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1. Bakgrunn 

Sporveien (og fra 1.1 2008 det regionale administrasjonsselskapet Ruter As) 
ønsker et sterkere engasjement i planlegging og eventuell drift av 
innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus. Sporveien vil, i henhold til K 2008, 
legge betydelig mer vekt på innfartsparkering i det regionale samarbeidet. På 
bakgrunn av dette har Sporveien igangsatt et prosjekt for å konkretisere en 
strategi for innfartsparkering samt å utarbeide et første trinn i en handlingsplan.  
 
Den ene delen av prosjektet innebærer å utforme en konkret strategi for 
innfartsparkeringsplassen ved Rosenholm stasjon. Spørsmålet er hvilke tiltak 
som bør gjennomføres på denne stasjonen for å øke bruken.  
 
For å kartlegge trafikantenes vurdering av Rosenholm innfartsparkering og 
mulige barrierer mot bruken av denne innfartsparkeringen er Urbanet Analyse 
engasjert for å gjennomføre en enkel brukerundersøkelse.  
 
Undersøkelsen er gjennomført blant dagens brukere av innfartsparkeringen ved 
Rosenholm stasjon og blant de som i dag står parkert ved nabostasjonen 
Holmlia. 
 
Parkeringsplassene ved de to stasjonene skiller seg fra hverandre på flere 
måter:  

- Rosenholm har tilrettelagte parkeringsplasser i tilknytning til stasjonen, 
mens på Holmlia står bilene parkert langs en vei der det ikke er 
regulerte parkeringsplasser. 

- Rosenholm har langt bedre parkeringskapasitet nær stasjonen enn 
Holmlia. 

- Holmlia har et bedre kollektivtilbud og flere fasiliteter (butikker, 
servicetjenester) i nærheten av stasjonen enn Rosenholm. 

- Holmlia stasjon ligger nærmere tette boligområder, skoler og 
barnehager enn Rosenholm.  

 
Formålet med å gjennomføre undersøkelser ved begge stasjoner er å kartlegge 
eventuelle konkurranseflater mellom parkeringsplassene: I hvor stor grad er det 
potensielle ”Rosenholm-parkerere” som står ved Holmlia stasjon, og i så fall 
hvorfor foretrekkes Holmlia fremfor Rosenholm? Dette vil igjen kunne gi svar på 
hvilke tiltak som bør prioriteres for å øke bruken av Rosenholm stasjon.  
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2. Metode og utvalg 

Målgruppen for undersøkelsen er de som i dag står parkert ved Rosenholm 
innfartsparkering og ved Holmlia stasjon (Liakollveien). Spørreskjema er vedlagt 
notatet (vedlegg 1). 
 
Det ble utdelt skjemaer tre dager i uke 49 (tirsdag, onsdag, torsdag). Innleid 
hjelp fra nxt reklamebyrå har stått for selve utdelingen.  For å gjøre det så 
enkelt som mulig å besvare og sende inn det utfylte skjemaet ble svarkonvolutt 
og kulepenn lagt ved hvert enkelt skjema. I tillegg ble det lagt ved en sjokolade 
og en sjanse til å vinne gavekort for å oppmuntre folk til å svare.  
 
Vi fikk inn 121 gyldige skjemaer. Grunnet ”feilutdeling” til en del trafikanter som 
ikke har parkert ved stasjonene, mangler vi oversikt over hvor mange skjemaer 
som ble delt ut til utvalget. Dette gjør det vanskelig å gi et nøyaktig tall på 
svarprosent. Vi anslår en svarprosent på ca 50 ut fra tellinger og andelen som 
oppgir at de bruker parkeringsplassene daglig. Men det er grunn til å 
understreke at det er usikkerhet knyttet til svarprosenten.  
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3. Beskrivelse av parkeringen ved Rosenholm og Holmlia 
stasjoner  

Ved Rosenholm stasjon er det bygget en innfartsparkering som per i dag har 
205 plasser. Tellinger viser at det i gjennomsnitt står ca 95 biler på Rosenholm, 
noe som betyr at det alltid er god kapasitet.  
 
Innfartsparkeringen ved Rosenholm stasjon ligger i nærheten av et typisk 
industriområde, og har verken boligområder eller servicetilbud i umiddelbar 
nærhet. Det er generelt få forbipasserende i dette området utenom de som skal 
til og fra stasjonen.  
 
Med unntak av to rushtidsavganger (som ble fjernet 1.1 2008) går det 
togavganger hver halvtime inn mot Oslo fra denne stasjonen. Stasjoner ligger 
rett innenfor Oslo grense, og har Oslo-takst.   
 
Holmlia stasjon er den mest trafikkerte stasjonen mellom Oslo S og Ski. Det er 
ingen regulert parkeringsplass i tilknytning til stasjonen, og parkering foregår 
langs Liakollveien. Tellinger viser at det i gjennomsnitt står ca 45 biler i denne 
veien. 
 
Bilene ved Holmlia stasjon står parkert langs Liakollveien. Det er ingen regulert 
innfartsparkeringsplass ved stasjonen. I en tidligere studie av parkering ved 
Holmlia stasjonen oppgis det imidlertid at stasjonen har 100 ikke-regulerte 
plasser.1 Det er færre ikke-regulerte plasser i dag, for tidligere ble bl.a. den 
nåværende bussterminalen delvis brukt som parkeringsplass. I teorien har 
Liakollveien god parkeringskapasitet fordi veien strekker seg et godt stykke 
oppover parallelt med skinnene, men i praksis vil det være for langt å gå til 
stasjonen for de som kommer etter den 45-50. bilen.   
 
