler ofte (sykler 

minst hver 14. dag) og de som sykler sjelden (sykler sjeldnere enn hver 14. dag). De som sykler 

sjelden fikk oppgitt en sykkeltid som varierte rundt 10 minutter (+/- 25 %) i sykkelspillene. Vi 

ønsker å sammenligne de to gruppene basert på mest mulig sammenlignbare reiser, så vi 

avgrenser utvalget blant de som sykler ofte til de som syklet mellom 5–15 minutter på sin siste 

sykkelreise.  

De beregnede sannsynlighetene for å velge reise B i de ulike alternativene (målt i prosent) for 

de som sykler ofte og de som sykler sjelden er vist i figur 5.1. 

Basisscenario fokuserer på avveiingen mellom sykkeltid og det å sykle i vegbanen eller på 

gang/-sykkelvei. Som vi ser er et klart flertall villige til å sykle 5 minutter ekstra på gang/-

sykkelveg (reise B) framfor å sykle i vegbanen (reise A). Dette er spesielt tydelig blant de som 

sykler sjelden, hvor hele 87 % ville valgt reise B, mot 78 % blant de som sykler ofte.  

I Alternativ 1 er reise B endret ved at en nå sykler i sykkelfelt langs vegbanen framfor å sykle på 

separat gang-/sykkelveg, mens reise A er uendret. Ikke overraskende fører dette til at færre 

velger reise B og tilsvarende flere velger reise A i forhold til Basisscenario. Endringen er spesielt 

tydelig blant de som sykler sjelden, hvor sannsynligheten for å velge reise B reduseres med 

14 prosentpoeng, til 73 %. Blant de som sykler ofte reduseres sannsynligheten for å velge reise 

B med 11 prosentpoeng, til 67 %. Forskjellen mellom de som sykler ofte og de som sykler 

sjelden er altså enda tydeligere for vektlegging av gang-/sykkelveg enn for sykkelfelt. 
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Figur 5.1: Sannsynligheter for å velge reise B framfor reise A ved ulike egenskaper ved reisene for de som 

sykler ofte (minst hver 14. dag) med sykkeltid 5-15 minutter og de som sykler sjelden. Simuleringer 

basert på resultater fra logit-modellen til sykkelspill 1, se kapittel 2.2 for beskrivelse. *I Basisscenarioet 

har reisene følgende nivåer på egenskapene (se også tabell 5.1): Reise A – Sykkeltid 10 min, sykle i 

vegbanen, middels trafikkmengde. Reise B Sykkeltid 15 min, sykle på gang-/sykkelveg, middels 

trafikkmengde. 

 

I Alternativ 2 øker vi sykkeltiden for reise B med 5 minutter, til 20 minutter, ellers er reisene 

like som i Alternativ 1. Dette fører naturlig nok til at færre velger reise B. Her er forskjellen 

mellom de som sykler ofte og sjelden spesielt tydelig. Sannsynligheten for å velge reise B blant 

de som sykler ofte reduseres nå med 20 prosentpoeng, til 47 %, mens blant de som sykler 

sjelden reduseres den kun med 8 prosentpoeng, til 63 %. Blant de som sykler ofte er med 

andre ord omtrent halvparten villige til å sykle 10 minutter ekstra for å sykle i sykkelfelt 

framfor å sykle i vegbanen, mens den andre halvparten foretrekker en kortere reise i 

vegbanen. De som sykler ofte er i større grad villige til å avveie infrastruktur mot reisetid, mens 

de som sykler sjelden synes svært skeptiske til å sykle i vegbanen. 

