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Sammendrag 

Bakgrunn 
For en del trafikanter kan innfartsparkering være et godt alternativ til å kjøre bil hele 
veien på arbeidsreisen. På innfartsårene inn mot Oslo sentrum er det i dag stor trafikk og 
betydelige fremkommelighetsproblemer i rushtiden. Å få flere bilister til å parkere på en 
holdeplass/stasjon underveis på reisen, og reise kollektivt videre, kan være en av flere 
strategier for å forbedre trafikkavviklingen på disse innfartsårene.  

Ruter AS ønsker et sterkere engasjement i planlegging og eventuell drift av 
innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus. Ruter vil, i henhold til K 2008, legge 
betydelig mer vekt på innfartsparkering i det regionale samarbeidet.  

I dag er det ca 6000 innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus. Det er en relativt 
beskjeden andel av de arbeidsreisende – ca 5 prosent - som innfartsparkerer på 
arbeidsreisen. Urbanet Analyse har på oppdrag fra Ruter AS gjennomført en 
markedsundersøkelse for å vurdere potensialet for bruk av innfartsparkeringer både i 
forbindelse med bane og buss.  

Utvalg og metode 
Undersøkelsen er gjennomført blant arbeidsreisende i utvalgte kommuner i Akershus, og 
bydelene Stovner og Søndre Nordstrand i Oslo. Utvalget ble rekruttert ved at det ble 
sendt ut et brev til et tilfeldig utvalg i befolkningen i kommuner/bydeler med en relativt 
høy utpendlerandel til Oslo sentrum. I brevet ble hver enkelt gitt en unik kode som ga 
tilgang til en internettside der selve undersøkelsen kunne bli besvart. Det kom inn ca 
6000 svar. Vi har anslått svarprosenten til å være 28 prosent, ut fra målgruppe og andel i 
befolkningen med tilgang til bredbånd i husstanden. 

I undersøkelsen er det blant annet stilt spørsmål om kjennetegn ved arbeidsreisen 
(reisetid, kollektivtilbud, p-plass ved arbeidsplassen), kjennskap til aktuelle 
innfartsparkeringsplasser og hvilke forbedringer som kan gjøre det mer aktuelt å 
innfartsparkere (servicefunksjoner, reisetid til p-plassen, kollektivtilbud, pris osv).  

For å kunne vurdere markedspotensialet for bruk av innfartsparkeringer, og hvilke 
faktorer som vektlegges av trafikantene (servicefunksjoner, reisetid til p-plassen, 
kollektivtilbud, pris osv), var det en Stated Preference-del (SP) i undersøkelsen. 
Metodikken i SP-undersøkelser (samvalgundersøkelser) går ut på at de som svarer 
presenteres for hypotetiske valg mellom ulike kombinasjoner av egenskaper ved reisen, 
for eksempel pris, reisetid i transportmidlet, gangavstand til holdeplass. For å gjøre 
valgene så realistiske som mulig, er alternativene utformet på grunnlag av trafikantens 
beskrivelse av sin siste arbeidsreise.  Den som intervjues foretar flere valg mellom ulike 
kombinasjoner av transporttilbud. I denne undersøkelsen er trafikantene presentert for 
ulike alternativer, avhengig av hvilket transportmiddel de benyttet på siste arbeidsreise: 

1. De som innfartsparkerte på siste arbeidsreise ble presentert for to alternative reiser 
med ulike egenskaper ved innfartsparkeringen. 

2. De som reiste kollektivt på siste arbeidsreise ble presenter for to alternative 
kollektivreiser med ulike egenskaper. 

3. De som kjørte bil eller var bilpassasjer på siste arbeidsreise ble presentert for valg 
mellom å innfartsparkere og å kjøre bil hele veien.  

Valget mellom de ulike alternativene danner grunnlaget for analysene hvor vi beregner 
hvor mye for eksempel pris, reisetid, bytte osv betyr for valg av/sannsynligheten for å 
velge reisemåte. Valgene som foretas gir altså grunnlag for å tallfeste hvilke prioriteringer 
– eller verdsettinger - den enkelte har, og grunnlag for å analyser konkurranseflatene 
mellom de ulike transportmidlene.  
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5 prosent innfartsparkerte på siste reise 
54 prosent av de som deltok i undersøkelsen benyttet bare bil på siste arbeidsreise. 41 
prosent benyttet bare kollektive transportmidler, og 5 prosent kjørte til en 
innfartsparkeringsplass og reiste videre med kollektive transportmidler (figur S1).  Svært 
få syklet eller gikk på siste arbeidsreise, noe som nok har sammenheng med at de korte 
arbeidsreisene er underrepresentert i utvalget.  
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Figur S1: Andel som benytter ulike transportmidler til arbeid. N=5762. 

68 prosent av de som bare benyttet bil hele veien på siste arbeidsreise kjenner til en eller 
flere innfartsparkeringsplasser de kan benytte på vei til arbeid. Men kun 6 prosent av 
bilistene benytter seg av dette tilbudet en gang i blant. De resterende 94 prosentene som 
kjenner til en innfartsparkering, benytter den sjelden eller aldri.  

De som innfartsparkerer vektlegger ledige plasser og hyppige 
avganger  
Så godt som alle de som benytter seg av innfartsparkering mener det er viktig med ledig 
plass på parkeringsplassen, og over 90 prosent mener at det er viktig med hyppige 
avganger. Andre forhold som nevnes er kort avstand til perrong /holdeplass, og at 
parkeringsplassen ligger den veien man likevel må kjøre. At det er butikker i nærheten, 
og at det er vakthold og godt renhold betyr lite for de som allerede benytter 
innfartsparkering.  
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Figur S2: Andel av de som innfartsparkerer som nevner ulike faktorer som viktige (verdi 7,8 og 9 på 
en skala fra 1 til 9). N=274 

Mindre belastende å innfartsparkere ved nær-stasjonen enn 
underveis på reisen 
Det er forskjell på et markedssegment av innfartsparkerere som reiser til nærmeste 
stasjon og kjører videre med kollektivtransport det meste av veien, og et 
markedssegment som kjører et stykke med bil og setter den fra seg ved en 
stasjon/holdeplass underveis på reisen.  

For de som kjører bil til nærmeste stasjon/holdeplass vil bilen først og fremst ha en 
”mate”-funksjon, og mange kunne kanskje like gjerne kjørt matebuss, gått eller syklet. 
For enkelhets skyld kan disse, med 10 minutter eller kortere reisevei til 
stasjonen/holdeplassen, betegnes som ”nær-parkerere”. På de med 11 minutter og lengre 
reisevei til stasjonen/holdeplassen, bruker vi betegnelsen ”underveis-parkerere”.  

Analysene viser at de som parkerer på en stasjon nær bostedet sitt (nær-parkererne) 
generelt har en lavere verdsetting av de ulike reisetidskomponentene enn underveis-
parkererne (figur S3).  
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Figur S3: Verdsetting av frekvens, reisetid på transportmidlet og kjøretid til stasjonen/holdeplassen 
blant de som innfartsparkerte på siste arbeidsreise. Fordelt på de med maks 10 min reisevei til 
stasjonen/holdeplassen (nær-parkerere) og de med 11 min og lengre reisevei (underveis-parkerere). 
Kr/min.  

Det betyr at de opplever reisen som mindre belastende enn underveis-parkererne. Den 
sistnevnte gruppen vektlegger spesielt kortere kjøretid til holdeplassen, men verdsetter 
også frekvens og reisetiden på transportmidlet høyere enn nær-parkererne. En forklaring 
kan være at reisen blant nær-parkererne oppleves mindre oppsplittet fordi selve reisen til 
stasjonen/holdeplassen utgjør en liten del av reisen.  

Uansett betyr denne forskjellen at det er en utfordring å få flere til å underveis-parkere. 
Hvis tilbudsforbedringer skal oppveie ulempen trafikantene opplever knyttet til reiseveien 
til stasjonen/holdeplassen, må det både satses på høyere frekvens og at selve reisetiden i 
transportmidlet kan konkurrere med bilen.  

Kombinasjon av godt kollektivtilbud og parkeringsrestriksjoner 
øker markedspotensialet for innfartsparkering 
Resultatene fra markedsundersøkelsen viser at både rammebetingelsene for bil og 
kollektivtransport har stor betydning for potensialet for innfartsparkering (tabell S1). De 
som benytter innfartsparkeringsplasser har dårligere parkeringsdekning på arbeidsplassen 
enn andre bilister. Samtidig har de et godt kollektivtilbud, som gjør det aktuelt å reise 
kollektivt på deler av reisen.  

Funnene samsvarer godt med tidligere studier, som har vist at innfartsparkering har liten 
effekt på bilbruken dersom den ikke kombineres med parkeringsrestriksjoner i sentrum 
(Norheim og Ruud 2007). Antall parkeringsplasser i og utenfor sentrum må derfor ses i 
sammenheng. Hvis det opprettes en ny innfartsparkeringsplass utenfor sentrum for hver 
parkeringsplass som fjernes i sentrum, kan dette bidra til å revitalisere bykjernen. Dette 
forutsetter at kollektivtrafikken har hyppige avganger og rask framføring til alle sentrale 
strøk av bykjernen. Innfartsparkering gir små utslag på biltrafikken dersom 
kollektivtilbudet inn til sentrum er dårlig.  
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Tabell S1.1: Samlet forklaringsmodell (Logistisk regresjonsanalyse), sannsynlighet for å 
innfartsparkere framfor å bruke bil på arbeidsreisen.  

  
Sannsynlighet for å innfartsparkere framfor å 

bruke bil på arbeidsreisen 

Kjønn Kvinner 
Arbeidssted (Oslo vs annet) Oslo 
Kollektivdekning God kollektivdekning 
Parkeringsforhold Dårlige parkeringsforhold 
Avstand hjem-arbeid Lang avstand 
Nagelkerke R2 0,23 

  

At det er en kombinasjon av rammebetingelser for bil og kollektivtransport som påvirker 
sannsynligheten for å parkere underveis på arbeidsreisen, ser vi også av 
innfartsparkernes egen begrunnelse for å innfartsparkere på siste arbeidsreise (figur S4). 
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Figur S4: Hva er hovedårsaken til at du valgte å innfartsparkere på siste arbeidsreise? N=297. 

Omtrent tredjedel oppgir køproblemer som viktigste årsak til at de innfartsparkerte 
underveis på reisen. Til sammen 17 prosent oppgir at det er vanskelig eller dyrt å parkere 
ved arbeidsplassen. 15 prosent oppgir at det er mer komfortabelt å reise kollektivt, 12 
prosent at det er et godt kollektivtilbud fra parkeringsplassen.  

Oppsummert ser vi at over halvparten oppgir ulemper ved å bruke bil hele veien som 
hovedårsak til at de innfartsparkerer: Det er vanskelig eller dyrt å bruke bil, eller 
vanskelig å parkere ved arbeidsplassen (figur S5). 38 prosent oppgir kvaliteter ved 
kollektivtilbudet (bedre komfort, mer forutsigbart, raskere) som hovedårsak til at de 
valgte å innfartsparkere på siste arbeidsreise.   
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Figur S5: Oppsummering av hovedårsaker til å innfartsparkere på arbeidsreisen. N=297. 

Potensialet er størst på lengre reiser 
Analysene våre viser at sannsynligheten for å innfartsparkere er større blant de med lang 
arbeidsreise, enn blant de med kort arbeidsreise. Innfartsparkering har med andre ord 
størst potensial på lengre strekninger.  

Dette bekreftes av svarene i SP-delen av undersøkelsen. Motstanden mot å bytte 
transportmiddel er svært høy blant de med korte arbeidsreiser. Dette har flere årsaker. Å 
innfartsparkere underveis på en kort arbeidsreise, er en større ulempe fordi selve byttet 
på de korte reisene vil utgjøre en større andel av den totale reisetiden. For det andre 
konkurrerer kollektivtransporten dårligere tidsmessig på de korte reisene.  

Tidsbruken er en viktig barriere mot å innfartsparkere  
Omtrent 1 av 4 bilister som kjenner en innfartsparkering de kunne benyttet, oppgir 
tidsbruken som en hovedårsak til at de likevel kjører bil hele veien (figur S6). 16 prosent 
oppgir at det er enklere å kjøre bil hele veien. Det er få – 7 prosent - som oppgir 
manglende kollektivtilbud som hovedårsak. 14 prosent mangler et passende 
innfartsparkeringstilbud fordi arbeidsplassen er lokalisert slik at det er uaktuelt (11 
prosent), eller fordi de må kjøre en omveg (3 prosent). Like mange trenger bilen i arbeid. 
Det er bare 2 prosent som oppgir at de ikke innfartsparkere fordi bilen står utrygt.  
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Figur S6: Hvorfor benytter du deg sjelden eller aldri av dette tilbudet (innfartsparkering)? ? 
Prosentandel som nevner årsaken som en av flere årsaker og som viktigste årsak. N=1627.  