Ved Holmlia er det et relativt godt togtilbud i rushtiden, spesielt på morgenen. 
Det er ca 10 minutter mellom hver avgang i det mest trafikkerte morgenrushet 
(fra kl 0700-0815), 15-20 minutter mellom hver avgang i øvrig rushtid og 
halvtimesavganger ellers på døgnet. I tillegg til toget går det ekspressbuss inn 
mot sentrum fra en nærliggende terminal hver halvtime. 
 
I tabellen under oppsummeres ulike egenskaper ved parkeringsplassen, 
kollektivtilbudet og ved nærområdet for hhv Rosenholm og Holmlia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
1  Kilde: Berit Grue og Arnfinn Hoelsæter 2000: Innfartsparkering med bil og sykkel. 
Faktorer som påvirker togtrafikantenes valg av transportmiddel til stasjonene i Oslo og 
Akershus. TØI notat 1159/2000. 
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Tabell 1: Oppsummering av egenskaper ved parkeringsplassene, kollektivtilbudet og 
fasiliteter i nærområdet ved Rosenholm og Holmlia stasjoner.  
 Rosenholm  Holmlia 
Parkeringsplassen   
Tilrettelagte p-plasser Ja Nei 
Gratis å parkere Ja Ja 
Antall plasser 205 45 (ca) 
Kollektivtilbudet   
Frekvens i rushtiden (morgen) tog 30 min* 10-15 min 
Busstilbud mot sentrum 1 gang daglig Hver 30 min 
Billettautomat på stasjonen Nei Ja 
Monitor med informasjon om rutetider Ja Ja 
Fasiliteter i nærområdet   
Store boligområder i nærheten  Nei Ja 
Servicetilbud/butikker i nærhetene Nei Ja 
Skoler/barnehager i nærheten Nei Ja 
* +To innsatstog på morgenen i undersøkelsesperioden, disse er nå fjernet.  
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4. Presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen 

4.1 Kjennetegn ved de som parkerer ved Holmlia og 
Rosenholm stasjoner 

På Holmlia er det omtrent like mange kvinner og menn i utvalget, mens det på 
Rosenholm er en relativt høy kvinneandel. Gjennomsnittsalderen er 42 år på 
Holmlia og 40 år på Rosenholm.  
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Figur 1: Andelen menn og kvinner og gjennomsnittsalder. Prosent. Brukerundersøkelse om 
parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar Holmlia: 38, Rosenholm: 67.  
 
Det er svært mange faste kollektivbrukere. Hhv 81 og 77 prosent av de som 
parkerer ved Holmlia og Rosenholm reiser kollektivt daglig. 
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Figur 2: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvor ofte reiser du vanligvis kollektivt?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar 
Holmlia: 45, Rosenholm: 67.  
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4.2 Hva er karakteristisk for bruken av Holmlia og Rosenholm? 

4.2.1. Holmlia er mye brukt av lokalbefolkningen, Rosenholm-brukerne 
kommer fra ulike deler av Oppegård 

Over to tredjedeler av de som parkerte ved Holmlia stasjon startet reisen i  
Holmlia-området. Denne stasjonsparkeringen har altså mange lokale brukere.  
 
Brukerne av Rosenholm stasjon kommer fra ulike deler av Oppegård. Rosenholm 
stasjon ligger nær et industriområde med relativt få boliger i umiddelbar 
nærhet.  
 
15 prosent reiste fra Mastemyr, som kan defineres som nærområdet. Omtrent 
en femtedel reiser faktisk fra Kolbotn, som jo har en egen innfartsparkering ved 
stasjonen. Dette kan dels skyldes at denne parkeringen har mindre kapasitet, og 
dels at det er langt rimeligere å reise kollektivt fra Rosenholm enn fra Kolbotn.  
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Figur 3: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvor startet reisen?”. Brukerundersøkelse om 
parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar Holmlia: 47, Rosenholm: 73.  
 
Det er flere Holmlia-brukere enn Rosenholm-brukere som reiste fra Ås og Ski. 
Dette har sannsynligvis sammenheng med hvor på strekningen bilkøen starter. 
Køen starter som regel på Fiskevollbukta, et ”kritisk” punkt som ikke er synlig 
før det er for sent å kjøre inn mot Rosenholm, men som er synlig før Holmlia-
innkjøringen. Dermed er det mulig at Holmlia er mer aktuelt for ”spontan”-
brukere som oppdager køen underveis.  
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4.2.2. Mange faste brukere 

Det er mange faste brukere ved de to stasjonene. Hhv 64 og 62 prosent oppgir 
at de parkerer daglig ved Holmlia og Rosenholm. Til sammen er det omtrent to 
tredjedeler som oppgir at de parkerer ofte, dvs. minst 2-3 dager i uka.  
 
 

64

9 9
6

13

62

14
18

1
5

0

10

20

30

40

50

60

70

4-7 dager i uken 2-3 dager i uken Minst en gang i
uken

Minst en gang i
måneden

Sjeldnere

Holmlia Rosenholm 
 

Figur 4: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvor ofte parkerer du ved (hhv) Rosenholm 
stasjon/Holmlia stasjon?” Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia 
stasjoner. Antall svar Holmlia: 47, Rosenholm: 74.  
 