I Alternativ 3 øker vi fra «middels» til «mye» trafikkmengde i reise B, ellers er reisene like som i 

Alternativ 2. Sannsynligheten for å velge reise B reduseres nå med 17–18 prosentpoeng både 

blant de som sykler ofte og sjelden, til henholdsvis 29 og 48 %. Blant de som sykler sjelden er 

med andre ord omtrent halvparten villige til å sykle 10 minutter ekstra for å sykle i sykkelfelt 

selv med mer trafikk enn i den alternative, kortere reisen hvor en må sykle i selve vegbanen. 
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I Alternativ 4 til slutt «nullstiller» vi forskjeller i sykkeltid ved å redusere denne fra 20 til 10 min 

i reise B. Figur 5.1 viser for det første at reisetid er relativt sett viktigere blant de som sykler 

ofte enn de som sykler sjelden. Sannsynligheten for å velge reise B øker med hele 

38 prosentpoeng blant de som sykler ofte når sykkeltiden halveres, til 67 %, mot 18 

prosentpoengs økning blant de som sykler sjelden, til 66 %. For det andre illustrerer Figur 5.1 

at type infrastruktur er viktigere enn trafikkmengde; ved like sykkeltider foretrekker et klart 

flertall reise B med mye trafikk, men eget sykkelfelt, framfor reise A med middels trafikk, men 

hvor en må sykle i vegbanen. 

Forskjeller mellom byene 

I figur 5.2 har vi samlet de som sykler ofte og de som sykler sjelden, men skilt mellom 

deltakere fra de fire byområdene som deltok i undersøkelsen. 

 

Figur 5.2: Sannsynligheter for å velge reise B framfor reise A ved ulike egenskaper ved reisene i fire 

byområder. Utvalg avgrenset til deltakere med sykkeltid 5-15 minutter på siste reise. Simuleringer basert 

på resultater fra logit-modellen til sykkelspill 1, se kapittel 2.2 for beskrivelse. *I Basisscenarioet har 

reisene følgende nivåer på egenskapene (se også tabell 5.1): Reise A – Sykkeltid 10 min, sykle i vegbanen, 

middels trafikkmengde. Reise B Sykkeltid 15 min, sykle på gang-/sykkelveg, middels trafikkmengde. 

Som vi ser er hovedmønstrene for valg mellom reise A og ulike varianter av reise B relativt like i 

de ulike byområdene, og det er mindre forskjeller byene mellom (figur 5.2) enn mellom dem 

som sykler ofte og sjelden (figur 5.1). I Basisscenario ser vi at flest ville valgt reise B i 

Kristiansand (88 %) og færrest (men fortsatt svært mange) ville valgt reise B i Oslo (79 %). 
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Dette gjenspeiler resultatene i kapittel 4.2, som viste at den relative vektleggingen av gang-

/sykkelveg er størst i Kristiansand og minst i Oslo. 

Et annet funn som kan være verdt å merke seg at er at mellom de ulike scenarioene er det 

generelt størst endringer i sannsynligheten for å velge reise B i Kristiansand og minst endringer 

i Bergen. Men dette mønstret kan delvis gjenspeile ulike sykkelandeler i byene; det er størst 

andel ofte-syklister i Kristiansand og færrest i Bergen (jf. figur 3.2). Og som figur 5.1 viser er de 

som sykler ofte mer villige til å avveie ulike egenskaper ved reisen mot hverandre enn de som 

sykler sjelden.  

Forskjeller mellom arbeidsreiser og fritidsreiser 

I figur 5.3 har vi avgrenset utvalget til de som sykler ofte, og nå skiller vi på reiseformål; til 

venstre ser vi valg av reiser for de som gjennomførte spillene basert på sin siste sykkelreise til 

arbeid/skole (arbeidsreise), og til høyre ser vi valg av reiser for de som hadde andre 

reiseformål (fritidsreiser). 