Når vi summerer opp hovedårsakene til at man velger å kjøre bil hele veien fremfor å 
innfartsparkere er det fordelaktivt egenskaper ved bilen (eller tilsvarende ulemper ved å 
innfartsparkere) som kommer definitivt på topp (figur S7). Det er enklere, mer 
komfortabelt og det tar kortere tid å kjøre bil hele veien.  Det er mer tungvint og det tar 
for lang tid å innfartsparkere.  
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Figur S7: Oppsummering av hovedårsaker til å kjøre bil hele veien fremfor å innfartsparkere 
underveis. N=1672. 

12-20 prosent ville innfartsparkert hvis forholdene lå bedre til rette, 
men barrieren mot å bytte transportmiddel er stor 
Mellom 12 og 20 prosent av de som kjenner til en innfartsparkeringsplass som de kunne 
har brukt, men som sjelden eller aldri benytter seg av dette tilbudet, oppgir at det er 
sannsynlig at de vil benytte innfartsparkering oftere dersom det legges bedre til rette for 
det. Det er særlig hyppige avganger som potensielt vil få de som sjelden eller aldri 
innfartsparkerer til å benytte seg av dette tilbudet (figur S8).  
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Figur S8: Hvor sannsynlig er det at du vil benytte deg av et innfartsparkeringstilbud oftere 
hvis….Andel som svarer sannsynlig (verdi 7,8 og 9 på en skala fra 1 til 9). N=1627. 

Slike hypotetiske spørsmål må imidlertid fortolkes med forsiktighet fordi det ikke er en 
garanti for at en velger å innfartsparkere i praksis, selv om en oppgir at ulike forbedringer 
vil øke sannsynligheten for å benytte et slikt tilbud. For analysene av trafikantenes 
verdsetting viser samtidig at det er en betydelig motstand mot å bytte transportmiddel 
underveis på reisen Byttemotstanden tilsvarer 85 kr per reise (figur S9).  
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Figur S9: Trafikantenes verdsetting av reisetidskomponenter i valget mellom å kjøre bil hele veien og 
å innfartsparkere.  

Det er også tydelig i våre funn at parkeringsforhold ved arbeidsplassen har stor 
betydning. Tiden det tar å lete etter p-plass ved arbeidsplassen verdsettes til hele 9 
kr/min – tre ganger så høyt som selve reisetiden i bilen.  

Resultatene bekrefter at dårlig parkeringstilgang ved arbeidsplassen har stor betydning 
for å øke markedspotensialet for innfartsparkering. Men byttemotstanden er såpass stor 
at det ikke er tilstrekkelig bare å begrense parkeringstilgjengeligheten ved 
arbeidsplassen. Slike restriksjoner må kombineres med hyppig frekvens og god 
fremkommelighet for kollektivtransport, i tillegg til god parkeringskapasitet ved 
innfartsparkeringen og tydelig informasjon om dette tilbudet.   



Urbanet Analyse notat 8/2008 

Arbeidsreiser – potensial for bruk av innfartsparkering i Osloregionen ix 

Bruk av resultatene for å analysere konkurranseflatene mellom 
transportmidlene 
For å illustrere hvordan verdsettingene kan brukes for å analysere konkurranseflaten 
mellom ulike reisemåter, har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig reise basert på 
opplysninger i undersøkelsen, og verdsettingene som er funnet i SP-analysen (tabell S2).   

De som innfartsparkerer bruker i gjennomsnitt 9 minutter til stasjonen, betaler 25 kr per 
reise (månedskortpris/45 reiser), og reiser i 37 minutter med bussen/toget. På en 
kollektivreise vil det, i tillegg til selve reisetiden, tilkomme en ventetid fordi trafikanten 
må forholde seg til en rutetabell, og vente på neste avgang. Det er vanlig å regne denne 
”skjulte ventetiden” som halvparten av antall minutter mellom hver avgang. Hvis vi setter 
frekvensen til 15 minutter blant innfartsparkererne, betyr det en skjult ventetid på 7,5 
minutter. I tillegg til reisetiden, er det en verdsetting/ulempe av byttet i seg selv på 85 
kroner. Til sammen gir dette en generalisert kostnad (GK) på 189 kr for en 
gjennomsnittlig innfartsparkeringsreise.  

De som kjører bil hele veien på arbeidsreisen har i snitt en reisetid på 35 minutter, de 
leter 2 minutter etter en parkeringsplass ved arbeidsplassen, og reisen koster i snitt 75 kr 
(inkl bensin, bompenger, osv). I dette regnestykket har vi også regnet med at det totalt 
tar 4 minutter å hente og bringe bilen, og at denne tiden er verdsatt på samme nivå som 
selve reisetiden. Til sammen gir dette en GK på 202,2 kr for en gjennomsnittlig bilreise.  

Tabell S1.2: Eksempel på beregning av betydningen av ulik verdsetting av de ulike 
reisetidskomponentene 

 Eksempel på en 
gjennomsnittlig reise Verdsetting GK innfart 

(kr) GK bil (kr) 

Reise med innfartsparkering     

Tilbringertid (bil til hp) 9 min 3,0 kr/min 27,0  

Takst (gj snittspris hvis månedskort) 25 kr  25,0  

Tid i kollektivtransportmidlet 37 min 1,0 kr/min 37,0  

Skjult ventetid (avgang hvert 15. minutt) 7,5 min 2,0 kr/min 15,0  

Konstant (bytte)  85,0 per reise 85,0  

Bilreisen     

Hente/bringe bilen  4 min  2,8 kr/min  11,2 

Reisetid i bilen 35 min 2,8 kr/min  98,0 

Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 2 min 9,0 kr/min  18,0 

Bilkostnader 75 kr   75,0 

GK sum   189,0 202,2 

 

I sum er den generaliserte kostnaden for en gjennomsnittlig bil- og 
innfartsparkeringsreise omtrent på samme nivå i dette regnestykket. Resultatene i 
eksempelet tyder på at det å innfartsparkere konkurrerer godt med å kjøre bil hele veien. 
I regnestykket har vi vel og merke kun inkludert dagens innfartsparkerere i GK – 
innfartsparkering, noe som sannsynligvis er årsaken til at det å innfartsparkere kommer 
såpass godt ut. Resultatene i eksempelet bekrefter tidligere funn: Reisetidsforholdet må 
være omtrent på samme nivå som det å kjøre bil hele veien dersom man skal velge å 
innfartsparkere.  

Slike regnestykker gjør det mulig å få et bilde av hva det vil si for konkurranseflatene for 
eksempel å redusere parkeringstilgjengeligheten, øke frekvensen på kollektivtilbudet, 
forbedre fremkommeligheten osv. Det er mulig å dra mer konkret nytte av slike 
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regnestykker ved å foreta beregninger med utgangspunkt i bestemte reiserelasjoner eller 
strekninger.  

I tillegg til reisetidselementene vi har regnet med i dette eksempelet, vil eventuelle 
køproblemer i biltrafikken eller forsinkelser i kollektivtrafikken også være av betydning i 
det totale GK-regnestykket. Spesielt i korridorene inn mot Oslo, der køproblemene er 
betydelige, vil dette forholdet slå ut til fordel for innfartsparkerings-alternativet.  
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1. Bakgrunn for undersøkelsen 

Innfartsparkering er for mange reisende en del av reisen, særlig arbeidsreisen, og er av 
og til det eneste reelle alternativet til å bruke bil på hele reisen. Skal kapasiteten i 
kollektivtrafikken økes, slik at kollektivtrafikken blir i stand til å ta veksten i den 
motoriserte trafikken, må også økt innfartsparkering med tilhørende kollektivtilbud inngå. 

Innfartsparkering kan bidra til å avlaste presset på veisystemet i rushtidene og dermed gi 
bedre miljø og en mer funksjonsdyktig region. En effekt av bedre flyt på veiene ville være 
både bedre fremkommelighet og punktlighet for kollektivtrafikken, og bedre forhold for 
dem som fortsatt kjører bil. 

I 1995 ble det registrert at ca. 3900 biler i Akershus i gjennomsnitt benyttet 
innfartsparkeringstilbudet i Oslo og Akershus på tre virkedager. Teoretisk ville dette 
tilsvart et halvt kjørefelt inn mot Oslo pr. korridor (vest, nordøst og sør) dersom bilene 
heller kjørte helt inn til Oslo (Grue og Hoelsæter 2000). Tallene viser at det er viktig at 
det etableres gode innfartsparkeringsplasser ute i Akershus slik at flere velger kollektivt 
inn mot Oslo sentrum. 

I hvilken grad et sterkt forbedret innfartsparkeringstilbud vil avlaste veinettet på en måte 
som gir reduserte køer og køkostnader, er også avhengig av hvilket kostnadsbilde 
bilbrukeren blir stilt overfor. Innfartsparkering gir i seg selv en mulighet, som det må et 
sett av virkemidler til for å realisere fullt ut. 

Innfartsparkering har mange former i Oslo og Akershus. I området finnes i dag 
parkeringsmulighet ved noen jernbanestasjoner, T-banestasjoner, sporvogns- og 
bussholdeplasser. Mange av disse er ikke systematisk etablert som innfartsparkering, 
men det er gjerne liten grunn til å parkere på disse stedene av annen grunn enn for å ta 
tog, bane eller buss videre. De fleste systematisk etablerte innfartsparkeringsplassene 
ligger i tilknytning til en jernbanestasjon. 

Ruter AS ønsker et sterkere engasjement i planlegging og eventuell drift av 
innfartsparkeringsplasser i Oslo og Akershus. Ruter vil, i henhold til K 2008, legge 
betydelig mer vekt på innfartsparkering i det regionale samarbeidet og trenger en 
konkretisering av strategien samt å utarbeide et første trinn i en handlingsplan for 
innfartsparkering.  

Strategien skal etableres på to nivåer:  

• En generell strategi der satsingen på innfartsparkering og dens betydning for 
regionen skal utredes. 

• En konkret strategi for Rosenholm stasjon, som har fått tildelt midler fra 
belønningsordningen.  

Rambøll har et overordnet ansvar for å meisle ut en strategi for innfartsparkering i 
regionen og lager den oppsummerende rapporten for dette prosjektet. Denne 
delrapporten beskriver resultatene fra en utvidet markedsanalyse i hele regionen. Urbanet 
Analyse har tidligere gjennomført en enkel brukerundersøkelse på Rosenholm og Holmlia 
stasjon (notat 7/2008).  

For å kunne vurdere markedspotensialet for bruk av innfartsparkeringer både i forbindelse 
med bane og buss, og hvilke faktorer som vektlegges av trafikantene (servicefunksjoner, 
reisetid til p-plassen, kollektivtilbud, pris osv) er det gjennomført en internett-
undersøkelse med en SP-del (Stated Preference) blant dagens bilbrukere. En slik 
undersøkelsen har gitt viktig informasjon om hvilke egenskaper ved innfartsparkering 
som trafikantene legger vekt på, og hvilke behov de har for fasiliteter i nærheten av en 
innfartsparkeringsplass. Resultatene fra SP-undersøkelsen vil også kunne brukes som 
grunnlag i modellkjøringer av konkurranseflatene for ulike innfartsparkeringsplasser i 
regionen.  
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Rekruttering til denne undersøkelsen ble foretatt blant et representativt utvalg av 
befolkningen i områder hvor innfartsparkering kan kunne være et reelt alternativ. Det ble 
sendt ut brev for å rekruttere til undersøkelsen. Hver mottager fikk tildelt brukernavn og 
passord for å gå inn på internettundersøkelsen. Selve undersøkelsen fokuserte på 
arbeidsreiser og den forutsetter god tilgang til internett. Vi har anslått svarprosenten på 
denne undersøkelsen til å være 28 prosent, ut fra målgruppe og de som har tilgang til 
bredbånd i husstanden. Dette er en akseptabel svarprosent og vi har ikke funnet store 
skjevheter i utvalget når det gjelder kjennetegn ved de som svarer. Det er 51 prosent 
menn og 49 prosent kvinner i utvalget. Gjennomsnittsalderen er på 44 år.  

 

Tabell 1.1: Utvalg og svarprosent 

Totalt antall brev sendt ut 45 000 

Brev i retur 1 000 

Netto brev sendt ut 44 000 

Korrigert for antall sysselsatte (0,71) 31 240 

Korrigert for tilgang til bredbånd (0,67) 20 930 

Antall svar 5 917 

Svarprosent 28 % 

 

Det vil alltid være skjevheter i slike utvalgsundersøkelser, uansett om den gjennomføres 
per post, telefon, personlig intervju eller internett. Fordelen med internett er at 
undersøkelsen kan gjennomføres når det passer respondenten. I tillegg kan spørsmålene 
skreddersys hver enkelt respondent. Personlig intervju, hjemme eller over telefon, vil 
være mye mer bundet av at det passer når intervjuer tar kontakt. I tillegg er det en mye 
dyrere undersøkelse, slik at vi ville fått mye færre svar med de midlene som er til 
disposisjon.  

Tabell 1.2 gir en oversikt over hvilke kommuner som inngår i undersøkelsen, fordelt på 
ulike korridorer. Det er de fleste Akershus-kommunene pluss bydelene Stovner og Søndre 
Nordstrand i Oslo. 