4.2.3. De fleste kommer mellom kl 7 og 8 

De fleste på begge stasjoner parkerer vanligvis mellom kl 7 og 8 om morgenen. 
Det er også i denne tidsperioden at togtilbudet er best.  
 
13 prosent kommer før kl 7 ved begge stasjoner, mens 22 og 28 prosent 
parkerer noe senere ved hhv Holmlia og Rosenholm. At det er noen flere ved 
Rosenholm som kommer mellom 8 og 9 kan ha en sammenheng med at det er 
godt med ledige plasser også for dem som kommer etter at den verste 
rushperioden har lagt seg. Ved begge stasjoner er det få som parkerer etter kl 
9. 
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Figur 5: Svarfordeling på spørsmålet ”På hvilket tidspunkt parkerer du vanligvis?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar 
Holmlia: 45, Rosenholm: 69.  
 

4.3 Hva kjennetegner reisen til de som innfartsparkerer? 

4.3.1. Arbeidsreiser dominerer 

Det er, ikke overraskende, arbeidsreisende som står for så å si all parkering ved 
de to stasjonene.  
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Figur 6: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva var hovedformålet med reisen?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar 
Holmlia: 47, Rosenholm: 74.  
  
Et stort flertall reiste videre med tog fra de to stasjonene. 7 prosent oppgir at de 
endte reisen sin på Holmlia, det samme gjelder 1 prosent for Rosenholm.  7 
prosent av Rosenholm-brukerne oppgir at de reiste videre med buss. Dette er 
noe overraskende siden det i følge våre opplysninger kun går én bussavgang 
daglig fra denne stasjonen. På Holmlia er det bare 2 prosent som oppgir at de 
reiste videre med buss, til tross for at det går en ekspressbuss til Oslo sentrum i 
rushtiden nær stasjonen.  
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Figur 7: Svarfordeling på spørsmålet ”Parkerte du her for å reise videre med tog eller 
buss?”. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar 
Holmlia: 45, Rosenholm: 73.  
 

4.3.2. En tredjedel har bestemmelsessted utenom Oslo sentrum 

Det er et flertall som har Oslo sentrum som bestemmelsessted for reisen, både 
blant de som parkerer ved Holmlia og ved Rosenholm. Men det er en relativt 
stor andel - ca en tredjedel – reiser til andre områder i Oslo.  
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Figur 8: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvor var bestemmelsesstedet for reisen?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar 
Holmlia: 40, Rosenholm: 65.  
 
De som oppgir at bestemmelsesstedet var utenom sentrum ble bedt om å 
presisere hvor de skulle. Selv om resultatene er basert på få svar har vi plottet 
destinasjonene i et kart for å visualisere målpunktene til de som har reist 
utenom sentrum (se tabell i veldegg 2).  
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Det er til sammen ni personer som har svart at de skulle til Skøyen, én blant 
Holmlia-brukerne og åtte blant Rosenholm-brukerne. Siden de fleste togene går 
til Skøyen reiser disse sannsynligvis med samme transportmiddel fra stasjonen 
og helt til bestemmelsesstedet.  
 
Foruten Skøyen ser det i hovedtrekk ut til at de som har bestemmelsessted 
utenom sentrum reiser vestover (Majorstua, Ullern) og i retning St.Hanshaugen 
og Nordre Aker (Blindern, Sogn).  
 
Det er få som reiser nordover (Grorud, Alna, Stovner). Dataene gir ikke 
grunnlag for å gi noen sikre svar på hvorfor dette er tilfelle, men det er 
nærliggende å peke på hvilke typer arbeidsplasser som ligger i denne retningen, 
og hvor de er lokalisert. Det er flere typiske industriområder i denne delen av 
byen, med bedrifter som generelt har god parkeringstilgang. Mange av 
industriområdene har dessuten dårlig kollektivforbindelse fra Oslo S. Det betyr 
at det for mange som jobber i denne delen av byen er mer attraktivt å kjøre bil 
hele veien fremfor å innfartsparkere og reise kollektivt videre.  
 

 
Figur 9: Kart over bestemmelsesstedet til de som har reist fra hhv Holmlia (blått) og 
Rosenholm (rødt). Størrelsen på sirklene indikerer hvor mange som har oppgitt det 
aktuelle bestemmelsesstedet. Antall svar: 37. 
 
 

4.3.3. Halvparten mangler eller har dårlige parkeringsmuligheter ved 
bestemmelsesstedet 

37 prosent av Holmlia-brukerne og 45 prosent av Rosenholm-brukerne oppgir at 
de ikke har parkeringsplass ved bestemmelsesstedet.  
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Figur 10: Svarfordeling på spørsmålet ”Har du adgang til parkeringsplass på 
bestemmelsesstedet?”. Prosent. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og 
Holmlia stasjoner. Antall svar Holmlia: 43, Rosenholm:71. 
 