 

Figur 5.3. Sannsynligheter for å velge reise B framfor reise A ved ulike egenskaper ved reisene blant de 

som sykler ofte, fordelt på reiseformål. Utvalg avgrenset til deltakere med sykkeltid 5-15 minutter på 

siste reise. Simuleringer basert på resultater fra logit-modellen til sykkelspill 1, se kapittel 2.2 for 

beskrivelse. *I Basisscenarioet har reisene følgende nivåer på egenskapene (se også tabell 5.1): Reise A – 

Sykkeltid 10 min, sykle i vegbanen, middels trafikkmengde. Reise B Sykkeltid 15 min, sykle på gang-

/sykkelveg, middels trafikkmengde. 
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Som vi ser er hovedmønstrene for valg mellom reise A og ulike varianter av reise B relativt like 

for arbeidsreiser og fritidsreiser, men noen forskjeller peker seg ut. Den relative vektleggingen 

av infrastruktur og da spesielt gang-/sykkelveg er høyere på fritidsreiser enn arbeidsreiser; på 

fritidsreiser er 83 % villige til å sykle 5 minutter ekstra for å sykle på gang/-sykkelveg i stedet 

for i vegbanen, mot 76 % på arbeidsreiser (Basisscenario). Når vi endrer fra gang/-sykkelveg til 

sykkelfelt på reise B (Alt. 1) er det imidlertid små forskjeller mellom arbeidsreiser og 

fritidsreiser; hhv 66 og 68 % er villige til å sykle 5 minutter ekstra for å sykle i sykkelfelt framfor 

i vegbanen. Videre ser vi at den relative vektleggingen av reisetid er høyere på arbeidsreiser 

enn fritidsreiser, både når reisetiden på reise B øker med 5 minutter i Alt. 2 og når den 

halveres i Alt. 4. 

Avveiing mellom sykkeltid, grad av tilrettelegging og antall kryss 

Vi tar også med eksempler på konkrete reiser basert på andre sykkelspillet fra 

samvalgsundersøkelsen (se kapittel 2.2 for detaljer), det vil si avveiinger mellom sykkeltid, grad 

av tilrettelegging for sykling langs strekning og antall kryss/stopp på reisen. Vi tar utgangspunkt 

i følgende basisscenario og alternativer: 

Tabell 5.2: Sykkeltid, grad av tilrettelegging og antall kryss reise A og B i basis- og alternativscenarioer. 

Faktor Reise A 

Basis 

Reise B Basis Reise B Alt. 1 Reise B Alt. 2 Reise B Alt. 3 Reise B alt. 4 

Sykkeltid 10 15 20 20 20 10 

Tilrettelegging 

på strekning 

Ingen Hele Hele Hele Halve Halve 

Antall kryss 2 2 2 5 5 5 

Som vi ser er det igjen reise B som endrer seg til å bli gradvis verre i de alternative scenariene 

Alternativ 1–3, men bedre igjen i Alternativ 4 i form av halvert sykkeltid. Endringer i reise B ift 

forrige alternativ er markert med fet/rød skrift. Definisjoner av utvalg og grupper er de samme 

her som i eksemplene fra det første sykkelspillet over. 

Forskjeller mellom ofte-syklister og sjelden-syklister 

De beregnede sannsynlighetene for å velge reise B i de ulike alternativene (målt i %) for de 

som sykler ofte og de som sykler sjelden er vist i figur 5.4. 

Forskjellene i valg av reiser mellom de som sykler ofte og de som sykler sjelden er enda 

tydeligere i eksempelreisene fra sykkelspill 2 (figur 5.3) enn i eksempelreisene fra sykkelspill 1 

(figur 5.1). For de som sykler sjelden er det svært viktig at det er tilrettelagt for sykling (for 

eksempel gang-/sykkelveg) langs hele strekningen dersom de skal sykle. Kun 6 % ville valgt en 

reise på 10 minutter uten noen form for tilrettelegging (Basis, reise A) framfor en reise på 15 

minutter med tilrettelegging hele veien (Basis, reise B). Også blant de som sykler ofte er det 

kun et fåtall (13 %) som her ville valgt den korteste reisen. 
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Figur 5.4. Sannsynligheter for å velge reise B framfor reise A ved ulike egenskaper ved reisene for de som 

sykler ofte (minst hver 14. dag) med sykkeltid 5-15 minutter og de som sykler sjelden. Simuleringer 

basert på resultater fra logit-modellen til sykkelspill 2, se kapittel 2.2 for beskrivelse. *I Basisscenarioet 

har reisene følgende nivåer på egenskapene (se også tabell 5.2): Reise A – Sykkeltid 10 min, ingen 

tilrettelegging langs strekning, 2 kryss. Reise B Sykkeltid 15 min, tilrettelagt for sykling langs hele 

strekning, 2 kryss. 