 

Tabell 1.2: Kommuner som inngår i de ulike regionene/korridorene 

Sør-korridoren Vestby, Frogn, Ski, Ås, Oppegård, Søndre Nordstrand 

Vest-korridoren: Asker og Bærum 

Nord-korridoren:  
Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, 
Ullensaker, Nes, Stovner  

 

Formålet med denne undersøkelsen er å få bedre kunnskap om hvem som benytter 
innfartsparkeringsplassene og hva som skal til for å få flere til å benytte disse plassene. I 
denne rapporten har vi først sett på reisemiddelfordeling og årsaker til at de velger å 
benytte innfartsparkering eller bil hele veien (kapittel 2-4). De to siste kapitlene går mer 
konkret inn på forhold ved innfartsparkeringsplassene og hva som skal til for å få folk til å 
endre reisemåte (kapittel 5 og 6).  
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2. Valg av transportmåte, tilgang til 
transportressurser og parkering 

2.1 Omtrent halvparten reiser kollektivt til arbeid 

46 prosent av de som foretar arbeidsreiser benyttet seg av kollektivtransport som 
hovedtransportmiddel på siste arbeidsreise, 50 prosent benyttet bil som fører og 3 
prosent reiste med bil som passasjer. I tillegg var det en liten andel som syklet, gikk eller 
reiste med MC/moped.  
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Figur 2.1: Hvilket hovedtransportmiddel brukte du på den siste arbeidsreisen din? N=5762 

 

Kvinner reiser noe mer kollektivt enn menn. 51 prosent av kvinnene og 41 prosent av 
mennene i utvalget reiste kollektivt. Gjennomsnittsalderen for de kollektivreisende og 
bilistene er omtrent den samme, og er på henholdsvis 43 år og 45 år.   

 

2.2 Nesten to av tre har arbeidsplass i Oslo 

63 prosent av alle arbeidsreisene ender i Oslo. Denne andelen er noe høyere for de som 
bor i sør-korridoren, med 68 prosent, og lavest for de som bor i nord-korridoren, med 59 
prosent.  

69 prosent krysset regionsgrensen1 på vei fra bosted til arbeidssted, mens 31 prosent bor 
og arbeider i samme region. Andelen som krysser regionsgrensen på vei til arbeidet er 
noe høyere i blant de som bor i sør-korridoren enn blant de som bor i de andre 
korridorene. Dette har sammenheng med den høye andelen som arbeider i Oslo-regionen 
i denne gruppen.  

 

 

                                               
1 Regiongrensene er her definert ved de tre regionene Sør, Nord, Vest som er presentert i tabell 1.2, 
samt Oslo (unntatt bydel Stovner og Søndre Norstrand).  
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Tabell 2.1: Arbeidsplassens beliggenhet samt andel som krysser regionsgrensen, fordelt etter 
bostedsregion.  

Arbeidsregion Bostedsregion Sør  Nord Vest Alle 

Sør 23 2 1 8 

Nord 4 34 3 13 

Vest 5 5 35 16 

Oslo (unntatt Stovner og Norstrand) 68 59 61 63 

Andel som krysser regionsgrensen 77 66 65 69 

N 1889 1681 1927 5497 

 

Over 50 prosent av de som bor i sør-korridoren reiste kollektivt på hele eller deler av siste 
arbeidsreise, mens denne andelen er på rundt 40 prosent i nord- og vestkorridoren. Det 
er også stor variasjon i valg av transportmiddel etter hvor arbeidsplassen befinner seg. Av 
de som har arbeidsplass i Oslo, reiste 60 prosent kollektivt på siste arbeidsreise. Av de 
som har arbeidsplass i sør-korridoren, var det bare 18 prosent som reiste kollektivt.  
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Figur 2.2:Andel som reiste kollektivt på hele 
eller deler av siste arbeidsreise, etter 
bostedsregion. N=5701 
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Figur 2.3: Andel som reiste kollektivt på hele 
eller deler av siste arbeidsreise, etter 
arbeidsstedets beliggenhet. N=5701 

 

58 prosent av de som krysset regionsgrensen på vei til arbeid, reiste kollektivt til arbeid 
på siste arbeidsreise, mens kun 20 prosent av de som ikke krysset regionsgrensen på vei 
til arbeid kjørte kollektivt. Blant den sistnevnte gruppen er bilen det desidert viktigste 
transportmiddelet på vei til arbeid. 75 prosent i denne gruppen benyttet bil på siste 
arbeidsreise.  
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Figur 2.4: Hovedtransportmiddel på siste arbeidsreise etter om man krysset regionsgrensen eller 
ikke. N=3818 (krysset grense)/1679 (krysset ikke grense) 

 

Av de som reiser kollektivt og krysser regionsgrensen på vei til arbeid, er det flere som 
benytter tog enn blant de som bor og arbeider i samme region. 49 prosent av de som 
krysser grensen, og 36 prosent av de som ikke krysser grensen, benytter seg av tog på 
vei til arbeid. Mønsteret er motsatt når det gjelder buss. 62 prosent av de som bor og 
arbeider i samme region benytter buss, mens 41 prosent av de som krysser 
regionsgrensen gjør det samme.  
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Figur 2.5: Type kollektivt transportmiddel på siste arbeidsreise, blant de som krysser og de som ikke 
krysser regionsgrensen på vei til arbeid. N= 2227 (krysser grensen)/331 (krysser ikke grensen) 
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2.3 Biltilgang, kollektivdekning og parkeringsforhold har 
betydning for transportmiddelvalg 

2.3.1. Nesten 9 av 10 har mulighet til å reise kollektivt til arbeid 
Hva som faktisk er mulig å gjøre, legger føringer på valg av transportmiddel. Dersom 
man ikke har førerkort og bil, er det vanskelig å reise med bil. Dersom det ikke finnes et 
kollektiv-tilbud i nærheten, er det vanskelig å reise kollektivt.  

89 prosent av utvalget har førerkort og tilgang til bil. Det er en helt tydelig sammenheng 
mellom tilgang til bil, og valg av transportmiddel. Blant de som ikke har førerkort og 
tilgang til bil, reiser 91 prosent kollektivt, 7 prosent som bilpassasjer, og 2 prosent på 
annen måte. Blant de med førerkort og tilgang til bil, reiser bare 41 prosent kollektivt, og 
de resterende 59 prosent med bil.  

88 prosent oppgir at det er mulig å reise kollektivt på hele eller deler av arbeidsreisen. 
Det vil si at 12 prosent ikke har denne muligheten. Det er en like klar sammenheng 
mellom mulighet til å reise kollektivt og transportmiddelvalg. 51 prosent av de som oppgir 
at de har mulighet til å reise kollektivt, gjør det. 4 prosent av de som oppgir at de ikke 
har mulighet til å reise kollektivt, reiste faktisk kollektivt på siste arbeidsreise.  
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Figur 2.6: Hovedtransportmiddel på siste 
arbeidsreise etter mulighet til å kjøre bil. 
N=5202 (førerkort og tilgang til bil)//560 (ikke 
førerkort/tilgang til bil) 
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Figur 2.7: Hovedtransportmiddel på siste 
arbeidsreise etter mulighet til å reise 
kollektivt. N=5085 (mulig å reise 
kollektivt)/579 (ikke mulig å reise 
kollektivt) 



2.3.2. Under halvparten av de som reiser kollektivt til arbeid har god tilgang 
på parkering 
57 prosent har tilgang til ledig parkeringsplass enten på eller ved arbeidsplassen. 37 
prosent har parkeringsmuligheter på eller ved arbeidsplassen hvor det ofte er fullt, og kun 
6 prosent har ikke tilgang til parkeringsplass verken på eller ved arbeidsplassen sin.  
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Figur 2.8: Andel som har tilgang til parkering på eller ved arbeidsplassen. N=5705 

 

Resultatene viser tydelig at parkeringsmuligheter ved arbeidsstedet har betydning for 
valg av transportmiddel. 67 prosent av de som kjører bil til arbeid, har god tilgang til 
parkering på eller ved arbeidsplassen, mens under halvparten av de som kjører kollektivt, 
har god tilgang til parkering på eller ved arbeidsplassen. De som reiser kollektivt oppgir i 
større grad enn de som kjører bil at det er dårlige parkeringsforhold, eller ikke parkering i 
det hele tatt.    

 

45 46

10

67

30

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ja, alltid/neste alltid ledig plass Ja, men ofte/alltid fullt Nei, ikke parkering

Kjører kollektivt Kjører bil
Urbanet  Analyse  Not at  8/ 2008

 

Figur 2.9: Parkeringstilbud på/ved arbeidsstedet etter om man kjører kollektivt eller bil til arbeid.. 
N=2589 (kollektivt)/3071 (bil) 
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2.4 Hovedårsaken til ikke å reise kollektivt er at det tar for lang 
tid 

Den viktigste årsaken til ikke å reise kollektivt på hele eller deler av arbeidsreisen, er at 
det tar for lang tid. 64 prosent nevner dette som en av flere mulige årsaker, og 38 
prosent nevner dette som viktigste årsak.2  
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Figur 2.10: Hvorfor reiste du ikke kollektivt på hele eller deler av arbeidsreisen din? Prosentandel 
som nevner årsaken som en av flere årsaker og som viktigste årsak. N=3037 

 

De som bor i sør- og nord-korridoren nevner i større grad enn de som bor i vest-
korridoren at det ikke finnes noe tilbud (13 og 14 prosent mot 5 prosent). De som bor i 
vest-korridoren nevner at de trenger bilen før/etter arbeid noe oftere enn de som bor i 
sør- og nord-korridoren (25 prosent mot 17 og 19 prosent). Ellers er forskjellen mellom 
bostedsregionene ubetydelige.  

Tidsbruk nevnes oftere som årsak til ikke å reise kollektivt av de som krysser 
regionsgrensen (67 prosent) enn av de som bor og arbeider i samme region (57 prosent). 
At det er ukomfortabelt, nevnes også oftere av de som krysser regionsgrensen (20 
prosent mot 12 prosent). At det ikke finnes et tilbud nevnes også oftere av de som bor og 
arbeider i samme region (15 prosent) enn av de som krysser regionsgrensen på vei til 
arbeid (6 prosent). Som vist tidligere, er det også færre som reiser kollektivt i denne 
gruppen enn blant de som krysser regionsgrensen på vei til arbeid.  

 

                                               
2 Respondentene nevner i gjennomsnitt 2,2 årsaker som viktige til ikke å reise kollektivt. 
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Tabell 2.2: Årsak til å ikke reise kollektivt på hele eller deler av arbeidsreisen. Prosentandel som 
nevner årsaken som en av flere viktige årsaker.  

Årsak Sør Nord Vest 
Krysser 

regionsgrensen 
Krysser ikke 

regionsgrensen 

Finnes ikke tilbud 13 14 5 6 15 

Tar for lang tid 62 62 66 67 57 

Går for sjelden 26 28 27 25 29 

Vet ikke hvilke tilbud som finnes 3 3 2 2 3 

Trenger bilen i arbeid 21 20 18 22 16 

Trenger bilen før/etter arbeid 19 17 25 20 21 

Ukomfortabelt 16 14 17 20 12 

For dyrt 22 24 26 25 23 

Helsemessige årsaker 4 3 3 4 3 

Vanskelig tilgjengelig 12 11 9 11 9 

Andre årsaker 24 23 26 27 21 

N 902 1008 1105 1557 1321 
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3. Innfartsparkererne  

Innfartsparkering har mange former i Oslo og Akershus. I området finnes i dag 
parkeringsmulighet ved noen jernbanestasjoner, T-banestasjoner, sporvogns- og 
bussholdeplasser. Mange av disse er ikke systematisk etablert som innfartsparkering, 
men det er gjerne liten grunn til å parkere på disse stedene av annen grunn enn for å ta 
tog, bane eller buss videre.  

11 prosent av de som benyttet kollektivt som hovedtransportmiddel, kjørte bil til 
holdeplassen. 80 prosent gikk, 4 prosent ble kjørt, 2 prosent syklet og 3 prosent kom seg 
til holdeplassen på annen måte. Bare 1 prosent av de som benyttet bil som 
hovedtransportmiddel, parkerte og reiste kollektivt videre. Dette tyder på at dagens 
brukere av innfartsparkering i Oslo og Akershus i all hovedsak har en kort bilreise og en 
lang kollektivreise. De som innfartsparkerer bruker i gjennomsnitt 8,6 minutter i bilen 
mot 36,9 minutter på kollektivtransportmiddelet.  