Medregnet de som sjelden eller nesten aldri har ledig parkeringsplass ved 
bestemmelsesstedet, er det ca halvparten av brukerne både ved Rosenholm og 
Holmlia som har manglende eller dårlig tilgang til parkering. Som vi kommer 
tilbake til, er nettopp manglende parkeringstilgang ved bestemmelsesstedet for 
mange en viktig årsak til at de velger å innfartsparkere ved de to stasjonene.  
 
Det er en relativt stor andel - ca 40 prosent – som alltid eller ofte har ledig 
parkeringsplass ved bestemmelsesstedet. Disse velger altså å innfartsparkere 
selv om parkeringstilgangen ved bestemmelsesstedet er god.  
 
Hvordan skiller gruppen med god parkeringstilgjengelighet seg fra resten av 
utvalget? Det er ingen signifikante forskjeller mht kjønn, alder, reiseformål eller 
biltilgang mellom denne gruppen og de som har dårlig parkeringstilgjengelighet 
ved bestemmelsesstedet. Men det er, naturlig nok, signifikant flere med god 
parkeringstilgang enn med dårlig parkeringstilgang som har sitt 
bestemmelsessted utenfor sentrum.  
 
Tabell 2: Bestemmelsessted etter tilgang på parkeringsplass. Brukerundersøkelse om 
parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. 

 
Ikke/sjelden 

parkeringsplass
Alltid/ofte 

parkeringsplass
Bestemmelsessted 
Oslo sentrum 72 50

Andre områder i Oslo 25 50

Andre områder utenfor Oslo 3 0

Prosent totalt 100 100

Antall svar 69 40
 
Hvorfor velger de med god parkeringstilgang ved bestemmelsesstedet å 
innfartsparkere?  Våre resultater viser at det er signifikant flere i gruppen med 
god parkeringstilgang som svarer køproblemer som hovedårsak til at de 
innfartsparkerer. Det er også flere i denne gruppen som oppgir at de 
følger/henter barn som hovedårsak til at de velger å innfartsparkere.  
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At mange oppgir at de følger/henter barn som årsak til at de innfartsparkerer 
kan ha en indirekte sammenheng med køproblemer. Dersom en må følge barn 
på vei til jobb betyr det at sannsynligheten for å måtte stå i kø er større fordi en 
kommer seg sent av gårde.  
 
Hovedårsaken til at man velger å innfartsparkere selv med god 
parkeringstilgang ved bestemmelsesstedet er altså at man møter en annen 
barriere - i form av kø – underveis på reisen.  
 
Tabell 3: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva er hovedårsaken til at du parkerte ved denne 
stasjonen?”. Fordeling etter tilgang til parkeringsplass ved bestemmelsesstedet.   

 
Parkeringstilgang på 
bestemmelsesstedet 

 
Ikke/sjelden 

parkeringsplass 
Alltid/ofte 

parkeringsplass 

Årsaker til å innfartsparkere   

Godt kollektivtilbud 17 14 

Vanskelig å parkere på bestemmelsessted 14 2 

Dyrt å parkere på bestemmelsessted 5 7 

Køproblemer, taper tid 13 33 

Mer bekvemt å kjøre tog 19 14 

Liker ikke å kjøre bil i byen 8 2 

Handler i nærheten 2  

Følger barn til bhage/skole i nærheten 3 17 

Annet 21 10 

Prosent totalt 100 100 

Antall 69 40 
 

4.3.4. Blant de som parkerer på Holmlia følger/henter over en tredjedel barn 
underveis på reisen 

Holmlia stasjon er lokalisert i nærheten av Holmlia senter, noe som betyr at det 
er enkelt å handle på vei til eller fra stasjonen. Det er likevel ikke så mange som 
handlet underveis på reisen, bare 8 prosent. Men over en tredjedel av de som 
parkerte ved denne stasjonen fulgte barn til/fra skole eller barnehage. Dette har 
nok sammenheng med at parkeringen ved Holmlia i stor grad er lokal, og at den 
brukes fordi den har en praktisk beliggenhet i forhold til skoler og barnehager i 
nærmiljøet.  
 
På Rosenholm er det få som svarer at de har ærend underveis på reisen. 
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Figur 11: Svarfordeling på spørsmålet ”Gjorde du ærender underveis på reisen?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar 
Holmlia: 41, Rosenholm:72.  
 

4.3.5. Rosenholm-brukerne ville alternativt kjørt buss eller bil helt til 
bestemmelsesstedet 

Det er en tydelig forskjell mellom Holmlia-brukerne og Rosenholm-brukerne når 
det gjelder hvilke alternative reisemåter de ville valgt dersom de ikke hadde 
mulighet til å bruke innfartsparkeringsplassene.  
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Figur 12: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvordan ville du reist hvis du ikke hadde hatt 
mulighet til å parkere her?”. Prosent. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og 
Holmlia stasjoner. Antall svar Holmlia: 43, Rosenholm:70.  
 
Blant Rosenholm-brukerne ville 29 prosent reist med buss helt frem til 
bestemmelsesstedet, og omtrent like mange ville reist med bil. Relativt få ville 
alternativt ha gått /syklet til stasjonen (13 prosent) eller parkert ved en annen 
stasjon (11 prosent) 
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På Holmlia oppgir den største andelen at de alternativt ville parkert ved en 
annen stasjonen (34 prosent). Hele 29 prosent oppgir at de alternativt ville gått 
eller syklet til stasjonen, noe som er uttrykk for at det er mange som parkerer 
her har kort reisevei til stasjonen. Det er en relativt stor andel – 24 prosent – 
som oppgir at de alternativt ville reist med bil helt til bestemmelsesstedet.  
 