Forskjellene i vektlegging av tilrettelegging blir enda tydeligere når vi beholder full 

tilrettelegging i reise B, men ellers gjør denne reisen mindre attraktiv (og holder reise A 

uendret). Når vi øker reisetiden til reise B med 5 minutter, til 20 minutter (Alt. 1), så ser vi at 

det er ganske stor grad av bevegelse blant de som sykler ofte; sannsynligheten for å velge 

reise B reduseres med 14 prosentpoeng, fra 87 til 73 %. Når vi gjør reise B enda litt verre ved å 

øke fra 2 til 5 kryss/stopp på reisen (Alt. 2), så reduseres igjen sannsynligheten for å velge reise 

B betydelig blant de som sykler ofte, fra 73 til 54 %. 

Motsatt ser vi at det er liten grad av bevegelse ved disse endringene blant de som sykler 

sjelden. Ved 5 minutter økt reisetid på reise B reduseres sannsynligheten for å velge denne 

med kun 3 prosentpoeng, til 91 %, og ved å øke antall kryss/stopp fra 2 til 5 i reise B reduseres 

sannsynligheten for å velge denne med kun ytterliggere 6 prosentpoeng, til 85 %. 

Det ser altså ut til at de som sykler ofte vurderer flere faktorer opp mot hverandre når de 

velger mellom reiser. Blant de som sykler sjelden er det imidlertid ganske uaktuelt å velge en 

reise uten noen form for tilrettelegging for sykkel framfor en reise hvor det er tilrettelagt hele 

veien, selv når den ikke-tilrettelagte reisen er langt bedre på andre objektive kriterier (her 
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reisetid og antall kryss/stopp). Men merk at grad av tilrettelegging er svært viktig også blant de 

som sykler ofte. 

Forskjeller mellom byene  

Resultater for de ulike byområdene er vist i figur 5.5. I likhet med eksempelreisene fra det 

første sykkelspillet (kap. 5.1) finner vi at det er mindre forskjeller i valg mellom reise A og ulike 

varianter av reise B mellom de ulike byområdene (figur 5.5) enn mellom ofte-syklistene og 

sjelden-syklistene (figur 5.4).  

 

Figur 5.5. Sannsynligheter for å velge reise B framfor reise A ved ulike egenskaper ved reisene i fire 

byområder. Utvalg avgrenset til deltakere med sykkeltid 5-15 minutter på siste reise. Simuleringer basert 

på resultater fra logit-modellen til sykkelspill 2, se kapittel 2.2 for beskrivelse. *I Basisscenarioet har 

reisene følgende nivåer på egenskapene (se også tabell 5.2): Reise A – Sykkeltid 10 min, ingen 

tilrettelegging langs strekning, 2 kryss. Reise B Sykkeltid 15 min, tilrettelagt for sykling langs hele 

strekning, 2 kryss. 

Forskjeller mellom arbeidsreiser og fritidsreiser 

Resultater splittet på arbeidsreiser og fritidsreiser blant ofte-syklistene er vist i figur 5.6. 