Til sammen er det 5 prosent (dvs. 301 personer) av utvalget som benyttet bil til 
holdeplass og reiste kollektivt videre på siste arbeidsreise. 54 prosent reiste bare med bil, 
og 41 prosent reiste bare kollektivt på siste arbeidsreise.   
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Figur 3.1: Andel som benytter ulike transportmidler til arbeid. N=5762 

 

Av de som reiste med både bil og kollektivtransport, var det 82 prosent som parkerte på 
en innfartsparkeringsplass eller ved en jernbanestasjon. De resterende 18 prosentene 
parkerte på andre måter, for eksempel langs en vei.  
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Figur 3.2: Hvor man parkerte bilen, blant de som kjørte til holdeplassen og tok kollektiv videre til 
arbeid. N=301 

 

Andelen som parkerte på en innfartsparkeringsplass eller ved en jernbanestasjon er likt 
fordelt etter bostedsregion. Men det er forskjeller med hensyn til hvor man arbeider. 7 
prosent av alle som foretok en arbeidsreise som endte i Oslo, parkerte på en innfarts-
parkeringsplass og reiste videre med kollektive transportmidler. Kun et fåtall av de som 
har arbeidssted i sør-, nord- eller vest-korridoren parkerte på en innfartsparkeringsplass. 
Dette henger sammen med at de som arbeider i Oslo krysser regionsgrensen på vei til 
arbeid, mens de som arbeider i sør-, nord- og vestkorridoren i større grad bor og arbeider 
i den samme region.  

Blant de som krysser regionsgrensen på vei til arbeid, er andelen som innfartsparkerer på 
mellom 5 og 10 prosent. Andelen som innfartsparkerer er på 10 prosent blant de som har 
arbeidssted i vest-korridoren, og på 5 prosent blant de som har arbeidssted i sør-
korridoren. Totalt sett er det 9 prosent av de som reiser gjennom Oslo på vei til arbeid 
som innfartsparkerer.  
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Figur 3.3: Andelen som parkerer på en innfarts-
parkeringsplass eller ved en jernbanestasjon av 
alle som foretar en arbeidsreise, fordelt etter 
arbeidsstedets beliggenhet. N=469 (sør), 708 
(nord), 883 (vest), 3493 (Oslo) 

5

9
10

7

0

2

4

6

8

10

12

Sør Nord Vest Oslo
(unntatt

Stovner og
Norstrand)Urbanet  Analyse  Not at  8/ 2008

 

Figur 3.4: Andelen som parkerer på en 
innfartsparkeringsplass eller ved en 
jernbanestasjon blant de som krysser 
regionsgrensen, fordelt etter arbeidsstedets 
beliggenhet. N=39 (sør), 138 (nord), 186 
(vest), 3455 (Oslo) 
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3.1 De som innfartsparkerer benytter tog videre – fordi 
innfartsparkeringsplasser gjerne ligger i tilknytning til 
jernbanestasjon 

Av alle som reiste kollektivt som hovedtransportmiddel til arbeid, benyttet 47 prosent 
seg av tog, 44 prosent benyttet buss og 7 prosent benyttet T-bane. Blant de som 
parkerer på en innfartsparkeringsplass eller ved jernbane, står toget sterkere enn 
blant den ”jevne” kollektiv-reisende. Hele 77 prosent av de som innfartsparkerte, 
reiste videre med tog, og kun 9 prosent benyttet buss. Dette har sammenheng med at 
de aller fleste innfartsparkeringsplassene ligger i tilknytning til en jernbanestasjon.  
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Figur 3.5: Type kollektivt transportmiddel på siste arbeidsreise, blant alle kollektivreisende og 
blant de som innfartsparkerer. N=2657 (alle kollektivreisende)/248 (innfartsparkert) 

 

3.2 Hovedårsaken til å innfartsparkere er køproblemer  

De som parkerte bilen og reiste videre kollektivt, ble spurt om årsaken til at de valgte 
å innfartsparkere.  

Køproblemer er den viktigste årsaken til å parkere bilen og reise videre med 
kollektivtransport. 66 prosent nevner køproblemer som en av flere årsaker, og 31 
prosent nevner dette som viktigste årsak til å innfartsparkere. Andre årsaker til å 
velge å parkere bilen og reise videre kollektivt er: 

- at det vanskelig å parkere ved arbeidsplassen  

- at det er mer komfortabelt å reise kollektivt  

- at det er dyrt å parkere ved arbeidsplassen 

Disse årsakene nevnes som en av flere årsaker av omtrent 40 prosent.3 De aller 
færreste velger å innfartsparkere for å slippe å betale piggdekkavgift. Kun 8 prosent 
nevner dette som en årsak til å parkere og reise videre kollektivt, og ingen nevner det 
som viktigste årsak.  

                                               
3 Respondentene nevner i gjennomsnitt 3,1 årsaker for å parkere bilen og reise videre med 
kollektiv-transport.  
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Figur 3.6: Hva er årsaken til at du parkerer og reiser videre kollektivt? Prosentandel som nevner 
årsaken som en av flere årsaker og som viktigste årsak. N=297 

 

Det er liten forskjell mellom korridorene, men vi ser at de som bor i sør-korridoren 
nevner køproblemer noe oftere enn de som bor i nord-korridoren (76 prosent mot 52 
prosent). De som bor i vest-korridoren nevner god kollektivdekning noe oftere enn de 
som bor sør-korridoren (46 prosent mot 22 prosent). Ellers er det ubetydelige 
forskjeller mellom bosteds-region.  

 

Tabell 3.1: Årsak til parkere og reise videre kollektivt etter bosteds-region. Prosentandel som 
nevner årsaken som en av flere viktige årsaker.  

Årsak Sør Nord Vest 

Køproblemer 76 52 69 

Raskere å bytte til kollektivtransport 17 22 28 

Mer forutsigbart når jeg kommer frem til arbeidsplassen 17 17 25 

Liker ikke å kjøre bil i byen 12 20 15 

Godt kollektivtilbud fra der jeg parkerer 22 31 46 

Vanskelig å parkere på/ved arbeidsplassen 45 36 38 

Dyrt å parkere på/ved arbeidsplassen 33 40 38 

Mer komfortabelt å reise kollektivt 41 36 40 

Vil slippe å betale bompenger 18 19 11 

Vil slippe å betale piggdekkavgift 5 11 8 

Annet 13 12 18 

N 106 100 88 
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3.3 Hvem innfartsparkerer? 

Så langt vet vi at kvinner, de som arbeider i Oslo, de som ikke har bil og førerkort, de 
som har gode kollektivforhold, og de som har dårlige parkeringsforhold ved 
arbeidsstedet, oftere reiser kollektivt enn andre grupper. Men hva kjennetegner de 
som parkerer på en innfartsparkeringsplass? 

Det er ikke kjønnsforskjeller mellom de som reiser kollektivt på hele arbeidsreisen, og 
de som parkerer på en innfartsparkeringsplass og reiser kollektivt derfra. Det er heller 
ingen aldersforskjell av betydning.  

De som parkerer på en innfartsparkeringsplass skiller seg tydelig fra de som reiser 
kollektivt hele veien, ved at den førstnevnte gruppen i større grad har førerkort og 
tilgang på bil. 99 prosent av de som parkerer på en innfartsparkeringsplass, har både 
førerkort og tilgang til bil, mens 78 prosent av de som reiser kollektivt hele veien, har 
førerkort og tilgang til bil.  
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Figur 3.7: Prosentandel som har førerkort og tilgang til bil, fordelt etter om man har 
innfartsparkert eller reist kollektivt hele veien. N=301 (innfartsparkert)/2369 (kollektivt hele 
veien) 

3.3.1. De som innfartsparkerer har dårlig kollektivdekning 
89 prosent av respondentene oppgir at det er mulig å reise kollektivt på hele eller 
deler av arbeidsreisen. Gjennomsnittlig gangavstand til aktuell holdeplass er 8,3 
minutter. 46 prosent har en gangavstand på 5 minutter eller mindre. For 36 prosent 
av utvalget går det kollektivtransport hvert kvarter eller oftere, mens over halvparten 
har avgang hver halvtime eller sjeldnere.  

På bakgrunn av gangavstand til holdeplass og avgangsfrekvens, har vi konstruert en 
variabel som viser i hvilken grad det er god kollektivdekning eller ikke. God 
kollektivdekning har vi i denne sammenhengen definert til å ha maksimum 15 minutter 
å gå til aktuell holdeplass, og avgangsfrekvens hvert kvarter eller oftere. Dårlig 
kollektivdekning er definert som at det er mer enn 15 minutters avgangsfrekvens, eller 
mer enn 15 minutter å gå til holdeplass.4 Ingen kollektivdekning er de som selv oppgir 
at det ikke er mulig å reise kollektivt til arbeidsplassen. 

32 prosent av utvalget har god kollektivdekning etter denne definisjonen – det er 
relativt kort å gå til holdeplassen, og det er relativt hyppig avgangsfrekvens. 57 
                                               
4 Skillet mellom god og dårlig kollektivdekning er satt på grunnlag av statistisk fordeling i data-
materialet, og er ikke ment å være en norm på hva som er god og dårlig kollektivdekning.  
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prosent har dårlig kollektivdekning – det er minst 15 minutter å gå til holdeplassen, 
eller det er mer enn 15 minutters avgangsfrekvens. 11 prosent oppgir at de ikke har 
kollektivtilbud overhode.  
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Figur 3.8: Fordeling på variabelen ’kollektivdekning’. N=5455 

 

Den beste kollektivdekningen finner vi i vest-korridoren. Der er det 40 prosent som 
har god kollektivdekning. I sør- og nord-korridoren er det rundt 26 prosent som har 
god kollektivdekning, det vil si maksimum 15 minutter å gå til aktuell holdeplass, og 
avgangsfrekvens hvert kvarter eller oftere. 

 

Tabell 3.2: Kollektivdekning fordelt etter bostedsregion. 

 Sør Nord Vest 

God kollektivdekning 27 26 40 

Dårlig kollektivdekning 61 60 53 

Ingen kollektivdekning 11 15 7 

N 1878 1596 1917 

 

Det er en tydelig sammenheng mellom kollektivdekning og valg av transportmiddel. 46 
prosent av de som bare reiste kollektivt på siste arbeidsreise, har god 
kollektivdekning, mens 31 prosent av de som innfartsparkerte har god 
kollektivdekning. Kun 20 prosent av de som bare benyttet bil har god kollektivdekning. 
Når det gjelder kollektivdekning, ligger de som innfartsparkerer nærmere bilistene enn 
de som reiser kollektivt hele veien.  

 

Tabell 3.3: Kollektivdekning fordelt etter type transportmiddel.  

 Innfartsparkert Bare kollektivt Bare bil 

God kollektivdekning 31 46 20 

Dårlig kollektivdekning 66 53 60 

Ingen kollektivdekning 3 1 20 

N 297 2346 2785 
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3.3.2. De som innfartsparkerer har dårlige parkeringsforhold ved 
arbeidsplassen 
Tidligere i rapporten har vi vist at om lag 60 prosent av utvalget har gode 
parkeringsforhold enten på eller ved arbeidsplassen. Videre har vi vist at 
parkeringsforholdene ved arbeidsplassen har betydning for om man kjører bil eller 
kollektivt til arbeid.  

Tilgang til parkering ved arbeidsstedet har imidlertid lite å si for om man velger å kjøre 
kollektivt hele veien eller om man kjører til en innfartsparkeringsplass og reiser 
kollektivt videre. Både blant de som innfartsparkerer og de som kjører kollektivt hele 
veien, oppgir rundt 40 prosent at det alltid er ledig plass på eller ved arbeidsplassen. 
De resterende 60 prosent oppgir at det ofte er fullt, eller ikke parkeringsmuligheter i 
det hele tatt. Blant de som kjører bil til arbeid, er det nesten 70 prosent som oppgir at 
det alltid er ledig plass.  

 

Tabell 3.4: Parkeringsdekning fordelt etter type transportmiddel 

 Innfartsparkert Bare kollektivt Bare bil 

Alltid ledig 42 45 67 

Ofte fullt 46 45 30 

Ikke plass 13 10 2 

N 296 2313 3051 

 

3.3.3. De som innfartsparkerer har lang avstand mellom hjem og arbeid  
Gjennomsnittlig avstand mellom bolig og arbeidssted i dette utvalget er på 23 
kilometer. Avstanden er noe lenger for kollektivreisene enn for bilreisene, og kortest 
for de som reiser på andre måter, som for eksempel sykkel og gange. Lengst avstand 
mellom bolig og arbeid har de som innfartsparkerer. For denne gruppen er 
gjennomsnittlig avstand mellom bolig og arbeid på 34 kilometer.  

Dette har sammenheng med at det er en større barriere å parkere bilen og reise 
kollektivt videre når reisen er kort. På korte reiser utgjør byttet en større del av 
reisetiden enn på de litt lengre reisene. Også tidligere studier har vist at de som 
bruker innfartsparkering i gjennomsnitt har lengre reisevei enn de som ikke 
innfartsparkerer (Norheim m flere 1994). 

 

Tabell 3.5: Gjennomsnittlig avstand (km) mellom bolig og arbeidssted, etter type 
transportmiddel. 