I lys av Holmlias gode sentrumsrettede busstilbud (80E) er det overraskende at 
en så liten andel ville brukt buss hele veien. Dette kan ha en sammenheng med 
hvor på Holmlia de som parkerer ved stasjonen bor, noe vi ikke har oversikt 
over i denne undersøkelsen. Linje 80E kjører fra Åsbråten via stasjonen til 
Sloreåsen og videre inn mot sentrum. Fra lokale områder som for eksempel 
Hallagerbakken, Ravnåsen og Gamlelinja er dette tilbudet mindre aktuelt.  
 
Det er for øvrig interessant at bare en liten andel (5-9 %) alternativt ville tatt 
buss til stasjonen. Dette tyder på at gruppen som innfartsparkerer er et 
markedssegment som ikke nås med kombinasjonen buss og tog. 
 

4.4 Trafikantenes oppfatning av innfartsparkeringen 

4.4.1. På Rosenholm er det alltid enkelt å få plass 

79 prosent av de som parkerer ved Rosenholm svarer at det alltid er lett å få 
plass. Som tidligere nevnt er det god kapasitet ved denne stasjonen siden det i 
gjennomsnitt står 95 biler parkert og det er 205 regulerte plasser å velge 
mellom.  
 
På Holmlia svarer over halvparten at det alltid er enkelt å få plass, mens en 
tredjedel svarer nei på dette spørsmålet. Ved Holmlia er det vanskeligere å 
definere antallet plasser enn ved Rosenholm stasjon siden parkeringsplassene 
ikke er regulert. Men i praksis vil det være langt å gå til stasjonen dersom en 
står som den 45-50. bilen langs Liakollveien. Det er nok dette som gjør at 
mange opplever at det ikke alltid er plass ved Holmlia stasjon.  
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Figur 13: Svarfordeling på spørsmålet ”Er det alltid lett å få plass?”. Brukerundersøkelse 
om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar Holmlia: 45, Rosenholm:71.  
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Det er en tendens til at de som vanligvis parkerer etter kl 0800 synes det er 
vanskeligere å få parkeringsplass enn de som vanligvis parkerer tidligere. Men 
denne forskjellen er ikke signifikant.  
 
Tabell 4: Hvor enkelt det er å få parkeringsplass ved stasjonen etter når en vanligvis 
parkerer. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall 
svar: 110.  

 Er det alltid lett å få plass? 

Når parkerer du vanligvis ved stasjonen? Ja Nei 

Før 7 17 0 

mellom 7 og 8 61 61 

Mellom 8 og 9 21 33 

Etter 9 1 6 

Prosent totalt 100 100 
 

4.4.2. Hvorfor velger trafikantene å innfartsparkere?  

Utvalget ble stilt spørsmål om årsaker til at de parkerte ved hhv Rosenholm og 
Holmlia stasjoner. Svarene gir indirekte et bilde av hvilke rammebetingelser som 
kan fremme bruken av denne typen parkering.  
 
De fleste som har parkert ved Rosenholm oppgir manglende 
parkeringsmuligheter ved bestemmelsesstedet og køproblemer som årsaker til 
at de valgte å innfartsparkere.  
 
Det er også en del som velger å innfartsparkere ved Rosenholm fordi det er mer 
bekvemt å kjøre tog, og fordi de ikke liker å kjøre bil i byen.  
 
Ved Rosenholm er det altså barrierene mot bruk av bil som trekkes frem som 
hovedårsaker til at man velger å innfartsparkere.  
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Figur 14: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva er årsaken til at du parkerte ved Rosenholm?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Prosent. Flere svar 
mulig. Antall svar: 189.  

 
Det er en stor andel som oppgir kategorien ”annet”. Her er respondentene bedt 
om selv å oppgi årsak. Disse viser at mange parkerer ved Rosenholm fordi 
stasjonen har Oslo-takst.  
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Figur 15: Svarfordeling blant de som oppga ”andre årsaker” til at de parkerte ved 
Rosenholm stasjon. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia 
stasjoner. Prosent. Flere svar mulig. Antall svar: 22. 
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Halvparten av svarene i annet-kategorien handler om at det er billigere å reise 
fra Rosenholm fordi stasjonen har Oslo-takst. Takstforskjellen mellom Oslo og 
grenseområdene mot Oslo er stor, og det er mye å spare på å velge Rosenholm 
fremfor for eksempel Kolbotn. Fleksibelt månedskort fra Kolbotn (1180 kr) er 64 
prosent dyrere enn tilsvarende månedskort fra Rosenholm, som har Oslo-takst 
(720 kr). 
 
Svarfordelingen på Holmlia skiller seg fra Rosenholm ved at det gode 
kollektivtilbudet er årsak som oppgis av mange. En annen viktig forskjell er at 
det er mange som oppgir henting og bringing av barn som en årsak til at de 
velger å parkere ved Holmlia. I motsetning til Rosenholm er det på Holmlia 
mange skoler og barnehager i nærheten, men få av disse har gode 
parkeringsmuligheter rett utenfor. Det gjør det praktisk å bruke parkeringen ved 
stasjonen som alternativ lokal parkeringsplass.  
 