Figur 5.4 viste at ofte-syklistene i større grad enn sjelden-syklistene vurderer flere faktorer opp 

mot hverandre når de velger mellom reiser. Figur 5.6 viser at dette mønsteret er spesielt 

tydelig på arbeidsreiser blant ofte-syklistene. Her er det er store endringer i sannsynligheten 

for å velge reise B ved hver endring i egenskaper ved denne, enten det gjelder endringer i 

reisetid, antall kryss/stopp eller grad av tilrettelegging for sykkel. 
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Figur 5.6. Sannsynligheter for å velge reise B framfor reise A ved ulike egenskaper ved reisene blant de 

som sykler ofte, fordelt på reiseformål. Utvalg avgrenset til deltakere med sykkeltid 5-15 minutter på 

siste reise. Simuleringer basert på resultater fra logit-modellen til sykkelspill 2, se kapittel 2.2 for 

beskrivelse. *I Basisscenarioet har reisene følgende nivåer på egenskapene (se også tabell 5.2): Reise A – 

Sykkeltid 10 min, ingen tilrettelegging langs strekning, 2 kryss. Reise B Sykkeltid 15 min, tilrettelagt for 

sykling langs hele strekning, 2 kryss. 

På fritidsreiser er det spesielt dårligere tilrettelegging for sykkel som påvirker sannsynligheten 

for å velge reise B (Alt. 3). Men sammenligner vi fritidsreiser blant ofte-syklistene i figur 5.6 

med sjelden-syklistene i figur 5.4 ser vi at førstnevnte gruppe i langt større grad vurderer de 

ulike faktorene opp mot hverandre når de velger reiser. Blant sjelden-syklistene (figur 5.4) 

reduseres for eksempel sannsynligheten for å velge reise B med kun 9 prosentpoeng ift 

Basisscenario når denne reisen blir 5 minutter lengre og får 3 nye kryss/stopp (Alt. 2), fra 94 til 

85 %. Den tilsvarende reduksjonen i sannsynligheten for å velge reise B på fritidsreiser blant 

ofte-syklister (figur 5.6) er på 25 prosentpoeng, fra 90 til 65 %. På arbeidsreiser blant ofte-

syklister er reduksjonen til sammenligning på 38 prosentpoeng, fra 85 til 47 %.  

  

85%
90%

67%

80%

47%

65%

24%

34%

71% 70%

Arbeid/skole Fritid

Sannsynlighet for å velge reise B framfor reise A - reiseformål

Basis*

Alt 1: Fra 15 til 20 min sykkeltid
reise B, ellers som Basis

Alt. 2: Antall kryss økt fra 2 til 5
i reise B, ellers som Alt. 1

Alt. 3: Tilrettlegging redusert
fra hele til halve strekning reise
B, ellers som Alt. 2

Alt 4: Fra 20 til 10 min sykkeltid
reise B, ellers som Alt. 4



 
Markedsundersøkelse for sykkel i fire byområder  

 

56 Urbanet Analyse rapport 54/2015 

5.2 Den totale belastningen ved en sykkeltur 

Basert på vektlegging av ulike sykkeltiltak presentert i kapittel 4, har vi laget et regneeksempel 

som viser hvor stor belastning det er knyttet til en gjennomsnittlig sykkeltur blant ulike 

grupper av syklister, målt i generalisert tid. I eksempelet har vi valgt å sammenligne samme 

type reise blant de som sykler sjelden og de som sykler ofte. Samme type beregninger kan også 

gjennomføres for andre grupperinger, for eksempel syklister i ulike byområder.  

En tilbudsforbedring i form av for eksempel økt andel gang- og sykkelfelt vil gi en reduksjon i 

den totale reisebelastningen. Dermed blir sykkelturen mer attraktiv, og flere vil velge å sykle. 

Vi også vise et eksempel på hvordan en slik type tilbudsforbedring påvirker den totale 

reisebelastningen til sjelden-syklistene og ofte-syklistene. 

Samme sykkeltur er mer belastende blant sjelden-syklister enn ofte-syklister 

I beregningene har vi tatt utgangspunkt i en tenkt sykkeltur på 10 minutter. Basert på data fra 

markedsundersøkelsen har vi forutsatt at 52 % av sykkelturen foregår på gang- og sykkelveg, 

15 % i sykkelfelt i vegbanen og 33 % i vegbanen uten tilrettelegging. Videre forutsetter vi at en 

tredjedel av turen foregår i lite trafikk, en tredjedel i middels trafikk og den siste tredjedelen i 

mye trafikk. Det er fem stopp/kryss underveis.  