 
Gjennomsnittlig avstand mellom 

bolig og arbeidssted (km) 
Median 

Standard-
avvik 

N 

Innfart 34 30 18,3 301 

Bare kollektivt 23 20 14,6 2369 

Bare bil 21 18 16,2 3066 

Annet 10 7 9,5 26 

Totalt 23 20 15,9 5762 

 

3.3.4. De som innfartsparkerer har ærend på vei til eller fra arbeid 
58 prosent av respondentene har et ærend på vei til eller fra arbeid. De fleste av disse 
ærendene skjer på vei fra arbeid. På vei til arbeid utgjør hovedandelen av ærendene å 
følge barn til barnehage og skole, mens på vei hjem er det handling som utgjør 
hovedandelen av ærendene.  
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69 prosent av de som benytter bil til arbeid, har ærend underveis. Blant de som 
innfartsparkerer, er det 64 prosent som har ærend underveis. Bare 42 prosent av de 
som reiser kollektivt hele veien, har ærend underveis. Det er særlig med hensyn til 
ærend som består i å hente eller bringe barn til barnehage og skole at de som bare 
reiser kollektivt har lavere score.  
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Figur 3.9: Andel som har ærend på vei til eller fra arbeid, etter type transportmiddel. N=295 
(innfart)/2535 (bare kollektivt)/2994 (bare bil)  

 

 

3.4 Oppsummert – kjennetegn ved de som innfartsparkerer 

Innfartsparkeringen har størst potensial på lengre strekninger og for de som har 
arbeidssted i Oslo. Det skyldes at de må spare tid på å innfartsparkere framfor å reise 
med bil eller kollektivt hele veien hvis det skal overskygge ulempene ved å bytte 
transportmiddel underveis. Denne gevinsten er størst på lengre strekninger og for 
reiser som går inn til Oslo.  

De som benytter innfartsparkeringsplasser har også dårligere parkeringsdekning på 
arbeidsplassen enn de som kjører bil hele veien, eller de har i større grad enn de som 
reiser kollektivt hele veien behov for å hente og bringe barn i barnehage eller skole. 
Det er også et viktig supplement for de områdene som har et dårlig kollektivtilbud. 
Dette er ikke overraskende resultater og samsvarer med andre undersøkelser om 
innfartsparkering. Rammebetingelsene for både bil og kollektivtransport har stor 
betydning for hvor mye disse innfartsparkeringsplassene blir brukt.  

For å komme nærmere til bunns i hvem det er som innfartsparkerer, har vi 
gjennomført to logistiske regresjonsanalyser – en som sammenligner de som 
innfartsparkerer med de som kjører bil, og en som sammenligner de som 
innfartsparkerer med de som reiser kollektivt. Resultatene av disse analysene er 
presentert i tabellen nedenfor. 
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Tabell 3.6: Samlet forklaringsmodell (Logistisk regresjonsanalyse, for spesifiserte resultater - se 
vedleggstabellene 4 og 5)  

  Innfartsparkering framfor bil 
Innfartsparkering framfor 

kollektiv 

Kjønn Kvinner Kvinner 
Arbeidssted  
(Oslo vs annet) 

Oslo - 

Førerkort - Har førerkort 
Kollektivdekning God kollektivdekning Dårlig kollektivdekning 

Parkeringsforhold Dårlige parkeringsforhold - 

Avstand hjem-arbeid Lang avstand Lang avstand 
Ærend  
(hente barn vs annet/ikke) 

- Hente/bringe barn 

Nagelkerke R2 0,23 0,18 
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4. De som benytter bil hele veien  

51 prosent av utvalget kjørte bare bil på siste arbeidsreise. Bilistene som krysset 
regionsgrensen på vei til arbeid, ble stilt spørsmål om de kjenner til noen 
innfartsparkeringsplasser som de kan benytte på vei til arbeid. Årsaken til at 
spørsmålet bare ble stilt til bilister som krysset regionsgrensen på vei til arbeid, er at 
det er disse som i all hovedsak er potensielle innfartsparkerere.  

 

4.1 Mange kjenner til en innfartsparkeringsplass som de 
kunne ha benyttet 

Totalt er det 68 prosent som kjenner til en eller flere innfartsparkeringsplasser som de 
kunne ha benyttet på vei til arbeid. 40 prosent kjenner til en innfartsparkeringsplass 
som de kan benytte, og 28 prosent kjenner til to eller flere innfartsparkeringsplasser 
som de kan benytte på vei til arbeid. 32 prosent oppgir at de ikke kjenner til noen 
innfartsparkeringsplass som de kan benytte på vei til arbeid.  
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Figur 4.1: Kjenner du til noen slike innfartsparkeringsplasser som du kunne benyttet på vei til 
arbeid i dag? N=1624 

 

Det er noen regionale forskjeller i om man kjenner til en innfartsparkeringsplass man 
kan benytte på vei til arbeid eller ikke. 73 prosent av de som er bosatt i sør-regionen 
kjenner til en innfartsparkeringsplass som de kan benytte, mens 63 prosent av de som 
er bosatt i nord-regionen kjenner til en innfartsparkeringsplass som de kan benytte. 69 
prosent av de som bor i vest-korridoren, kjenner til en innfartsparkeringsplass som de 
kan benytte.  
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Figur 4.2: Prosentandel som kjenner til en eller flere innfartsparkeringsplasser som de kan 
benytte på vei til arbeid? N=531(sør)/529 (nord)/548(vest) 

 

I vest-regionen er det innfartsparkeringsplassen i Asker som har størst sannsynlighet 
for til å bli benyttet. 20 prosent av bilistene i vest-regionen kjenner og kan benytte 
denne på vei til arbeid. I nord-regionen er det innfartsparkeringsplassen på Lillestrøm 
som har størst potensial. 23 prosent av bilistene i vest-regionen kjenner til, og kan 
benytte denne på vei til arbeid. I sør-regionen er det innfartsparkeringsplassen på Ski 
som har størst potensial, 17 prosent av bilistene i sør-regionen kjenner til kan benytte 
den. (Se vedleggstabellene 1 til 3 for en oversikt over hvilke innfartsparkeringsplass 
bilistene kjenner til og kunne ha benyttet på siste arbeidsreise).  

 

4.2 Kun et fåtall av bilistene pleier å benytte innfartsparkering 

Selv om mange kjenner til en innfartsparkeringsplass de kunne ha benyttet på vei til 
arbeid, er det likevel svært få som pleier å benytte seg av innfartsparkering på 
arbeidsreisen. 94 prosent av bilistene benytter seg sjelden eller aldri av 
innfartsparkering, og bare 6 prosent benytter det ofte eller av og til.  
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Figur 4.3: Selv om du ikke benyttet innfartsparkering på siste arbeidsreise, hender det at du 
benytter deg av dette tilbudet? N=1627 
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4.2.1. Hovedårsaken til å benytte innfartsparkering en gang i blant er 
køproblemer  
De som innfartsparkerer ofte eller av og til, ble spurt om hvorfor de benytter 
innfartsparkering av og til. Svarene er ganske like som for de som innfartsparkerte på 
siste arbeidsreise: Køproblemer nevnes som en årsak av 41 prosent. 27 prosent 
nevner at det er vanskelig å parkere ved arbeidsplassen, og 23 prosent nevner at det 
er mer komfortabelt å reise kollektivt.5   
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Figur 4.4: Hva er årsaken til at du parkerer og reiser videre kollektivt? Flere årsaker mulig. De 
som parkerer på innfartsplass av og til. N=96 

 

4.3 Det er enklere å kjøre bil til arbeidet 

De som ikke parkerer på en innfartsparkeringsplass, eller bare gjør dette en sjelden 
gang, ble spurt om hvorfor de sjelden eller aldri benytter seg av innfartsparkering. 46 
prosent nevner at det er enklere å kjøre helt frem som en årsak til å ikke 
innfartsparkere, og 16 prosent nevner dette som den viktigste årsaken til ikke å 
innfartsparkere.6 Videre nevnes det at det tar for lang tid. 41 prosent nevner dette 
som en årsak, og 23 prosent nevner dette som viktigste årsak.  

Fravær av trygghet er ikke en årsak til at folk lar være å innfartsparkere. At bilen ikke 
står trygt og at man selv ikke føler seg trygg på innfartsparkeringsplassen nevnes i 
liten grad som årsaker til å ikke innfartsparkere. Selv om 14 prosent nevner at bilen 
ikke står trygt som en flere årsaker til å innfartsparkere, nevnes dette som viktigste 
årsak av bare 2 prosent.  

                                               
5 Respondentene nevner i gjennomsnitt 1,8 årsaker for å benytte innfartsparkering av og til. 
6 Respondentene nevner i gjennomsnitt 3,1 årsaker til å ikke benytte innfartsparkering.  
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Figur 4.5: Hvorfor benytter du deg sjelden eller aldri av dette tilbudet (innfartsparkering)? 
Prosentandel som nevner årsaken som en av flere årsaker og som viktigste årsak. N=1627.  

 

Det er ingen store forskjeller mellom regionene mht årsaker til at de som kjører bil 
hele veien på arbeidsreisen sin, ikke benytter seg av tilbudet om å innfartsparkere. 
Men det er enkelte forskjeller det er verd å merke seg.  

- De som bor i nord-korridoren lar i større grad enn de som bor i sør -korridoren 
(18 prosent mot 11 prosent) være å innfartsparkere på grunn av omveg til 
innfartsparkeringsplassen.  

- De som bor i sør-korridoren lar i større grad være å innfartsparkere fordi de 
føler at bilen står utrygt enn de som bor i vest-korridoren (18 prosent mot 9 
prosent). Dette kan ha sammenheng med utforming av 
innfatsparkeringsplassene, hvor for eksempel Rosenholm kan oppfattes som 
langt mer utrygg enn f eks Asker stasjon. 

 



Urbanet Analyse notat 8/2008 

Arbeidsreiser – potensial for bruk av innfartsparkering i Osloregionen 25 

Tabell 4.1: Årsak til å sjeldent eller aldri benytte innfartsparkering. Prosentandel som nevner 
årsaken som en av flere viktige årsaker. 

Årsak Sør Nord Vest 

Tungvint 23 27 21 

Tar for lang tid 42 41 40 

Enklere å kjøre helt fram til arbeid 43 46 48 

Må kjøre omveg for å komme til en innfartsparkering 11 18 14 

For dårlig kollektivtilbud fra der det kan være aktuelt 23 22 20 

Jeg trenger bilen i arbeidet 23 20 18 

Mer komfortabelt å kjøre helt fram 21 22 23 

Føler at bilen ikke står trygt på innfartsparkeringsplassen 18 16 9 

Jeg føler meg ikke trygg på innfartsparkeringsplassen 2 2 2 

Lokalisering av arbeidsplassen gjør det uaktuelt 21 21 18 

Annet 19 17 24 

N 532 530 549 
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5. Vurdering av forhold knyttet til 
innfartsparkeringsplasser 

5.1 Ledig plass og hyppige avganger er viktig 

De som parkerte på en innfartsparkeringsplass eller ved en jernbanestasjon på siste 
arbeidsreise ble bedt om å vurdere 10 forhold vedrørende innfartsparkering. 
Forholdene skulle bedømmes på en skala fra 1 til 9, hvor 1 var ’ikke viktig i det hele 
tatt’ og 9 var ’svært viktig’.  

Nesten 100 prosent mener det er viktig med ledig plass på innfartsparkeringsplassen, 
og over 90 prosent mener det er viktig med hyppige avganger. Deretter følger at det 
er kort avstand til perrong eller holdeplass, og at parkeringsplassen ligger den veien 
man likevel må kjøre. Disse fire årsakene skiller seg klart ut fra de andre.  

Minst viktig er det med butikk i nærheten. Kun 20 prosent har nevnt dette som et 
viktig forhold ved en innfartsparkeringsplass. At det er vakthold og godt renhold anses 
heller ikke som viktig. Kun 30 prosent mener dette er viktige forhold på en 
innfartsparkeringsplass.   
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Figur 5.1: Andel av de som innfartsparkerer som nevner ulike faktorer som viktige (verdi 7,8 og 9 
på en skala fra 1 til 9). N=274 

 

Det er noen regionale forskjeller i hva som er viktige faktorer:  

- De som bor i vest-korridoren mener kort avstand til perrong/holdeplass er noe 
viktigere enn de som bor i nord-korridoren (91 prosent mot 80 prosent)..  

- De som bor i vest-korridoren synes at det er litt viktigere at plassen ligger ved 
den veien man kjører, enn de som bor i nord-korridoren (77 prosent mot 65 
prosent).  

- De som bor i vest-korridoren synes godt belysning er mindre viktig enn de 
som bor i sør- og nord-korridoren (33 prosent mot 40 prosent). De som bor i 
nord-korridoren synes videoovervåkning er noe mer viktig enn de som bor i 
sør- og vest-korridoren (33 prosent mot 44 prosent). 
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- De som bor i sør-korridoren synes nærhet til butikk er noe viktigere enn de i 
nord-korridoren (26 prosent mot 15 prosent).  

 

Tabell 5.1: Prosentandel av de som innfartsparkerer som nevner de ulike faktorene som viktig 
(verdi 7, 8 og 9 på en skala fra 1 til 9), etter bosteds-region.  