Også på Holmlia er det mange som vektlegger barrierer mot å bruke bil, som 
køproblemer, parkeringsproblemer og avgifter.  

 

Hva er årsaken til at du parkerte ved Ho lmlia? Flere svar mulig
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Figur 16: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva er årsaken til at du parkerte ved Holmlia?”. 
Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Prosent. Flere svar 
mulig. Antall svar: 56.  
 
Skillet mellom Rosenholm og Holmlia kommer tydelig frem i svarene på 
hovedårsaken til at en parkerte ved stasjonen. Ved Rosenholm er det barrierene 
knyttet til bilbruk som oppgis av flest. Ved Holmlia oppgis det gode 
kollektivtilbudet av over en tredjedel, mens henting/bringing av barn er den nest 
viktigste årsaken til å innfartsparkere ved denne stasjonen.  
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Figur 17: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva er hovedårsaken til at du parkerte ved 
Rosenholm/Holmlia?”. Brukerundersøkelse om innfartsparkering. Antall svar Holmlia: 40, 
Rosenholm:70.  
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5. Tiltak for å gjøre Rosenholm innfartsparkering mer 
attraktiv  

5.1 Bedre kollektivtilbud hovedårsak til at Holmlia stasjon 
foretrekkes fremfor Rosenholm 

De fleste – 81 prosent – av dem som parkerer ved Holmlia kjenner til at det er 
innfartsparkering ved Rosenholm. Men det er få av Holmlia-brukerne som 
benytter denne innfartsparkeringen i noen særlig grad.  
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Figur 18: Svarfordeling på spørsmålet ”Hender det at du parkerer ved Rosenholm?” 
Prosent. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall 
svar Holmlia: 40.  
 
Av de som kjenner til Rosenholm oppgir de fleste at det er det gode 
kollektivtilbudet ved Holmlia som gjør at de foretrekker denne (eller evt 
Hauketo) fremfor Rosenholm innfartsparkering.  
 
Over en fjerdedel oppgir at det er kortere til Holmlia, mens til sammen 13 
prosent oppgir at de føler seg tryggere/bilen står tryggere på Holmlia enn på 
Rosenholm.  
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Figur 19: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva er hovedårsaken til at du ikke benyttet 
Rosenholm innfartsparkering på reisen i dag?” Prosent. Brukerundersøkelse om parkering 
ved Rosenholm og Holmlia stasjoner. Antall svar Holmlia: 40.  
 

5.2 Ønskelig med flere avganger, bedre sikkerhet/trygghet og 
bedre betalingsmuligheter 

Rosenholm har i dag langt bedre kapasitet enn bruken av den skulle tilsi, og det 
er ønskelig at den brukes av flere. De som i dag parkerer ved Rosenholm 
kjenner parkeringsplassens fordeler og ulemper, noe som gjør det relevant å dra 
nytte av deres oppfatning av hva som skal til for å gjøre den mer attraktiv for 
andre. Spørsmålet ble stilt uten forhåndsdefinerte kategorier, men vi har i 
ettertid kategorisert svarene. De fullstendige svarene er vedlagt notatet 
(vedlegg 2). 
 
Flere avganger topper liste over tiltak som kan gjøre stasjonen mer attraktiv. I 
dag er det et dårligere kollektivtilbud fra denne stasjonen enn fra de to 
nærmeste stasjonene.  
 
Etter økt frekvens er det økt sikkerhet og – i forlengelsen av dette – bedre 
belysning nevnes av flest. Det er flere som skriver at de har opplevd innbrudd 
mens bilen har vært parkert på Rosenholm. Innfartsparkeringen ligger øde til, 
og det er ikke belysning på selve parkeringsplassen. Det betyr at bilene som står 
parkert der er et enkelt bytte for innbruddstyver. Innen kategorien økt sikkerhet 
nevnes vektere og overvåkingskamera som aktuelle tiltak. 
 
Billettautomat er et tiltak som nevnes av flere. Siden Rosenholm har Oslo-takst 
og dermed går inn under Sporveiens toprissystem må de som reiser fra denne 
stasjonen uten forhåndskjøpt billett betale ca 30 prosent mer enn de som har 
kjøpt billett på forhånd. Men i dag er det ikke mulig å kjøpe billett på stasjonen 
fordi det verken er billettautomat eller en kiosk som selger billetter i nærheten. 
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Figur 20: Svarfordeling på spørsmålet ”Hva mener du skal til for at innfartsparkeringen 
ved Rosenholm stasjon skal bli mer attraktiv slik at flere bruker den?” Kategorisering av 
åpne svar. Prosent. Brukerundersøkelse om parkering ved Rosenholm og Holmlia 
stasjoner. Antall svar Rosenholm:54.  
 
Av andre tiltak som nevnes er at det fremdeles bør være gratis, at det bør 
etableres aktiviteter i nærheten og at det bør bli bedre bussforbindelse inn mot 
sentrum.  
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6. Oppsummering og konklusjoner 

Små konkurranseflater mellom parkeringen ved Holmlia og 
Rosenholm stasjoner 

Parkeringsplassen ved Holmlia stasjon brukes lokalt og har en praktisk 
beliggenhet for mange småbarnsforeldre  
 
Parkeringen ved Holmlia stasjon (Liakollveien) benyttes i stor grad lokalt, av de 
som bor i nærområdet. De bruker parkeringsplassen fordi den ligger praktisk til i 
forhold til henting og bringing av barn, og fordi det er et godt kollektivtilbud 
derfra og inn til sentrum.  
 