Tabell 5.3: En gjennomsnittlig sykkeltur blant ulike grupper av syklister,  
basert på resultater fra markedsundersøkelsen 

 Egenskaper ved 
sykkelturen 

Sykler 
sjelden 1) 

Sykler ofte 
(≤ 15 min) 

Antall minutter  10 10 

Andel på G/S-veg 52 % 52 % 

Andel i sykkelfelt   15 % 15 % 

Andel i vegbanen  33 % 33 % 

Andel i lite trafikk 33 % 33 % 

Andel i middels trafikk  33 % 33 % 

Andel i mye trafikk  33 % 33 % 

Antall kryss/stopp  5 5 

 
Figur 5.7 nedenfor viser den totale belastningen knyttet til en slik gjennomsnittlig sykkeltur, 

målt i generalisert tid. Tabell 5.4 viser hvor stor andel av denne totale belastningen de ulike 

egenskapene ved sykkelturen utgjør. 

Resultatene viser at den samme sykkelturen framstår som mer belastende blant de som sykler 

sjelden enn blant de som sykler ofte. Dette skyldes at de som sykler sjelden har en høyere 

vektlegging av godt tilrettelagt infrastruktur og av det å sykle i lite trafikk (jf. kap 4).  

 Reisetid: Hvis hele sykkelturen var på gang- og sykkelveg i lite trafikk, og med full 

fremkommelighet, har vi satt at belastningen ved reisen er lik reisetiden, det vil si 

10 minutter. Reisetiden utgjør 26 % av den totale belastningen knyttet til sykkelturen blant 

de som sykler sjelden, og 40 % av den totale reisebelastningen blant de som sykler ofte, jf. 

tabell 5.4.  
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 Infrastruktur: Belastningen knyttet til at ikke hele reisen foregår på gang- og sykkelveg 

tilsvarer 12 minutters reisetid blant de som sykler sjelden, og utgjør hele 31 % av den 

totale reisebelastningen. Blant de som sykler ofte og kort tilsvarer denne belastningen 

4 minutters ekstra reisetid, noe som utgjør 17 % av den totale reisebelastningen. Som vist i 

kap 4 vektlegger de som sykler sjelden infrastruktur høyere enn de som sykler ofte. 

 Trafikkmengde: Det er også en ekstra belastning som følge av at en del av reisen foregår i 

middels og mye trafikk. I dette eksemplet tilsvarer belastningen knyttet til trafikkmengde 

8 minutter blant de som sykler sjelden og 3 minutter blant de som sykler ofte.  

 Stopp/kryss: I tillegg vil hvert stopp/kryss underveis medføre en belastning. Her er 

belastningen knyttet til stopp/kryss på 8 minutter blant de som sykler sjelden og 

7 minutter blant de som sykler ofte og kort, altså relativt likt, fordi ulempen ved et stopp 

er omtrent lik i disse to gruppene. Antall stopp utgjør imidlertid 29 % av den totale 

reisebelastningen blant de som sykler ofte og 22 % blant de som sykler sjelden. Denne 

forskjellen skyldes at den totale reisebelastningen er minst blant de som sykler ofte. 

 

 

 
 
Figur 5.7: Belastningen ved en gjennomsnittlig sykkeltur blant de som sykler sjelden og de som sykler 
ofte, målt i generalisert tid og basert på resultater fra samvalgsundersøkelsen. Sykkelturen er i 
utgangspunktet på 10 minutter, men oppleves lengre på grunn av ulemper knyttet til kryss/stopp 
undervegs og det at ikke hele reisen foregår på gang- og sykkelveg med liten trafikkmengde. 
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Tabell 5.4: Ulike reiseegenskapers andel av den totale reisebelastningen (jf. figur 5.7) blant de som sykler 
sjelden og de som sykler ofte. 