 Sør Nord Vest 

God belysning 40 41 33 

Vakthold/vektere 29 35 31 

Videooverfåkning 38 44 33 

Godt renhold 38 32 32 

Kort avstand til perrong/holdeplass 84 80 91 

Ligger ved den veien jeg likevel må kjøre 74 65 77 

Alltid ledig plass 98 95 96 

Hyppige avganger 92 89 94 

Billettautomat 41 36 35 

Butikker i nærheten 26 15 20 

N 98 92 81 

 

 

5.2 Potensialet for å få flere til å innfartsparkere er begrenset 

De som kjørte bil til arbeid på siste reise, ble bedt om å vurdere hvor sannsynlig det er 
at de vil benytte seg av et innfartsparkeringstilbud dersom:  

- innfartsparkeringen ligger nær inntil hovedfartsåren til Oslo 

- det går kollektivtransport hvert 15. minutt i retning Oslo sentrum 

- det er informasjonsskilt om neste avgang ved hovedfartsårene 

- det er informasjon om ledige p-plasser ved hovedfartsårene 

 

Vurderingen ble gjort på en skala fra 1 til 9, der 1 er ’helt usannsynlig’ og 9 er ’svært 
sannsynlig’. De som parkerte på en innfartsparkeringsplass på siste arbeidsreise ble 
bedt om å vurdere hvor sannsynlig de mener det er at andre vil benytte seg av 
innfartsparkering dersom de samme forholdene ble lagt til rette.  

Få av bilistene tror de ville innfartsparkere selv om det blir tilrettelagt med de nevnte 
tilbudene. Det er kun mellom 10 og 20 prosent som mener det er sannsynlig at de ville 
benytte seg av et innfartsparkeringstilbud i så tilfelle. Hyppig frekvens er den faktoren 
som har størst betydning for sannsynligheten for å innfartsparkere.  Til sammen er det 
24 prosent av bilistene som tror de ville innfartsparkere dersom minst et av de nevnte 
forholdene legges til rette.  

De som allerede innfartsparkerer, er derimot mer optimistiske på andres vegne. Blant 
disse er det omtrent 70 prosent som mener det er sannsynlig at andre vil 
innfartsparkere dersom det ble tilrettelagt med de nevnte tilbudene. Også her er det 
hyppig frekvens på kollektivtilbudet som vurderes om mest utslagsgivende for å få folk 
til å velge å parkere bilen og reise videre kollektivt.  
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Figur 5.1: Hvor sannsynlig er det at du vil benytte deg av et innfartsparkeringstilbud oftere hvis 
…/tror du at de som ikke benytter seg av innfartsparkering i dag vil begynne å bruke det oftere 
hvis … Andel som svarer sannsynlig (verdi 7,8 og 9 på en skala fra 1 til 9). N=1627/274 

 

Tidligere har vi vist at de som innfartsparkerer, har en lengre gjennomsnittsavstand 
mellom hjem og arbeid enn de som benytter andre typer transportmidler. Det er også 
en tendens til at de som vurderer å benytte innfartsparkering dersom det blir 
tilrettelagt med de nevnte forholdene, har en lengre reisevei enn de som ikke vurderer 
dette. Men forskjellene er små, og ikke signifikante.  

Det er også en tendens til at de som har arbeidssted i Oslo i større grad vurderer å 
benytte innfartsparkering dersom det blir tilrettelagt med de nevnte forholdene enn de 
som har arbeidssted andre steder. Men det er ingen forskjeller etter bostedsregion.  

Den mest tydelige sammenhengen er mellom sannsynlighet for å benytte 
innfartsparkering og parkeringsforhold ved arbeidsplassen. Bilistene som mangler 
parkeringsmuligheter på eller ved arbeidsplassen, mener det er mer sannsynlig at de 
vil benytte seg av et bedre tilrettelagt innfartsparkeringstilbud enn de som har 
parkeringsmuligheter ved arbeidsstedet. Men antall personer i gruppen som ikke har 
parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen er så liten at resultatene må tolkes med 
varsomhet.  
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Figur 5.3: Hvor sannsynlig er det at du vil benytte deg av et innfartsparkeringstilbud oftere hvis … 
Andel som svarer sannsynlig (verdi 7,8 og 9 på en skala fra 1 til 9) blant de som har og de som 
ikke har parkeringstilbud ved arbeidsplassen. N=1573 (har parkeringstilbud)/45 (har ikke 
parkeringstilbud) 
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6. Trafikantenes verdsetting av reisetid – og 
betydningen for valg av transportmåte 

Tidsbruken er viktig i valg av transportmåte til arbeid. Men det er ikke dermed slik at 
trafikantene velger det transportmidlet som bruker kortest tid fra A til B målt i 
minutter. Trafikantene velger det tilbudet de mener er mest fordelaktig for dem totalt 
sett, hensyn tatt til pris, at ulike deler av en reise har ulik tidsverdsetting, at det er 
ulemper ved eventuelt å måtte bytte, at det er ulemper med køproblemer med mer. 
De velger med andre ord det tilbudet som for dem gir den mest fordelaktige totale 
reisekostnad, målt i generalisert reisekostnad (GK). Det vil si at de tar hensyn til at 
reisetiden og reiseelementene har ulik verdsetting og velger den reisemåtene som de 
føler er minst belastende/gir minst reiseoppfrelse. 

For å kunne foreta avveininger med hensyn til hva man skal satse på enten det gjelder 
utviklingen av kollektivtilbudet eller satsingen på nye tilbud, for eksempel 
innfartsparkering, må man ha kunnskap om hvordan trafikantene vurderer dagens 
tilbud og de alternativer de har tilgjengelig. Hva er deres ”totale reisekostnad” på en 
strekning? ”Total reisekostnad” er trafikantenes totale reiseoppofrelse på en strekning, 
målt som en sum av prisen, reisetid, frekvens, tilbringertid og andre elementer som 
påvirker komforten ved reisen. Denne summen blir ofte betegnet som trafikantenes 
generaliserte kostnad (GK). 

 

 

 

I valget av transportmåte vil ulike grupper trafikanter ha ulike alternativer tilgjengelig 
og som de kan velge mellom. Disse ulike alternativene vil dermed være en gjenstand 
for en vurdering og et valg.  

Enkelte trafikkantgrupper har sterke preferanser for å komme fort frem. Disse vil ha 
en høy verdsetting av tid. Det betyr at hvert minutt spart, vil ha stor betydning. 
Samtidig kan trafikanter som føler at reisen er en stor belastning av ulike årsaker, for 
eksempel fordi det er trangt om plassen eller de synes reisen er ubehagelig av andre 
årsaker som usikkerhet med mer, ha en høy verdsetting av reisetiden. At trafikanter 
har god økonomi vil også kunne gi en høy verdsetting av tid samtidig som disse er en 
gruppe trafikanter som har en lav verdsetting av prisen på reisen. Det vil si at for dem 
betyr prisen mindre enn reisetiden. 

Når man skal se på markedspotensialet for innfartsparkering vil ulike trafikantgruppers 
verdsetting av alternative reisemåter og av de ulike reiseelementene en reise med 
innfartsparkering består av ha stor betydning. 

For å få tak i disse verdsettingene, har vi benyttet en metode som kalles Stated 
Preference (SP) eller ”samvalgsanalyse”. Metodikken i SP-undersøkelser 
(samvalgundersøkelser) går ut på at de som svarer presenteres for hypotetiske valg 
mellom ulike kombinasjoner av egenskaper ved reisen, for eksempel pris, reisetid på 
transportmidlet, gangavstand til holdeplass. For å gjøre valgene så realistiske som 
mulig, er alternativene utformet på grunnlag av trafikantens beskrivelse av sin siste 
arbeidsreise. 

Den som intervjues foretar flere valg mellom ulike kombinasjoner av transporttilbud. 
Disse valgene danner utgangspunkt for å finne fram til trafikantenes relative 
prioritering mellom ulike elementer en reise består av. For å kunne sammenligne 
trafikantenes preferanser har vi omregnet parametrene til verdsettinger målt i kroner. 

Generalisert kostnad = Billettpris + verdsetting av reisetid + verdsetting av frekvens + 
verdsetting av tilbringertid + + + 
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I dette prosjektet har vi analysert tre ulike valgsituasjoner, eller ”spill”. De som var i 
målgruppen for prosjektet er de som benyttet seg av en innfartsparkeringsplass og de 
som kjørte bil hele veien til arbeid (pkt 1 og 2). I tillegg har vi med de som reiste 
kollektivt hele veien på siste arbeidsreise. 

1. De som benyttet seg av innfartsparkering på siste arbeidsreise har fått valget 
mellom to ulike måter å gjennomføre en reise med innfartsparkering på. 
Dermed får vi verdsettingen av de ulike elementene en slik kombinert reise 
består av i tillegg til verdsettingen av tog/buss. 

2. De som benyttet bil på siste arbeidsreise har fått valget mellom å kjøre bil hele 
veien eller innfartsparkere. Dermed får vi GK for bil hele veien og GK for 
bil+kollektivtransport. I tillegg får vi verdsettingen av de ulike elementene en 
slik kombinert reise består av.  

3. De som reiste kollektivt til jobb på siste arbeidsreise har fått valget mellom to 
ulike kollektivreiser. Dermed får vi kollektivtrafikantenes verdsetting av de 
ulike reiseelementene en kollektivreise består av. 

 

6.1 Valg mellom to måter å gjennomføre en reise med 
innfartsparkering  

Alle som oppga at de innfartsparkerte på siste arbeidsreise ble presentert for valget 
mellom to ulike måter å gjennomføre reisen på. Begge valgene inneholdt en 
kombinasjon av å kjøre bil til en innfartsparkering for deretter å reise videre kollektivt. 
De kollektive transportmidlene de ble presentert for var tog og buss.7 De fikk følgende 
forklarende tekst i forkant av valgsekvensene:  

Tenk deg at du skal foreta den samme reisen som du har beskrevet en gang til.  

Vi vil nå gi deg noen alternative reisemåter og ber deg velge mellom disse. 

Du bruker bil til innfartsparkering og reiser videre kollektivt. 

Se på de to alternative reisemåtene – hvilket alternativ foretrekker du? 

 

Respondentene fikk valget mellom to alternativer, i seks ulike valgsekvenser. 
Egenskapene ved reisetid, kostnader, og forsinkelse ble variert, og respondentene ble 
bedt om å velge det foretrukne alternativet.  

Reisetiden totalt for de som innfartsparkerer er i gjennomsnitt i underkant av en time 
– både blant de som reiser med tog og de som bruker buss. I gjennomsnitt er 
reisetiden på transportmidlet 37 minutter blant togtrafikantene og 39 minutter blant 
busstrafikantene. Reisetiden til holdeplassen er noe lengre for togtrafikantene enn for 
de som reiser med buss – henholdsvis 8 og 6 minutter.  

 

Tabell 6.1: Gjennomsnittlig avstand til arbeid og reisetiden på de ulike reiseelementene for de 
som innfartsparkerte på siste arbeidsreise 

  
Avstand i km 
fra bosted til 
arbeid 

Reisetid med 
bil til 
holdeplass 
(min) 

Reisetid på 
transportmidl
et (min) 

Reisetiden totalt 
(min) 

Tog 37 8 37 57 

Buss 29 6 39 58 

                                               
7 De som benyttet T-bane eller trikk fikk valget mellom T-bane/trikk og buss.  
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Resultatene tyder på at de som innfartsparkerer og reiser med tog videre opplever 
reisen som mindre belastende enn de som innfartsparkerer og bruker buss. 
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Figur 6.1: Verdsetting av ulike reisetidsfaktorer blant de som innfartsparkerte på siste 
arbeidsreise.  

 

Spesielt ser det ut til at kjøretiden til holdeplassen oppleves som belastende for 
busstrafikantene som innfartsparkerer. Betalingsvilligheten for å redusere denne 
kjøretiden er 3,4 kr/min, mens betalingsvilligheten blant togtrafikantene er halvparten 
så stor.  

Som vi så over har de som kjører tog fra en innfartsparkering i gjennomsnitt en noe 
lengre reisevei til parkeringen enn de som innfartsparerer og kjører buss. Det kan se 
ut til at det også er en høyere aksept for å reise et stykke med bil til en 
innfartsparkering og ta toget videre enn for å ta buss videre. Dette kan ha en 
sammenheng med at toget er et mer tidseffektivt fremkomstmiddel enn bussen. 
Avstanden mellom bosted og arbeid delt på reisetiden på transportmidlet gir et 
forenklet mål på arbeidsreisenes gjennomsnittshastighet, og viser tydelig at 
innfartsparkererne som bruker tog har en langt mer tidseffektiv arbeidsreisen enn 
buss-innfartsparkererne. Det ser altså ut til at togtrafikantene kan akseptere en noe 
lengre reisevei til stasjonen fordi transportmidlet i ”enden” av reisen (dvs toget) 
kommer raskere frem.  

 

Tabell 6.2: Avstander og reisetider blant tog- og busstrafikanter som innfartsparkerte på siste 
arbeidsreise. 