Mange av de som parkerer ved Holmlia stasjon ville uansett reist med tog fra 
stasjonen, men de ville alternativt gått eller syklet til stasjonen dersom 
parkeringsplassen ikke fantes. Ca en tredjedel ville alternativt valgt å 
innfartsparkere ved en annen stasjon. Det er imidlertid få av de som spesifiserer 
hvilken annen stasjon de ville valgt som har oppgitt Rosenholm som alternativ. 
Det er mulig denne andelen ville økt dersom kollektivtilbudet fra Rosenholm ble 
forbedret. Siden Rosenholm stasjon for de fleste ligger i feil retning i forhold til 
bestemmelsesstedet er det imidlertid neppe et stort potensial for å overføre 
Holmlia-parkerere til Rosenholm.  
 
Rosenholm innfartsparkering brukes av innbyggere fra alle deler av 
Oppegård kommune, og bruken er først og fremst knyttet til at det er 
vanskelig eller dyrt å kjøre bil helt inn til sentrum 
 
Rosenholm stasjon har få tette boligområder i nærheten, men brukes i stor grad 
av Oppegård-innbyggere som reiser fra andre deler av kommunen. Stasjonen 
brukes på grunn av barrierer knyttet til bruk av bil inn mot sentrum, som 
køproblemer og manglende parkeringstilgang ved bestemmelsesstedet. Det er 
riktignok en del også ved Holmlia som oppgir køproblemer og manglende 
parkeringstilgang som årsak til at de innfartsparkerer der, men disse årsakene 
nevnes av flere blant de som parkerer ved Rosenholm. Blant Rosenholm-
brukerne oppgis først og fremst bil eller buss hele veien til bestemmelsesstedet 
som alternativ reisemåte dersom parkeringsplassen ikke fantes.  
 

Tiltak for å øke bruken av Rosenholm stasjon 

Et bedre kollektivtilbud er det viktigste tiltaket 
 
Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det viktigste tiltaket for å gjør 
Rosenholm innfartsparkering mer attraktiv er å forbedre kollektivtilbudet. Blant 
de som sto parkert ved Rosenholm er flere avganger tiltaket som vektlegges av 
flest på spørsmål om hva som skal til for å gjøre Rosenholm mer attraktiv. 
Mange av de som i dag parkerer ved Holmlia stasjon velger denne parkeringen 
på grunn av det gode kollektivtilbudet fra stasjonen. 
 
Det er viktig å øke sikkerheten mot innbrudd og redusere den enkeltes 
følelse av utrygghet  
Økt sikkerhet på stasjonen vektlegges av mange. Det er noen som oppgir at de 
føler seg utrygge på stasjonen, og mange som nevner episoder med bilinnbrudd 
og hærverk. Tiltak som vektertjeneste, overvåkingskamera og bedre belysning 
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nevnes som mulige tiltak for å gjøre det tryggere å la bilen stå på Rosenholm, 
og øke tryggheten for den enkelte.  
 
En mulig strategi for å gjøre stasjons-/parkeringsområdet ved Rosenholm 
tryggere er at det etableres aktiviteter som gjør området mer aktivt. Dette kan 
være aktiviteter for ungdom, f.eks. er det en i undersøkelsen som nevner 
skatebordrampe. Det kan også være servicefasiliteter av ulike slag, som 
handlesenter, kafé, kiosk, bilvask/-pleie, servicestasjon el. Men slike tiltak 
betinger en mer helhetlig satsing for utvikling av hele området som vil måtte 
inngå i en mer langsiktig strategi.  
 
Trafikantene bør gis mulighet til å kjøpe billetter ved stasjonen 
 
Billettautomat oppgis av noen som et tiltak for å øke bruken av Rosenholm. I 
dag er det ikke mulig å få kjøpt billett på stasjonen fordi det verken er 
billettautomat eller kiosk som selger sporveisbilletter i nærheten. Å få en 
billettautomat gjør det enklere å reise, og gjør at enkeltbillettbrukere unngår 
ekstrakostnaden knyttet til å kjøpe ombordkjøpte billetter. Et motargument er at 
automaten kan bli utsatt for hærverk/innbrudd fordi stasjonen ligger øde til. En 
mulig løsning på innbrudds-problematikken kan være billettautomater som kun 
aksepterer kort ("online"-automater). En annen mulig løsning er å etablere en 
kiosk i nærheten som er billett-kommisjonær, men per i dag er det neppe 
markedsgrunnlag for en slik løsning.  
 
Rosenholm innfartsparkering bør markedsføres bedre 
 
I undersøkelsen blant de som parkerer ved Rosenholm i dag er det ingen som 
nevner at Rosenholm bør gjøres bedre kjent. Dette har sannsynligvis 
sammenheng med at det er de som faktisk bruker innfartsparkeringen som er 
stilt spørsmål om hvordan den skal bli mer attraktiv.  
 
At mindre enn 50 prosent av parkeringskapasiteten ved Rosenholm stasjon 
utnyttes i dag tyder på at innfartsparkeringen bør markedsføres bedre. Dette 
kan for eksempel være bedre skilting. I dag er det ingen skilting til Rosenholm 
innfartsparkeringen ved E18. Et enkelt tiltak som skilting fra E18 vil kunne bidra 
til å øke bruken betraktelig, spesielt på dager med mye kø.  
  