 Sykler sjelden Sykler ofte: ≤ 15 min 

Reisetid 26 % 40 % 

Belastning ved at ikke alt er på G/S-veg 31 % 17 % 

Belastning for trafikkmengde 21 % 14 % 

Belastning for antall kryss/stopp 22 % 29 % 

 

Forbedringer av sykkeltilbudet slår ulikt ut blant ulike grupper av syklister 

For å illustrere hvordan forbedringer av sykkeltilbudet kan slå ulikt ut blant ulike grupper av 

syklister, har vi laget et teoretisk eksempel hvor vi har beregnet hvor mye bedre sykkeltilbudet 

blir blant de som sykler sjelden og de som sykler ofte ved utbygging av gang- og sykkelveg. 

Konkret har vi sett på et eksempel hvor all sykkeltid som i dag foregår i vegbanen uten form for 

tilrettelegging overføres til gang- og sykkelveg. Det vil si at andelen av den gjennomsnittlige 

sykkelturen som foregår på gang- og sykkelfelt øker fra 52 % til 85 %, mens andelen som 

foregår på sykkelfelt i vegbanen holdes konstant på 15 %.  

Figur 5.8 viser reduksjon i reisetidsbelastningen som følge av denne tilbudsforbedringen. Som 
vi ser har det å øke andelen gang- og sykkelveg en større effekt blant de som sykler sjelden enn 
blant de som sykler ofte. En slik tilbudsforbedring reduserer den totale reisebelastningen blant 
de som sykler sjelden med 26 %, mens tilsvarende tilbudsforbedring reduserer 
reisebelastningen med 13 % blant de som sykler ofte. 
 

Endring i belastningen ved en gjennomsnittlig sykkeltur (generalisert tid) 
 

 

Figur 5.8: Endring i den totale belastningen ved en gjennomsnittlig sykkeltur, gitt to ulike eksempler på 
tilbudsforbedringer. Blant de som sykler sjelden og de som sykler ofte. Belastning målt i generalisert tid. 
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5.3 Etterspørselseffekter av sykkeltiltak 

Resultatene i kapittel 4 og eksemplene over sier noe om hvilke type sykkeltiltak som synes 

viktig blant ulike typer trafikanter. Ideelt sett ønsker vi å benytte resultatene fra 

samvalgsundersøkelsen til å si noe om forventede etterspørselseffekter av konkrete tiltak, for 

eksempel hvor mange flere syklister og sykkelturer kan vi forvente langs en hovedfartsåre for 

sykling dersom all sykling i vegbanen langs denne erstattes med egen gang- og sykkelveg. 

Eksemplene i kapittel 5.2 over illustrerer prosentvise forbedringer i sykkeltilbudet som følge av 

denne type tiltak, målt gjennom reduksjon i generalisert tid. For å beregne 

etterspørselseffekten av denne type tiltak trenger vi etterspørselselastisiteten knyttet til 

endringer i generalisert tid. For myke transportformer (gange og sykling) er det imidlertid en 

utfordring at det finnes relativt lite empiri når det gjelder etterspørselseffekter av ulike 

tilbudsforbedringer, med tilhørende manglende elastisiteter (Litman 2013a; 2013b). Dette 

fører til at en må gjøre antagelser om etterspørselselastisiteter, for eksempel basert på empiri 

fra andre transportformer som bil og kollektivt. 

På grunn av manglende empiri med tilhørende usikkerhet prioriterer vi ikke å beregne 

etterspørselseffekter av for eksempel ovennevnte tilbudsforbedringer i denne rapporten. Men 

som et tenkt tilfelle kan vi si at dersom etterspørselseselastisiteten knyttet til enderinger i 

generalisert tid er 1.0, som kan være en rimelig antakelse, så vil fjerning av sykling i vegbanen i 

eksempelreisene over (figur 5.8) føre til 26 % mer sykling blant sjelden-syklistene og 13 % mer 

sykling blant ofte-syklistene. Etterspørselseffekter av konkrete tiltak i byområdene vil bli 

forsøkt innarbeidet i hovedrapporten til prosjektet (UA-rapport 55/2015).  