  Avstand i km fra 
bosted til arbeid 

Reisetiden på 
transportmidlet 
(min) 

Avstand/reisetid*60 
(km/t) 

Tog 37 37 60 

Buss 29 39 45 
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Som i tidligere studier verdsettes selve reisetiden i transportmidlet lavere blant 
togtrafikantene enn blant busstrafikantene – reisetiden oppleves med andre ord noe 
mer belastende med buss enn med tog. Forskjellen er imidlertid relativt liten.  

Det er relativt stor forskjell i verdsetting av frekvens mellom tog- og busstrafikantene 
som innfartsparkerer. Busstrafikantene verdsetter høyere frekvens til 1,8 kr/min, 
mens togtrafikantene verdsetter frekvens til 1,1 kr/min.  

Dette behøver ikke nødvendigvis ha sin årsak i at togtrafikanter og busstrafikanten 
vektlegger frekvens ulikt, men kan like gjerne ha en sammenheng med at 
busstrafikantene har en høyere frekvens i dag. Tidligere analyser har vist at frekvens 
verdsettes høyere blant de som har høy frekvens enn blant de som har lavere frekvens 
(Norheim og Ruud 2007). 73 prosent av busstrafikantene i undersøkelsen som 
innfartsparkerer har minst 15 minutters frekvens, mens dette bare gjelder 1 av 3 
togtrafikanter. Majoriteten av togtrafikantene har en frekvens på mellom 20 minutter 
og en halvtime, og 15 prosent av disse har enda lavere frekvens.  

 

Tabell 6.3: Kollektivtilbud fordelt på tog- og busstrafikanter som innfartsparkerte på siste 
arbeidsreise. 

  Tog Buss 

Minst hvert kvarter 31 % 73 % 

Hvert 20. min - hver halvtime 54 % 17 % 

Hvert 40. min og lengre 15 % 6 % 

 

At trafikantenes verdsetting av frekvens avtar med et dårligere tilbud har 
sannsynligvis sammenheng med at lengre tid mellom avgangene gir trafikantene 
større muligheter til å bruke ventetiden til andre og mer nyttige ting, forutsatt at de 
kjenner avgangstidene (Stangeby og Jansson 2001, Kjørstad 1995, Norheim og 
Stangeby 1993). Ved lav frekvens tilpasser trafikantene seg avgangstidpunktene. 

Forskjellen i verdsetting av frekvens skyldes derfor ikke nødvendigvis en forskjell i 
vektlegging mellom de som reiser med buss eller tog, men en forskjell i frekvens. Det 
ligger imidlertid utenfor dette prosjektets rammer å analysere videre på disse 
sammenhengene.  

 

6.1.1. Forskjell på korte og lange reiser 
De som reiser 50 minutter eller kortere til arbeid har en lavere verdsetting av både 
frekvens, reisetid på transportmidlet og kjøretid til stasjonen/holdeplassen enn de som 
har en arbeidsreisen på over 50 minutter.  
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Figur 6.2: Verdsetting av frekvens, reisetid på transportmidlet og kjøretid til 
stasjonen/holdeplassen blant de som innfartsparkerte på siste arbeidsreise. Fordelt på de med 
maks 50 min reisevei til arbeid og de med 51 min og lengre reisevei. Kr/min.  

 

Spesielt er forskjellen stor når det gjelder vektleggingen av reisetid på transportmidlet, 
noe også tidligere analyser har vist (Norheim og Ruud 2007): Verdsettingen av 
reisetiden øker med reisens lengde. Jo lengre reisetid man har, jo mer er man villig til 
å betale for å redusere reisetiden (Wardman 2001, Kjørstad 1995). 

 

6.1.2. Forskjell på kort og lang reisevei til stasjonen/holdeplassen 
Det er forskjell på et markedssegment av innfartsparkerere som reiser til nærmeste 
stasjon og kjører videre med kollektivtransport det meste av veien, og et 
markedssegment som kjører et stykke med bil og setter den fra seg ved en 
stasjon/holdeplass underveis på reisen.  

For de som kjører bil til nærmeste stasjon/holdeplass vil bilen først og fremst ha en 
”mate”-funksjon, og mange kunne kanskje like gjerne kjørt matebuss, gått eller 
syklet. For enkelhets skyld kan disse, med 10 minutter eller kortere reisevei til 
stasjonen/holdeplassen, betegnes som ”nær-parkerere”. Analysene foran viste at en 
stor del av de som innfartsparkerer har et dårlig kollektivtilbud i nærheten, og reiser 
derfor til et sted med et mer attraktivt tilbud. Denne gruppen har lengre reisevei til 
innfartsparkeringen, og kalles her ”underveis-parkerere” – med 11 minutter og lengre 
reisevei. 

Analysene våre viser at det er stor forskjell i vektlegging av de ulike 
reisetidskomponentene mellom nær-parkererne og underveis-parkererne.  
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Figur 6.3: Verdsetting av frekvens, reisetid på transportmidlet og kjøretid til 
stasjonen/holdeplassen blant de som innfartsparkerte på siste arbeidsreise. Fordelt på de med 
maks 10 min reisevei til stasjonen/holdeplassen (nær-parkerere) og de med 11 min og lengre 
reisevei (underveis-parkerere). Kr/min.  

 

Nær-parkererne har generelt en lavere verdsetting av de ulike reisetidskomponentene. 
Det betyr at de opplever reisen som mindre belastende enn underveis-parkererne. Den 
sistnevnte gruppen vektlegger spesielt kortere kjøretid til holdeplassen, men 
verdsetter også frekvens og reisetiden på transportmidlet høyere enn nær-parkererne. 

En forklaring kan være at reisen blant nær-parkererne oppleves mindre oppsplittet 
fordi selve reisen til stasjonen/holdeplassen utgjør en liten del av reisen. Når vi ser 
reisetid på transportmidlet og reisevei til holdeplass under ett, utgjør reisetiden til 
holdeplassen 21 prosent av reisen for nær-parkererne. For underveis-parkererne 
utgjør denne delen av reisen i snitt 44 prosent.  

 

Tabell 6.4: Tilbringerreisens andel av reisen blant de som innfartsparkerte på siste arbeidsreise. 
Fordelt på reisetid til stasjon/holdeplass.  

 

  

Tilbringerreisens 
andel av reisen 
(gj. sn %) 

Antall St. avvik 

< 11 min reisetid til hp 21 1320 14 

11 min og lengre reisetid til hp 44 264 17 

Total 25 1584 17 

 

Uansett betyr denne forskjellen vi ser at det er en utfordring å få flere til å underveis-
parkere. Hvis tilbudsforbedringer skal oppveie ulempen trafikantene opplever knyttet 
til reiseveien til stasjonen/holdeplassen, må det både satses på høyere frekvens og 
tilrettelegges for redusert reisetid i transportmidlet.  
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6.2 Valg mellom å kjøre bil hele veien og å innfartsparkere 

Det såkalte bilspillet, eller valget mellom det å kjøre bil hele veien eller å 
innfartsparkere og reise kollektivt videre, ble gitt til  

- de som kjørte bil hele veien på siste arbeidsreise, og som  

- pendler på tvers av regionene, det vil si at de jobber og bor i ulike regioner. 

Det er disse som antas å utgjøre hovedsegmentet av potensielle innfartsparkerere. For 
å kartlegge markedspotensialet for innfartsparkering, og for å kunne tilrettelegge for 
økt bruk av innfartsparkering, er de viktig å vite hvilke kjennetegn ved reisen som 
vektlegges høyt av denne gruppen.  

Disse fikk følgende forklarende tekst i forkant av valgsekvensene:  

Tenk deg at du skal foreta den samme reisen som du har beskrevet en gang til.  

Vi vil nå gi deg noen alternative reisemåter og ber deg velge mellom disse. 

Se på de to alternative reisemåtene - hvilket foretrekker du? 

 

Basert på informasjon om siste arbeidsreise ble følgende faktorer variert: reisetid til 
innfartsparkering, reisetid på kollektivtransporten, takst på kollektivtransporten, 
frekvens, reisetid i bil, kostnader ved bilreisen, tid til å lete etter parkeringsplass og 
parkeringskostnader.  

6.2.1. Byttemotstanden er stor 
Analysene viser at det er stor motstand mot å bytte transportmiddel. Byttemotstanden 
tilsvarer 85 kr per reise. Dette tyder på at det skal mye til for å bytte transportmiddel 
på arbeidsreisen når man først har satt seg i bilen, fordi byttet i seg selv sees på som 
en stor ulempe.  

Som vi har sett i de tidligere analysene, er tilgangen til parkeringsplass en avgjørende 
faktor i valget av transportmiddel på arbeidsreisen. Resultatene fra SP-analysen 
bekrefter dette. Tiden det tar å lete etter p-plass ved arbeidsplassen anses å være en 
stor ulempe, og verdsettes til hele 9 kr/min. Også selve reisetiden i bilen verdsettes 
relativt høyt - til 2,8 kr/min.  

Resultatene viser at en kombinasjon av dårlig parkeringstilgang og køproblemer 
(=lang reisetid i bil) vil ha stor betydning for å øke markedspotensialet for 
innfartsparkering. Men byttemotstanden er såpass stor at det vil være en betydelig 
utfordring å tilrettelegge for økt bruk av slike parkeringsplasser.  
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Figur 6.4: Bilistenes verdsetting av ulike reisetidselementer. 

 

Verken verdsettingen av frekvens eller parkeringskostnader er signifikant. At frekvens 
ikke slår signifikant ut kan synes overraskende siden analysene foran viser at kort tid 
mellom avgangene er av stor betydning for å velge å innfartsparkere. Men at de som 
først begynner å innfartsparkere opplever at frekvens er av stor betydning for å 
fortsette å innfartsparkere, betyr ikke nødvendigvis at frekvensen er en viktig 
motivasjonsfaktor for de som ikke allerede benytter seg av innfartsparkering i dag. For 
denne gruppen kan motivasjonen først og fremst synes å være ulempene ved å bruke 
bil helen veien. Betydningen av frekvens blir sannsynligvis tydeligere når en først 
begynner å få erfaring med å innfartsparkere.  

Vi har analysert forskjellen mellom de som har 30 minutter eller mindre reisevei fra 
dør til dør, og de som har over 30 minutters reisevei på arbeidsreisen. Analysene viser 
at reisetiden har stor betydning for hvilke faktorer trafikantene vektlegger i valget 
mellom å kjøre bil hele veien og å innfartsparkere. Blant de med relativ korte 
arbeidsreiser, er det svært høy byttemotstand – 243 kr. pr. reise. Dette har nok 
sammenheng med at tiden selve byttet tar, relativt sett utgjør en større del av reisen 
på korte enn på lengre reisen.  

Denne gruppen vektlegger også selve reisetiden i bilen høyt. De andre faktorene slår 
ikke signifikant ut. Det betyr at ulempen ved å bytte på korte reiser er såpass stor at 
det skal svært mye til for at denne gruppen skal velge å innfartsparkere.  
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6.2.2. Eksempel på beregning av GK ved bruk av verdsettingene i analysen 
For å illustrere hvordan verdsettingene kan brukes for å analysere konkurranseflaten 
mellom ulike reisemåter, har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig reise basert på 
opplysninger i undersøkelsen, og verdsettingene som er funnet i SP-analysen (tabell 
S2).   

De som innfartsparkerer bruker i gjennomsnitt 9 minutter til stasjonen, betaler 25 kr 
per reise (månedskortpris/45 reiser), og reiser i 37 minutter med bussen/toget. På en 
kollektivreise vil det, i tillegg til selve reisetiden, tilkomme en ventetid fordi trafikanten 
må forholde seg til en rutetabell, og vente på neste avgang. Det er vanlig å regne 
denne ”skjulte ventetiden” som halvparten av antall minutter mellom hver avgang. 
Hvis vi setter frekvensen til 15 minutter blant innfartsparkererne, betyr det en skjult 
ventetid på 7,5 minutter. I tillegg til reisetiden, er det en verdsetting/ulempe av byttet 
i seg selv på 85 kroner. Til sammen gir dette en generalisert kostnad (GK) på 189 kr 
for en gjennomsnittlig innfartsparkeringsreise.  

De som kjører bil hele veien på arbeidsreisen har i snitt en reisetid på 35 minutter, de 
leter 2 minutter etter en parkeringsplass ved arbeidsplassen, og reisen koster i snitt 75 
kr (inkl bensin, bompenger, osv). I dette regnestykket har vi også regnet med at det 
totalt tar 4 minutter å hente og bringe bilen, og at denne tiden er verdsatt på samme 
nivå som selve reisetiden. Til sammen gir dette en GK på 202,2 kr for en 
gjennomsnittlig bilreise.  

Tabell 6.5: Eksempel på beregning av betydningen av ulik verdsetting av de ulike 
reisetidskomponentene. 