Det er sannsynligvis en del potensielle "kunder" som ikke har kunnskap om 
fordelene ved å bruke Rosenholm, for eksempel at den har Oslo-takst og at det 
er lett å få plass. 
 
Et aktuelt informasjonstiltak kan være å sende ut en informasjonsbrosjyre om 
Rosenholm innfartsparkering til potensielle boligområder.  
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Vedlegg  
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Vedlegg 1: Spørreskjema for Rosenholm 
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Vedlegg 2: Bestemmelsessted til de som reiste til steder 
utenfor Oslo sentrum  

 
Tabell V1: Oversikt over bestemmelsessted blant de som reiste til andre steder enn 
sentrum. Åpne svar.   
Reiste fra Skulle til Antall Bydel

Rosenholm Skøyen 8 Ullern

 Lysaker 1 Ullern

 Majorstuen 3 Frogner

 Aker Brygge 1 Frogner

 Nydalen 2 Nordre Aker

 Blindern/forsknngspa 1 Nordre Aker

 Sogn 1 Nordre Aker

 Bislett 2 St.Hanshaugen

 Grunerløkka 1 Grunerløkka

 Brynseng 1 Gamle Oslo

 Grorud 1 Grorud

 Fornebu 1 Bærum

Holmlia Skøyen 1 Ullern

 Lysaker 1 Ullern

 Blindern 1 Nordre Aker

 Bislet 1 Nordre Aker

 Grefsen 1 Nordre Aker

 Nydalen 1 Nordre Aker

 Pilestredet 2 St. Hanshaugen

 St.Hanshaugen 1 St. Hanshaugen

 Bryn 1 Østensjø

 Aker sykehus 1 Bjerke

 Ensjø 1 Gamle Oslo

 Hasle 1 Grunerløkka

 Sandvika 1 Bærum
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Vedlegg 3: Svar på spørsmål 16 i undersøkelsen  

 
Tabell V2: Hva skal til for at innfartsparkeringen på Rosenholm skal bli mer attraktiv slik at 
flere benytter den? Svar på åpent spørsmål til de som i dag benytter Rosenholm 
innfartsparkering. 54 svar. 
 
Aldri tyveri fra bilene 

At flere tog stopper. Flere avganger 

At innsatstogene stopper der 

Bedre bussforbindelse for reiser videre f eks til Kolbotn 

Billettautomat slik at enkeltbillett blir bliigere. Bedre belysning på parkering 

Billettautomat. Reparer lyspærer 

Billettautomat. Trygghet 

Flere avganger 

Flere avganger . Bedre plass på toget. Lys på parkeringsplassen 

Flere avganger!! Ikke bygg p-hus med avgiift. Lys på p-plass skummelt om 
kvelden. 
Flere avganger. Bedre adkomst til fots. Bedre kombinasjon med buss 

Flere avganger. Bedre bussforbindelse 

Flere avganger. Vakthold på P plass 

Flere avganger. Bedre sikkerhet for bilen (mange tror at aller biler får 
innbrudd 
Flere tog 

Flere tog i rushet- Billettautomat 

Flere tog må stoppe her 

Flere tog må stoppe her!. Ved forsinkelser/togstopp alltid vanskelsig å komme 
seg til R. 
Flere tog må stoppe!!!!!!!!!!! 

Flere tog. Bedre belysning, det er nifst og øde på kveldstid. Lage 
skatbordrampe elle skøytebane , gir mer ungdommer på etterm og kveld 
Flere tog. Ellers er det bra 

Flere tog. Fortsatt avgiftsfri! 

Flere tog. Mange kjører forbi!!! 

Flere togavganger 

Fortsatt gratis. Flere avganger 

Føler meg veldig uttygg, det er øde. Bedre sikkerhet 
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Gjør den kjent. Lys på P-plass Matbutik hadde vært supert.Viktigst flere tog 

Hyppigere avganger 

Informere flere. Flere avganger 

Innsatstogene i rush MÅ stoppe her. Bedre belysning på P plass 

La flere tog stoppe her 

Litt langt å gå hvis P lengst oppe på P plass. Skulle sett en undergang på den 
andre siden 
Lys om kvelden. Redd for innbrudd 

Mange parkerer her, Bra tilbud og ikke minst gratis 

Mer lys ved P plass 

Mulig å kjøpe billett, Flere avganger. Tragisk å så stor P og så dårlig kolltilbud 

Presise tog. 

Reparere hullene i veien ved innkjøring 

Sikkerhet i form av vektertjeneste på ettermiddag/kveld 

Skaff trygghet for passasjerene 

Stoppe snusingen til Tollvesenet og Statens vegvesen etter biler som ikke er 
bet. årsavgift, EU-kontroll etc. 
Vakt- mye herværtk på bilene på R. 

Vakthold, spesielt når det er mørkt. Flere tog 

Vakthold. Mange bruker ikke R pga hyppige innbrudd i bilene 

Vet ikke. Supert å parkere ved R. Alltid plass. Og for oss i Follo betaler vi 
Oslotakst 
Videoovervåkning, Billettautomat på stasjonen 

 