5.4 Eksempler på bruk av sykkelverdsettinger - kort oppsummering  

I dette kapittelet har vi gitt noen eksempler på bruk resultatene fra samvalgsdelen av 

undersøkelsen. Først har vi laget eksempler på ulike sykkelreiser, og beregnet sannsynligheten 

for å velge disse blant ulike grupper syklister. Deretter har vi beregnet den totale belastningen 

ved en gjennomsnittlig sykkeltur, målt i generalisert tid (Balmcombe m fl 2004).  Kort 

oppsummert viser eksemplene i dette kapittelet at:  

 Alle grupper syklister (hyppighet, byområder og formål) er villige til å bruke betydelig 

lenger tid på sykkelturen dersom denne har godt tilrettelagt infrastruktur. For 

eksempel er 87 % av sjelden-syklistene og 78 % av ofte-syklistene villige til å sykle 

15 minutter på gang- og sykkelveg framfor 10 minutter i vegbanen på en reise når alt 

annet ved de to reisene er likt. 

 Godt tilrettelagt infrastruktur er altså spesielt viktig blant sjelden-syklistene. I denne 

gruppen er det i praksis uaktuelt å velge en reise uten noen form for tilrettelegging for 

sykkel framfor en reise hvor det er tilrettelagt hele veien, selv når den ikke-tilrettelagte 

reisen er langt bedre på andre objektive kriterier som reisetid og antall kryss/stopp. 

 Ofte-syklistene vurderer i større grad flere faktorer opp mot hverandre når de velger 

blant sykkelreiser med ulike egenskaper. For eksempel vil 87 % av ofte-syklistene velge 
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en 15 minutters sykkeltur med tilrettelagt infrastruktur hele veien framover en 10 

minutters sykkeltur uten noen form tilrettelegging, men når førstnevnte sykkeltur økes 

med 5 minutter og får 3 flere stopp/kryss, så reduseres andelen som velger denne med 

33 prosentpoeng, til 54 %. Tilsvarende reduksjon blant sjelden-syklistene er på kun 9 

prosentpoeng, fra 94 til 85 %. 

 Ofte-syklistene er i eksemplene over er også inndelt etter reiseformål. De nevnte 

forskjellene mellom sjelden-syklister og ofte-syklister blir enda tydeligere når 

sistnevnte gruppe avgrenses til de arbeidsreisende. Arbeidsreisende syklister er i likhet 

med andre opptatt av god infrastruktur, men er samtidig den gruppen som i størst 

grad vurderer flere faktorer opp mot hverandre når de velger blant sykkelreiser.  

 Hovedmønstrene for valg mellom ulike sykkelreiser er relativt like i de ulike 

byområdene, og de forskjellene vi finner kan nok delvis tilskrives forskjeller i 

sammensetningen av type syklister i byområdene. For eksempel er deltakerne i 

Kristiansand noe mer villige til å vurdere flere faktorer opp mot hverandre når de 

velger blant sykkelreiser enn deltakerne i Bergen, men samtidig er det langt flere ofte-

syklister blant deltakerne i Kristiansand enn i Bergen. 

 En gjennomsnittlig sykkeltur oppleves langt mer belastende blant sjelden-syklistene 

enn ofte-syklistene, først og fremst på grunn av at gjennomsnittsreisen innebærer en 

del sykling i vegbanen. Å erstatte sykling i vegbanen med spesielt separat gang- og 

sykkelveg representerer dermed en langt større tilbudsforbedring blant sjelden-

syklistene enn ofte-syklistene, og kan dermed forventes å gi størst 

etterspørselseffekter blant sjelden-syklistene. 
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