 Eksempel på en 
gjennomsnittlig reise Verdsetting GK innfart 

(kr) GK bil (kr) 

Reise med innfartsparkering     

Tilbringertid (bil til hp) 9 min 3,0 kr/min 27,0  

Takst (gj snittspris hvis månedskort) 25 kr  25,0  

Tid i kollektivtransportmidlet 37 min 1,0 kr/min 37,0  

Skjult ventetid (avgang hvert 15. minutt) 7,5 min 2,0 kr/min 15,0  

Konstant (bytte)  85,0 per reise 85,0  

Bilreisen     

Hente/bringe bilen  4 min  2,8 kr/min  11,2 

Reisetid i bilen 35 min 2,8 kr/min  98,0 

Letetid etter p-plass ved arbeidsplassen 2 min 9,0 kr/min  18,0 

Bilkostnader 75 kr   75,0 

GK sum   189,0 202,2 

 

I sum er den generaliserte kostnaden for en gjennomsnittlig bil- og 
innfartsparkeringsreise omtrent på samme nivå i dette regnestykket. Resultatene i 
eksempelet tyder på at det å innfartsparkere konkurrerer godt med å kjøre bil hele 
veien. I regnestykket har vi vel og merke kun inkludert dagens innfartsparkerere i GK 
– innfartsparkering, noe som sannsynligvis er årsaken til at det å innfartsparkere 
kommer såpass godt ut. Resultatene i eksempelet bekrefter tidligere funn: 
Reisetidsforholdet må være omtrent på samme nivå som det å kjøre bil hele veien 
dersom man skal velge å innfartsparkere.  

Slike regnestykker gjør det mulig å få et bilde av hva det vil si for konkurranseflatene 
for eksempel å redusere parkeringstilgjengeligheten, øke frekvensen på 
kollektivtilbudet, forbedre fremkommeligheten osv. Det er mulig å dra mer konkret 
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nytte av slike regnestykker ved å foreta beregninger med utgangspunkt i bestemte 
reiserelasjoner eller strekninger.  

I tillegg til reisetidselementene vi har regnet med i dette eksempelet, vil eventuelle 
køproblemer i biltrafikken eller forsinkelser i kollektivtrafikken også være av betydning 
i det totale GK-regnestykket. Spesielt i korridorene inn mot Oslo, der køproblemene er 
betydelige, vil dette forholdet slå ut til fordel for innfartsparkerings-alternativet.  

 

6.3 Valg mellom to måter å reise kollektivt  

Alle som oppga at de reiste med kollektivt på siste arbeidsreise ble presentert for valg 
mellom to alternative kollektivreiser med ulike kollektive transportmidler, tog eller 
buss.  

Tenk deg at du skal foreta den samme reisen som du har beskrevet en gang til.  

Vi vil nå gi deg noen alternative reisemåter og ber deg velge mellom disse. 

Se på de to alternative reisemåtene - hvilket foretrekker du? 

 

Basert på informasjon om siste arbeidsreise ble følgende faktorer variert: reisetid, pris, 
tid til holdeplass og tid mellom avgangene.  
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Figur 6.5: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid fordelt på tog og busspassasjerer Kr/min 

 

Det ser ut til at togtrafikantene verdsetter alle faktorer noe høyere enn 
busstrafikantene. Dette kan ha sammenheng med at togtrafikantene har en lengre 
reisevei enn busstrafikanter, eller at det er forskjeller mellom de trafikantgruppene 
som benytter tog og buss. Når vi tredeler etter reiselengde ser det ut til at de som 
reiser ”mellomlangt” verdsetter alle reisetidsfaktorer høyere enn de som reiser under 
en halvtime og over 1 time. Hovedbildet er at lengre reiser har en høyere 
tidsverdsetting av frekvens og reisetid. Dette samsvarer med de andre delene av 
undersøkelsen og tidligere undersøkelser. Tidsverdiene ligger også omtrent på nivå 
med det som er funnet i tidligere undersøkelser av trafikantenes verdsetting av tid. 
Verdsetting av tid på transportmiddelet ligger på omtrent 60 kr/time, verdsetting av 
frekvens er rundt 25 prosent lavere og tilbringertid for tog ca 25 prosent høyere. 
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Figur 6.6: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid fordelt på lengden på reisetiden Kr/min 

 

Men det ser ut til at togtrafikantene som reiser kort også verdsetter de ulike standard-
faktorene høyt når vi korrigerer for reiselengde (tabell 6.9). Det betyr at tog-
trafikantenes verdsetting ikke bare har sammenheng med reiselende. Ut fra disse 
tabellene er det mye som tyder på at togtrafikantene har dårligere komfort enn buss-
passasjerene og at den er dårligst på de mellomlange reisene. Dette kan skyldes at de 
som reiser lengst har bedre sitteplass og at ekspressbussene inn fra regionen har en 
relativt bedre komfort enn standard bussmateriell.  

Dette er for øvrig helt omvendt fra analysene av innfartsparkerere. Her verdsatte 
busstrafikantene alt høyere. Dette er trolig en annen del av bussmarkedet enn de 
direkte ekspressbussene men vi må uansett være forsiktig med å tolke disse 
resultatene. Det er mulig å gjøre en mer helhetlig segmentering av disse 
verdsettingstallene, men det ligger utenfor rammen av det som var planlagt innenfor 
dette prosjektet.  

 

Tabell 6.6: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid fordelt på tog og busspassasjerer og lengden 
på reisen Kr/min, relativ til reisetid og kr/time 

 Tog Buss 

 < 31 min 31-60 min >1 time < 31 min 31-60 min >1 time 

Kjøretid til stasjon/hp (kr/min) 1,7 1,7 1,5 0,7 1,0 0,7 

Reisetid i transportmiddelet  (kr/min) 1,2 1,2 0,9 0,6 1,1 0,9 

Frekvens (kr/min) 1,2 1,9 1,1 0,6 0,7 0,8 

Relativ reisetid i forhold til ombordtid       

Tilbringertid 1,4 1,4 1,7 1,2 0,9 0,8 
Skjult ventetid 2,0 3,2 2,4 2,0 1,3 1,8 
Verdsetting av tid (kr/time) 72 72 54 36 66 54 
 

Hovedresultatene fra denne analysen viser at tilbringertiden for togpassasjerene er ca 
50 prosent høyere enn tiden på toget, mens det ikke er noen forskjell for 
busspassasjerene. Samtidig betyr avgangshyppigheten/skjult ventetid ca dobbelt så 
mye som reisetiden og 3 ganger så mye for mellomlange togreiser. Det betyr at en 
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togreise som går fra halvtimes- til kvartersavganger vil ha samme gevinst for 
passasjerene som ca 30 minutter kortere reisetid. Lav frekvens vil derfor ha stor 
betydning for hvordan kollektivtrafikantene opplever kvaliteten på tilbudet. 
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Vedleggstabeller 

Vedleggstabell 1: Svarfordeling på spørsmålene (i) ”Hvilken innfartsparkering/parkering ved 
jernbanestasjon benyttet du?” og (ii) ”Kjenner du til noen slike innfartsparkeringsplasser som du 
kunne benyttet på vei til arbeid i dag?”. Region vest. 

Innfartsplass     
Region vest 

Antall som brukte 
plassen på siste 
arbeidsreise 

I % av bilistene som 
innfartsparkerte i 
regionen 

Antall som kjenner 
til/kan bruke 
plassen 

I % av alle 
bilistene i 
regionen 

Asker 61 90 % 108 20 % 

Avløs - - 17 3 % 

Billingstad - - 38 7 % 

Blommenholm 2 2 % 56 11 % 

Eiksmarka 1 1 % 44 8 % 

Haslum - - 23 4 % 

Heggedal 2 2 % 12 2 % 

Hvalstad 2 2 % 17 3 % 

Høvik - - 35 7 % 

Jar - - 62 12 % 

Kolsås - - 37 7 % 

Røa (Oslo) - - 6 1 % 

Sandvika - - 28 5 % 

Slependen - - 52 10 % 

Skøyenåsen (Oslo) - - 3 0 % 

Stabekk - - 54 10 % 

Vaksås - - 10 2 % 

Valler - - 4 1 % 

Vollen - - 14 3 % 

Østerås - - 65 12 % 

Antall bilister  68 68  531 
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Vedleggstabell 2: Svarfordeling på spørsmålene (i) ”Hvilken innfartsparkering/parkering ved 
jernbanestasjon benyttet du?” og (ii) ”Kjenner du til noen slike innfartsparkeringsplasser som du 
kunne benyttet på vei til arbeid i dag?”. Region nord. 

Innfartsplass -   
Region nord 

Antall som brukte 
plassen på siste 
arbeidsreise 

I % av bilistene som 
innfartsparkerte i 
regionen 

Antall som 
kjenner til/kan 
bruke plassen 

I % av alle 
bilistene i 
regionen 

Blaker 1 2 % 42 8 % 

Dal 1 2 % 5 1 % 

Eltonåsen -   - - 

Fetsund -   3 1 % 

Fjellhamar 1 2 % 22 4 % 

Fjerdingby -   14 3 % 

Frogner -   6 1 % 

Gjelleråsen -   17 3 % 

Grorud T (Oslo) 2 3 % 63 12 % 

Grorud stasjon (Oslo) 1 2 % 36 7 % 

Haga 2 3 % 3 1 % 

Hanaborg -   2 1 % 

Harkerud -   1 0 % 

Høybråten (Oslo) 1 2 % 21 4 % 

Jessheim 1 2 % 35 7 % 

Killingmo -   - - 

Kjelsås -   - - 

Lillestrøm 19 31 % 121 23 % 

Lørenskog 9 15 % 80 15 % 

Nittedal 14 23 % 30 6 % 

Stovner T (Oslo) -   20 4 % 

Strømmen 8 13 % 69 13 % 

Sørumsand 1 2 % 3 1 % 

 Antall bilister 61 61  529 
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Vedleggstabell 3: Svarfordeling på spørsmålene (i) ”Hvilken innfartsparkering/parkering ved 
jernbanestasjon benyttet du?” og (ii) ”Kjenner du til noen slike innfartsparkeringsplasser som du 
kunne benyttet på vei til arbeid i dag?”. Region sør. 

Innfartsplass     
Region sør 

Antall som brukte 
plassen på siste 
arbeidsreise 

I % av bilistene som 
innfartsparkerte i 
regionen 

Antall som 
kjenner til/kan 
bruke plassen 

I % av alle 
bilistene i 
regionen 

Hauketo (Oslo) 6 7 % 71 13 % 

Kolbotn 1 1 % 62 11 % 

Kråkstad 1 1 % 4 1 % 

Langhus 2 2 % 51 9 % 

Ljan -   7 1 % 

Mortensrud (Oslo) 4 4 % 74 14 % 

Myrvoll 3 3 % 27 5 % 

Nesoddtangen -   5 1 % 

Oppegård 7 8 % 41 7 % 

Rosenholm 12 13 % 7 1 % 

Ski 19  21 % 92 17 % 

Skotbu -   1 0 % 

Sonsveien 7 8 % 26 5 % 

Vestby 13  14 % 34 6 % 

Vevelstad 8 9 % 49 9 % 

Ås 8 9 % 41 7 % 

 Antall bilister 91   548 
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Vedleggstabell 4: Sannsynligheten for å innfartsparkere framfor å kjøre bil hele veien. Binær 
logistisk regresjon.  

  
95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Lower Upper 

Kjønn -,666 ,138 23,191 1 ,000 ,514 ,392 ,674 

Arbeidssted - Oslo vs annet 1,486 ,186 63,916 1 ,000 4,418 3,069 6,359 

Førerkort 1,187 ,893 1,768 1 ,184 3,277 ,570 18,851 

Kollektivdekning ,781 ,156 25,200 1 ,000 2,183 1,609 2,961 

Parkeringsforhold -,698 ,140 24,934 1 ,000 ,498 ,378 ,654 

Avstand hjem-arbeid ,050 ,004 139,473 1 ,000 1,051 1,042 1,060 

Ærend - hente/bringe barn vs 
annet/ikke 

,153 ,153 1,006 1 ,316 1,165 ,864 1,572 

Konstant -5,326 ,931 32,696 1 ,000 ,005     

 

 

Vedleggstabell 5: Sannsynligheten for å innfartsparkere framfor å reise kollektivt hele veien. 
Binær logistisk regresjon.  

  
95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Lower Upper 

Kjønn -,268 ,137 3,850 1 ,050 ,765 ,585 1,000 

Arbeidssted - Oslo vs annet ,293 ,203 2,080 1 ,149 1,341 ,900 1,997 

Førerkort 3,088 ,720 18,391 1 ,000 21,942 5,349 90,006 

Kollektivdekning -,387 ,149 6,716 1 ,010 ,679 ,507 ,910 

Parkeringsforhold -,135 ,141 ,919 1 ,338 ,874 ,663 1,151 

Avstand hjem-arbeid ,038 ,004 77,858 1 ,000 1,039 1,030 1,048 

Ærend - hente/bringe barn vs 
annet/ikke 

1,206 ,159 57,683 1 ,000 3,340 2,447 4,559 

Konstant -6,228 ,759 67,400 1 ,000 ,002     

 

 

 

 



 


